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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 
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บทที ่3 ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ                                                     นช.1 
                                                             (2 ช่ัวโมง) 
เร่ืองที ่
  3.1 กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิ่มเติม 
    3.2 ความแตกต่างระหว่างกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่ม 
    3.3 เงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่ม 
    
แนวคดิ  

1. บริษัทประกันชีวิตน าเสนอกรมธรรม์ประกันชวีิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัยหลากหลายแบบเพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล ตามหลักพื้นฐานของ
การประกันชีวิตแล้ว แบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น  3 ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภท
อุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประเภทสามัญ ซึ่งผู้ เอา
ประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ ส่วนกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรมนั้นไม่สามารถซื้อสัญญา
เพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ 

 2. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและอุตสาหกรรมมีข้อที่เหมือนกันคือ รับประกันชีวิตรายบุคคล และ 
ให้ความคุ้มครองกับการออมทรัพย์ ส่วนข้อที่ต่างกัน ได้แก่ จ านวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตประเภทสามัญจะสูงกว่าประเภทอุตสาหกรรม อัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท
สามัญจะสูงกว่าประเภทอุตสาหกรรม และกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญจะมีการตรวจสุขภาพ แต่
ประเภทอุตสาหกรรมจะไม่มีการตรวจสุขภาพ ส าหรับการประกันกลุ่มจะมีลักษณะที่แตกต่าง ได้แก่ 
กรมธรรม์มีเพียงฉบับเดียว แต่ให้ความคุ้มครองจ านวนคนหลายคน ให้ความคุ้มครองปีต่อปี มีเงื่อนไขใน
การรับประกันในจ านวนคนขั้นต่ าตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป  

3. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญจะมีเงื่อนไขเหมือนกับประเภทอุตสาหกรรม ประกอบด้วยความ
สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย สิทธิ และ
การใช้สิทธิในกรมธรรม์ การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ การแก้ไข
กรมธรรม์ การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ และการฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม  

 
วตัถุประสงค์   
    เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายการประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิ่มเติมได้ 
2 อธิบายความแตกต่างระหว่างกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 
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กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 
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 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
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 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
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 5) ซื้อสัญญาแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
 6) กู้ช าระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติได้ 
 1.2 การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตที่มีจ านวนเงิน
เอาประกันค่อนข้างต่ า คือประมาณ  10,000 – 30,000 บาท เหมาะส าหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้ต่ า 
โดยทั่วไปก าหนดให้ช าระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน และไม่ต้องตรวจสุขภาพ ออกกรมธรรม์ประกันภัย 1 ฉบับต่อ 1 คน 
ให้ผู้เอาประกันภัย มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) เป็นเวลา 180 วัน  
 ค าว่า ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ก็คือ ระยะเวลาที่ก าหนดไว้เพื่อพิสูจน์สุขภาพของผู้เอาประกันภัย 
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาดังกล่าว ด้วยโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติ บริษัทประกันชีวิ ตไม่ต้อง
จ่ายเงินเอาประกันภัย แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระมาแล้วทั้งหมดให้กับผู้รับประโยชน์ 
 การประกันชีวิตประเภทนี้คล้ายคลงึกับประเภทสามัญ จ านวนเงินเอาประกันภัยไม่สูงมากนัก เป็นการประกัน
ชีวิตรายบุคคล ส าหรับผู้มีรายได้น้อย เช่น เกษตรกร หรือผู้ที่ท างานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้มีโอกาสได้ท า
ประกันชีวิต ดังนั้น จึงไม่มีการตรวจสุขภาพ การพิจารณารับประกันชีวิตจะอาศัยข้อมูลจากค าแถลงในใบค าขอเอา
ประกันชีวิต และมีการก าหนดการช าระเบี้ยประกันเป็นการช าระเป็นงวด รายเดือน  
 ลักษณะส าคัญของการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม คือ 

 1) ช าระเบี้ยประกันเปน็รายเดือน 
 2) เหมาะกับผู้มีรายได้น้อย  

  3) ไม่มีการตรวจสุขภาพ ไม่มีเบีย้ประกันพิเศษเพิ่ม 
        4) มีระยะเวลารอคอย 180 วันแรกที่กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการ
เจ็บป่วยในช่วงนี้บริษัทจะไม่จา่ยเงินเอาประกันภัยให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ 
        5) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 60 วัน 
         1.3 การประกันชีวิตประเภทกลุ่ม (Group Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมี ผู้เอา
ประกันชีวิตร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัท ในการพิจารณารับประกันอาจจะมีการ
ตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท ซึ่งต้องพิจารณาเรื่องความเสี่ยงภัยของบุคคลในกลุ่ม
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ หน้าที่การงาน หรือจ านวนเงินเอาประกันขึ้นกับต าแหน่ง, เงินเดือน, ลักษณะงาน และ
เพราะเป็นการประกันกลุ่ม จึงท าให้อัตราเบี้ยประกันชีวิตจะถูกกว่าประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรมเน้น
คุ้มครองมรณกรรม ไม่มีการออมทรัพย์ มีการจ่ายเงินคืนตามประสบการณ์ 

เป็นการประกันชีวิตกลุ่มลูกจ้าง พนักงานบริษัทหรือสมาชิกองค์กรต่าง  ๆ ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ
กรมธรรม์ฉบับเดียวกันโดยนายจ้างเป็นผู้ขอท าประกันชีวิตและถือกรมธรรม์หลักไว้ ส่วนลูกจ้างหรือพนักงานแต่ละคน
จะได้รับมอบใบส าคัญในการเอาประกันชีวิตกลุ่มที่เรียกว่า ใบรับรองการเอาประกันชีวิตจากบริษัทรับประกันชีวิต ซึ่ง
ในใบรับรองนี้จะระบุสิทธิและเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทกลุ่มคือ 
 1) ให้ความคุ้มครอง 3 คนขึ้นไป ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว 

2) เหมาะกับการให้เป็นสวัสดิการพนักงาน 
          3) ทุนประกันแต่ละบุคคล ขึ้นกับต าแหน่ง เงินเดือน 

    4) ไม่ตรวจสุขภาพ (บริษัทส่วนใหญ่มักตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเร่ิมงานอยู่แล้ว) 
5) เน้นคุ้มครองมรณกรรม (ตาย ทุพพลภาพ สุขภาพ) ไม่มีการออม 

 6) อัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่าการประกันชีวิตประเภทอ่ืน และปรับใหม่ได้ในปีต่อไป โดยอาศัย
ประสบการณ์การรับประกันในปีที่ผ่านมา อาจมีการคืนเบี้ยประกันตามประสบการณ์ เพื่อให้อัตราเบี้ยประกันภัยมี
ความเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันแต่ละกลุ่ม 
 อย่างไรก็ตาม ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ก าหนดแบบการ
ประกันกลุ่มที่ให้ “คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน” เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งมีผลประโยชน์เป็นแบบจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ลดลงตามจ านวนมูลหนี้ที่ติดค้างอยู่กับธนาคาร (Mortgage Reducing Term Assurance: MRTA) ซึ่งจะ
ท าให้เบี้ยประกันภัยลดต่ าลง มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 1-30 ปี ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ทั้งนี้ กรมธรรม์
ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองสินเชื่อทุกประเภท โดยก าหนดทุนประกันภัย ไม่เกิน 4,000,000 บาท และไม่เป็นสินเชื่อ
ส่วนบุคคล จะมีการพิจารณารับประกันภัยอย่างง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซึ่งผู้ซื้อต้องด าเนินการเอง โดยมีขั้นตอน    
การท าที่ไม่ยุ่งยากเพียงแค่น าเอกสารหลักฐานการอนุมัติสินเชื่อไปยังบริษัทประกันชีวิตที่ร่วมโครงการฯ เพื่อท า
ประกันภัยในแบบดังกล่าวแล้วน ากรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ไปเป็นเอกสารประกอบการท าสัญญากู้
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชนนี้  จะความคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เป็นหนี้ ซึ่งจะเป็นการ
โอนความเสี่ยงของทั้งผู้เอาประกันภัยและสถาบันการเงิน โดยกรมธรรม์ดังกล่าวมีจุดเด่นหลายประการ อาทิ เบี้ย
ประกันภัยถูกกว่าเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อแบบอ่ืน ๆ ผู้เอาประกันภัยสามารถท าการ Refinance ได้
โดยไม่ต้องมีการเวนคืนกรมธรรม์ รวมถึงหากยังไม่ได้ท าสัญญากู้ยืมเงิน ผู้เอาประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ นอกจากนี้ยังสามารถน าเบี้ยประกันชีวิตที่ช าระไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
 
2. ชนิดของการประกนัชีวติแบ่งเป็น 2 ชนิด  

เมื่อได้ศึกษาประเภทของการประกันชีวิตแล้ว ก็ต้องมาศึกษากันถึงเรื่องชนิดของการประกันชีวิต และแบบ
ของการประกันชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่นายหน้าประกันชีวิตจ าเป็นจะต้องรู้ และเข้าใจลักษณะพื้นฐานของการ
ประกันชีวิตเพื่อสามารถอธิบายให้กับลูกค้าได้อย่างดี และเสนอขายได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 2.1 ชนิดไม่มีเงินปันผล (Non-Participating Life Insurance) กรมธรรม์แบบนี้จะไม่มีเงื่อนไขการจ่ายเงิน  
ปันผล ฉะนั้น อัตราเบี้ยประกันภัยจึงต่ ากว่าชนิดมีเงินปันผล 

2.2 ชนิดมีเงินปันผล (Participating Life Insurance) เงินปันผลได้มาจาก เงินส่วนเกินของผลก าไรที่เกิดจาก
การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีปัจจัยในการค านวณจาก 
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จะให้ความคุม้ครองตลอด
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 
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 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทกลุ่มคือ 
 1) ให้ความคุ้มครอง 3 คนขึ้นไป ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว 

2) เหมาะกับการให้เป็นสวัสดิการพนักงาน 
          3) ทุนประกันแต่ละบุคคล ขึ้นกับต าแหน่ง เงินเดือน 

    4) ไม่ตรวจสุขภาพ (บริษัทส่วนใหญ่มักตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเร่ิมงานอยู่แล้ว) 
5) เน้นคุ้มครองมรณกรรม (ตาย ทุพพลภาพ สุขภาพ) ไม่มีการออม 

 6) อัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่าการประกันชีวิตประเภทอ่ืน และปรับใหม่ได้ในปีต่อไป โดยอาศัย
ประสบการณ์การรับประกันในปีท่ีผ่านมา อาจมีการคืนเบี้ยประกันตามประสบการณ์ เพื่อให้อัตราเบี้ยประกันภัยมี
ความเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันแต่ละกลุ่ม 
 อย่างไรก็ตาม ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ก าหนดแบบการ
ประกันกลุ่มที่ให้ “คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน” เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งมีผลประโยชน์เป็นแบบจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ลดลงตามจ านวนมูลหนี้ที่ติดค้างอยู่กับธนาคาร (Mortgage Reducing Term Assurance: MRTA) ซึ่งจะ
ท าให้เบี้ยประกันภัยลดต่ าลง มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 1-30 ปี ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ทั้งนี้ กรมธรรม์
ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองสินเชื่อทุกประเภท โดยก าหนดทุนประกันภัย ไม่เกิน 4,000,000 บาท และไม่เป็นสินเชื่อ
ส่วนบุคคล จะมีการพิจารณารับประกันภัยอย่างง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซึ่งผู้ซื้อต้องด าเนินการเอง โดยมีขั้นตอน    
การท าที่ไม่ยุ่งยากเพียงแค่น าเอกสารหลักฐานการอนุมัติสินเชื่อไปยังบริษัทประกันชีวิตที่ร่วมโครงการฯ เพื่อท า
ประกันภัยในแบบดังกล่าวแล้วน ากรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ไปเป็นเอกสารประกอบการท าสัญญากู้
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชนนี้  จะความคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เป็นหนี้ ซึ่งจะเป็นการ
โอนความเสี่ยงของทั้งผู้เอาประกันภัยและสถาบันการเงิน โดยกรมธรรม์ดังกล่าวมีจุดเด่นหลายประการ อาทิ เบี้ย
ประกันภัยถูกกว่าเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อแบบอ่ืน ๆ ผู้เอาประกันภัยสามารถท าการ Refinance ได้
โดยไม่ต้องมีการเวนคืนกรมธรรม์ รวมถึงหากยังไม่ได้ท าสัญญากู้ยืมเงิน ผู้เอาประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ นอกจากนี้ยังสามารถน าเบี้ยประกันชีวิตที่ช าระไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
 
2. ชนิดของการประกนัชีวติแบ่งเป็น 2 ชนิด  

เมื่อได้ศึกษาประเภทของการประกันชีวิตแล้ว ก็ต้องมาศึกษากันถึงเรื่องชนิดของการประกันชีวิต และแบบ
ของการประกันชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่นายหน้าประกันชีวิตจ าเป็นจะต้องรู้ และเข้าใจลักษณะพื้นฐานของการ
ประกันชีวิตเพื่อสามารถอธิบายให้กับลูกค้าได้อย่างดี และเสนอขายได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 2.1 ชนิดไม่มีเงินปันผล (Non-Participating Life Insurance) กรมธรรม์แบบนี้จะไม่มีเงื่อนไขการจ่ายเงิน  
ปันผล ฉะนั้น อัตราเบี้ยประกันภัยจึงต่ ากว่าชนิดมีเงินปันผล 

2.2 ชนิดมีเงินปันผล (Participating Life Insurance) เงินปันผลได้มาจาก เงินส่วนเกินของผลก าไรที่เกิดจาก
การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีปัจจัยในการค านวณจาก 
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   1) อัตรามรณะที่ต่ ากว่าอัตรามรณะที่ใช้ในการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย 
   2) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยคาดคะเนที่ใช้ในการค านวณอัตราดอกเบี้ย

ประกันภัย 
  3) อัตราค่าใช้จ่ายที่ใช้ค านวณเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าอัตราค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้บริษัทประกันชีวิตจะ

จ่ายเงินปันผลให้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผลเท่านั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะขอรับได้ 4 วิธี คือ 
1) ซื้อจ านวนเอาประกันชีวิตเพิ่ม 2) หักช าระเบี้ยประกันชีวิต 3) รับเป็นเงินสด และ 4) ฝากสะสมไว้กับบริษัทโดย
ได้รับดอกเบี้ย 

 
3. แบบของการประกนัชีวติประเภทสามญั กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ 
  1) การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
  2) การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) 
 3) การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 

4) การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ าหรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา (Term Life Insurance) การประกันชีวิตแบบแบบชั่วระยะเวลา             
คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัย
ถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา และหากผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว 
สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้าน
การคุ้มครองการตายเพียงอย่างเดียว 

    1) ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา คือ 
            (1) มีการก าหนดระยะเวลาของสัญญาที่แน่นอน เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20ปี แล้วแต่ผู้เอา
ประกันภัยเลือกซื้อ                                         
            (2) ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างสัญญา ผู้รับประโยชน์จะได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัย 
แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา กรมธรรม์จะสิ้นสุดลง ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับจ านวนเงินใด ๆ
ทั้งสิ้น 
            (3) การประกันชีวิตแบบนี้เป็นการซื้อความคุ้มครอง ไม่มีการออมทรัพย์                                                          
            (4) โดยทั่วไปก าหนดอายุรับประกันภัยไว้ตั้งแต่อายุ 20 ปี จนถึงอายุ 50 ปี หรือ 55 ปี หรือ 60 ปี 
        2) ข้อดีของการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา 
            (1) การประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูง แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยต่ า จึงเหมาะกับ
บุคคลที่ต้องการความคุ้มครองสูงในระยะเวลาไม่นาน เช่น คนงานท่ีต้องเดินทางไปท างานต่างประเทศ คนที่มีภาระ 
หนี้สินทางการเงิน เป็นต้น 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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             (2) การประกันชีวิตแบบนี้เหมาะกับผู้มีอายุน้อย หรือหัวหน้าครอบครัวที่มีภาระในการเลี้ยงดู
ครอบครัว เนื่องจากเบี้ยประกันภัยต่ า จึงไม่เป็นภาระทางการเงินมากนัก และไม่มีผลกระทบกับการออมเงินในระยะ
เร่ิมต้นของการสร้างฐานะ  
         (3) การประกันชีวิตแบบนี้ใช้เป็นหลักค้ าประกันในการจ านอง กู้ยืม ท าให้ครอบครัวของผู้จ านอง 
หรือผู้กู้ยืม ไม่ต้องกังวลในเรื่องการถูกเจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงินยึดทรัพย์สิน เนื่องจากการมรณกรรมของผู้จ านอง 
หรือผู้กู้ยืม และสถาบันการเงินก็ไม่มีความกังวลในเร่ืองหนี้สิน 
        (4) การประกันชีวิตแบบนี้สามารถท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ หากเจ้าของธุรกิจ 
หุ้นส่วน หรือ บุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) เสียชีวิต                                                                                                                               
  3.2 การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) คือการประกันชีวิตที่บริษัทรับประกันภัยสัญญา
ว่าจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยไม่ค านึงว่าจะเกิดขึ้น
เมื่อใด 
 1) ลักษณะส าคัญของประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คือ 
           (1) โดยทั่วไปจะก าหนดอายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 ปี จนถึงอายุ 70 ปี แต่บางบริษัทอาจก าหนด
อายุรับประกันภัยที่แตกต่างจากนี้ได้ 
          (2) การประกันชีวิตแบบนี้บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้ รับประโยชน์ หากผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบถึงอายุที่ก าหนดในสัญญา เช่น 90 ปี หรือ 95 ปี หรือ 99 ปี  
           (3) ระยะเวลาการช าระเบี้ยประกันภัยอาจจะเป็นแบบตลอดชีพ หรือจนถึงอายุที่ก าหนดในสัญญา 
เช่น อายุ 90 ปี หรือก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น 15 ปี หรือ 20 ปี โดยทั่วไปเบี้ยประกันภัยจะเป็นอัตราคงที่
เท่ากันทุกงวด แต่บางบริษัทอาจเสนอรูปแบบของการประกันที่มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยไม่เท่ากันก็ได้ 
 2) รูปแบบการช าระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกช าระเบี้ยประกันภัยได้ 3 แบบ คือ  

     (1) ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หมายถึง การประกันชีวิตที่มีการก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยจ่าย
เบี้ยประกันภัยเป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียว  

     (2) ช าระเบี้ยประกันภัยตลอดชีพ หมายถึง ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็นจ านวนเงินที่
เท่ากันทุกปีจนกว่ากรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ                    
           (3) ช าระเบี้ยประกันภัยแบบชั่วระยะเวลา หมายถึง การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ แต่
มีการก าหนดระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัยไว้แน่นอน และภายหลังที่ช าระเบี้ยประกันภัยครบตามสัญญาแล้วผู้เอา
ประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป       
           การประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยตลอดชีวิต และให้ประโยชน์ด้านความ
คุ้มครองมากกว่าในด้านการออมทรัพย์ 
 3) ข้อดีของการประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 
            (1) การประกันชีวิตแบบนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อยู่ในอุปการะ เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 
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             (2) การประกันชีวิตแบบนี้เหมาะกับผู้มีอายุน้อย หรือหัวหน้าครอบครัวที่มีภาระในการเลี้ยงดู
ครอบครัว เนื่องจากเบี้ยประกันภัยต่ า จึงไม่เป็นภาระทางการเงินมากนัก และไม่มีผลกระทบกับการออมเงินในระยะ
เร่ิมต้นของการสร้างฐานะ  
         (3) การประกันชีวิตแบบนี้ใช้เป็นหลักค้ าประกันในการจ านอง กู้ยืม ท าให้ครอบครัวของผู้จ านอง 
หรือผู้กู้ยืม ไม่ต้องกังวลในเรื่องการถูกเจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงินยึดทรัพย์สิน เนื่องจากการมรณกรรมของผู้จ านอง 
หรือผู้กู้ยืม และสถาบันการเงินก็ไม่มีความกังวลในเร่ืองหนี้สิน 
        (4) การประกันชีวิตแบบนี้สามารถท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ หากเจ้าของธุรกิจ 
หุ้นส่วน หรือ บุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) เสียชีวิต                                                                                                                               
  3.2 การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) คือการประกันชีวิตที่บริษัทรับประกันภัยสัญญา
ว่าจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยไม่ค านึงว่าจะเกิดขึ้น
เมื่อใด 
 1) ลักษณะส าคัญของประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คือ 
           (1) โดยทั่วไปจะก าหนดอายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 ปี จนถึงอายุ 70 ปี แต่บางบริษัทอาจก าหนด
อายุรับประกันภัยที่แตกต่างจากนี้ได้ 
          (2) การประกันชีวิตแบบนี้บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้ รับประโยชน์ หากผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบถึงอายุที่ก าหนดในสัญญา เช่น 90 ปี หรือ 95 ปี หรือ 99 ปี  
           (3) ระยะเวลาการช าระเบี้ยประกันภัยอาจจะเป็นแบบตลอดชีพ หรือจนถึงอายุที่ก าหนดในสัญญา 
เช่น อายุ 90 ปี หรือก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น 15 ปี หรือ 20 ปี โดยทั่วไปเบี้ยประกันภัยจะเป็นอัตราคงที่
เท่ากันทุกงวด แต่บางบริษัทอาจเสนอรูปแบบของการประกันที่มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยไม่เท่ากันก็ได้ 
 2) รูปแบบการช าระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกช าระเบี้ยประกันภัยได้ 3 แบบ คือ  

     (1) ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หมายถึง การประกันชีวิตที่มีการก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยจ่าย
เบี้ยประกันภัยเป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียว  

     (2) ช าระเบี้ยประกันภัยตลอดชีพ หมายถึง ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็นจ านวนเงินที่
เท่ากันทุกปีจนกว่ากรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ                    
           (3) ช าระเบี้ยประกันภัยแบบชั่วระยะเวลา หมายถึง การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ แต่
มีการก าหนดระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัยไว้แน่นอน และภายหลังที่ช าระเบี้ยประกันภัยครบตามสัญญาแล้วผู้เอา
ประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป       
           การประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยตลอดชีวิต และให้ประโยชน์ด้านความ
คุ้มครองมากกว่าในด้านการออมทรัพย์ 
 3) ข้อดีของการประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 
            (1) การประกันชีวิตแบบนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อยู่ในอุปการะ เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
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            (2) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีมูลค่าเงินสดหรือมูลค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระ
เบี้ยประกันภัยมาแล้ว 2 – 3 ปี ดังนั้นหากผู้เอาประกันภัยมีปัญหาทางการเงินและขอยุติการช าระเบี้ยประกันภัยใน
ระหว่างสัญญา ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิในการขอเปลี่ยนเป็นการประกันชีวิตแบบใช้เงินส าเร็จ หรือการประกันชีวิตแบบ
ขยายเวลา หรือผู้เอาประกันภัยสามารถขอรับเป็นเงินสด                                
           (3) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีมูลค่าเงินสดหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยมาแล้ว 2 – 3 
ปี ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีสิทธิกู้เงินจากบริษัท โดยช าระอัตราดอกเบี้ยตามที่ก าหนด และจ านวนเงินที่กู้นั้นต้องไม่มากกว่า
มูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้น  
           (4) การประกันชีวิตแบบนี้ เบี้ยประกันภัยจะต่ ากว่าเบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิ ตแบบสะสะ
มทรัพย์ ในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เท่ากัน แต่จะสูงกว่าเบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                      
  3.3 การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) คือการประกันชีวิตที่บริษัทสัญญาว่าจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา หรือ
จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา                                                                           
 1) ลักษณะของประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คือ 

 (1) การประกันชีวิตแบบนี้ประกอบด้วยความคุ้มครอง 2 แบบผสมกัน คือ การประกันชีวิตแบบ
ก าหนดระยะเวลา (Term Life Insurance) และการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แท้จริง (Pure Endowment) 
หมายถึงบริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดในสัญญา หรือจ่ายให้ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา 

 (2) การประกันชีวิตแบบนี้ให้ทั้งความคุ้มครอง และเป็นการสะสมทรัพย์  
       (3) ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัยอาจเป็นแบบก าหนดระยะเวลาการช าระเบี้ยประกันภัยแน่นอนที่

เท่า หรือต่างจากระยะเวลาคุ้มครอง เช่น คุ้มครอง 15 ปี ช าระเบี้ยประกันภัย 10 ปีหรือคุ้มครอง 10 ปี ช าระเบี้ย
ประกันภัย 10 ปี เป็นต้น 

(4) โดยทั่วไปจะก าหนดอายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน จนถึงอายุ 70 ปี แต่บางบริษัทอาจ
ก าหนดอายุรับประกันภัยที่แตกต่างจากนี้ได้ 

 (5) การประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาสัญญา และให้
ประโยชน์ในด้านความคุ้มครองการเสียชีวิต และสะสมทรัพย์ร่วมด้วย                                                                                  
 2) ข้อดีของการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 

 (1) การประกันชีวิตแบบนี้มีทั้งความคุ้มครอง และสะสมทรัพย์รวมอยู่ด้วยกัน จึงท าให้ผู้ เอา
ประกันภัยรู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเพื่อน ามาส่งเบี้ยประกันภัยจนครบก าหนดสัญญา เพื่อมีโอกาสได้ใช้
เงินครบก าหนดสัญญาหากมีชีวิตอยู่ 

 (2) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีมูลค่าเงินสดหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยมาแล้ว     
2 – 3 ปี ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีสิทธิกู้เงินจากบริษัท โดยช าระอัตราดอกเบี้ยตามที่ก าหนด และจ านวนเงินที่กู้นั้นต้องไม่
มากกว่ามูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้น  
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สะสมทรพัย์ ในจ�านวนเงนิเอาประกันภยัทีเ่ท่ากนั
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 (3) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีมูลค่าเงินสด หรือมูลค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ หลังจากที่ผู้เอาประกันภัย
ช าระเบี้ยประกันภัยมาแล้ว 2 – 3 ปี ดังนั้นหากผู้เอาประกันภัยมีปัญหาทางการเงิน และขอยุติการช าระเบี้ยประกันภัย
ในระหว่างสัญญา ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิในการขอเปลี่ยนเป็นการประกันชีวิตแบบใช้เงินส าเร็จ หรือการประกันชีวิต
แบบขยายเวลา หรือผู้เอาประกันภัยสามารถขอรับเป็นเงินสด 

      (4) การประกันชีวิตแบบนี้เป็นประโยชน์กับผู้อยู่ในอุปการะ เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
 3.4 การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ (Annuity Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตที่
ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งเพื่อเป็นรายได้ส าหรับเลี้ยงชีพให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเป็นงวด ๆ 
สม่ าเสมอภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ประกอบอาชีพได้ตามปกติเนื่องจาก
ความชรา 
 การจ่ายเงินของบริษัทให้แก่ผู้เอาประกันภัยอาจจ่ายเป็นรายเดือน รายครึ่งปี หรือรายปีก็ได้ตามแต่จะตกลง
กัน แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ จ่ายเป็นรายเดือน จ านวนเงินที่จ่ายแต่ละงวดนั้นตามปกติบริษัทจะจ่ายให้งวดละเท่า ๆ กัน  
   1) คุณลักษณะของผู้ท าประกันชีวิตแบบบ านาญ การประกันชีวิตแบบบ านาญจะเหมาะกับผู้ที่มีลักษณะ
ดังนี้ 
  (1) ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคน และเร่ิมกังวลเก่ียวกับรายได้ในยามชรา 
  (2) ผู้ที่ท างานในองค์กรที่ไม่มีสวัสดิการเก่ียวกับเงินบ านาญ 
  (3) ผู้ที่มีสุขภาพดี และต้องการออมเงินไว้ใช้ในยามที่ไม่มีรายได้ประจ า 
  (4) ผู้ที่มีเงิน แต่เก็บออมไม่ได้ 
  (5) ผู้ที่มีเงินแต่เก็บออมไม่ค่อยได้ 
  (6) ผู้ที่มีโครงการท่องเที่ยวต่างประเทศในยามชรา 
   2) ประเภทของการประกันชีวิตแบบบ านาญ การประกันชีวิตแบบบ านาญจะมี 2 ประเภท คือ  
  (1) ประเภทก าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินรายปีแน่นอน (Annuity Certain) หมายถึง บริษัทจะ
จ่ายเงินรายปีในจ านวนเงินที่เท่ากันทุกปี จนถึงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทก็จะจ่ายเงินรายปีนี้ให้แก่ทายาทที่ระบุชื่อในสัญญาเป็นผู้รับเงินแทน        
  (2) ประเภทจ่ายเงินรายปีให้ตลอดชีพ หรือตามระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง บริษัทจะจ่ายเงินราย
ปีเป็นจ านวนเงินที่เท่ากันทุกปีตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ และจ าสิ้นสุดการจ่ายเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
การจ่ายเงินส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญประเภทนี้ สามารถจ่ายได้ 2 แบบ คือ 
   ก. แบบจ่ายเงินทันทีนับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ (Immediate Annuity Payment) 
บริษัทจะจ่ายเงินรายปีงวดแรกให้ทันที นับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ และผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัย
คร้ังเดียวครบถ้วนแล้ว (Single Premium) เหมาะส าหรับผู้ที่เกษียณอายุแล้ว หรือผู้ที่ได้รับเงินก้อนจากกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ การจ่ายแบบทันทียังสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบย่อย ๆ คือ 
   - จ่ายเป็นงวด ๆ ไปตลอดชีพของผู้เอาประกันภัย และหยุดจ่ายทันทีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิต 
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 
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 (3) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีมูลค่าเงินสด หรือมูลค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ หลังจากที่ผู้เอาประกันภัย
ช าระเบี้ยประกันภัยมาแล้ว 2 – 3 ปี ดังนั้นหากผู้เอาประกันภัยมีปัญหาทางการเงิน และขอยุติการช าระเบี้ยประกันภัย
ในระหว่างสัญญา ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิในการขอเปลี่ยนเป็นการประกันชีวิตแบบใช้เงินส าเร็จ หรือการประกันชีวิต
แบบขยายเวลา หรือผู้เอาประกันภัยสามารถขอรับเป็นเงินสด 

      (4) การประกันชีวิตแบบนี้เป็นประโยชน์กับผู้อยู่ในอุปการะ เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
 3.4 การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ (Annuity Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตที่
ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งเพื่อเป็นรายได้ส าหรับเลี้ยงชีพให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเป็นงวด ๆ 
สม่ าเสมอภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ประกอบอาชีพได้ตามปกติเนื่องจาก
ความชรา 
 การจ่ายเงินของบริษัทให้แก่ผู้เอาประกันภัยอาจจ่ายเป็นรายเดือน รายครึ่งปี หรือรายปีก็ได้ตามแต่จะตกลง
กัน แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ จ่ายเป็นรายเดือน จ านวนเงินที่จ่ายแต่ละงวดนั้นตามปกติบริษัทจะจ่ายให้งวดละเท่า ๆ กัน  
   1) คุณลักษณะของผู้ท าประกันชีวิตแบบบ านาญ การประกันชีวิตแบบบ านาญจะเหมาะกับผู้ที่มีลักษณะ
ดังนี้ 
  (1) ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคน และเร่ิมกังวลเก่ียวกับรายได้ในยามชรา 
  (2) ผู้ที่ท างานในองค์กรที่ไม่มีสวัสดิการเก่ียวกับเงินบ านาญ 
  (3) ผู้ที่มีสุขภาพดี และต้องการออมเงินไว้ใช้ในยามที่ไม่มีรายได้ประจ า 
  (4) ผู้ที่มีเงิน แต่เก็บออมไม่ได้ 
  (5) ผู้ที่มีเงินแต่เก็บออมไม่ค่อยได้ 
  (6) ผู้ที่มีโครงการท่องเที่ยวต่างประเทศในยามชรา 
   2) ประเภทของการประกันชีวิตแบบบ านาญ การประกันชีวิตแบบบ านาญจะมี 2 ประเภท คือ  
  (1) ประเภทก าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินรายปีแน่นอน (Annuity Certain) หมายถึง บริษัทจะ
จ่ายเงินรายปีในจ านวนเงินที่เท่ากันทุกปี จนถึงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทก็จะจ่ายเงินรายปีนี้ให้แก่ทายาทที่ระบุชื่อในสัญญาเป็นผู้รับเงินแทน        
  (2) ประเภทจ่ายเงินรายปีให้ตลอดชีพ หรือตามระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง บริษัทจะจ่ายเงินราย
ปีเป็นจ านวนเงินที่เท่ากันทุกปีตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ และจ าสิ้นสุดการจ่ายเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
การจ่ายเงินส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญประเภทนี้ สามารถจ่ายได้ 2 แบบ คือ 
   ก. แบบจ่ายเงินทันทีนับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ (Immediate Annuity Payment) 
บริษัทจะจ่ายเงินรายปีงวดแรกให้ทันที นับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ และผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัย
คร้ังเดียวครบถ้วนแล้ว (Single Premium) เหมาะส าหรับผู้ที่เกษียณอายุแล้ว หรือผู้ที่ได้รับเงินก้อนจากกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ การจ่ายแบบทันทียังสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบย่อย ๆ คือ 
   - จ่ายเป็นงวด ๆ ไปตลอดชีพของผู้เอาประกันภัย และหยุดจ่ายทันทีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิต 
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                 - จ่ายเป็นงวด ๆ ไปตลอดชีพของผู้เอาประกันภัย และหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อน
จ านวนเงินที่ระบุในสัญญาจะหมด บริษัทจะจ่ายให้แก่ทายาทเป็นงวด ๆ ไปจนกว่าจะหมด หรือจ่ายคืนเป็นเงินก้อน
ให้แก่ทายาททันที 
                      - จ่ายเป็นงวด ๆ ไปตลอดชีพของผู้เอาประกันภัย และหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ทายาทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา           
                   ข. แบบไม่ต้องจ่ายเงินทันที (Deferred Annuity Payment) ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยแบบบ านาญแบบนี้ไว้ล่วงหน้า โดยก าหนดให้บริษัทเร่ิมจ่ายเงินบ านาญในอนาคต เช่น ซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแบบนี้เมื่ออายุ 25 ปี บริษัทจะเร่ิมจ่ายเงินบ านาญเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุ 60 ปี และจะจ่ายไปจนตลอดชีวิตของ
ผู้เอาประกันภัย เป็นต้น                                                                                         
 3) ลักษณะของประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ าหรือแบบบ านาญ การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า มี
ลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้จะคุ้มครองรายได้ที่สม่ าเสมอแก่ผู้เอาประกันภัย เนื่องจากรายได้ที่ลดลง
เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุมากข้ึน 
             (2) บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นรายงวด ในจ านวนที่เท่า ๆ กัน อาจเป็นราย
เดือน รายปี ตามระยะ เวลาที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์                                                                                           
  (3) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีลักษณะของการออมทรัพย์อย่างเดียว เพราะมีเงินส ารองประกันชีวิต 
แต่ไม่มีการคุ้มครอง การจ่ายเงินที่เกิดจาการมีชีวิตอยู่  
   (4) การประกันชีวิตแบบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการออมเงินไว้ใช้จ่ายยามชรา 
  4) ข้อดีของการประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ าหรือแบบบ านาญที่ส าคัญ มีดังนี้ 
                 (1) การประกันชีวิตแบบนี้จะช่วยลดปัญหาการขาดรายได้ของผู้สูงอายุ 
                 (2) การประกันชีวิตแบบนี้ช่วยส่งเสริมให้บุคคลรู้จักวางแผนเตรียมความพร้อมด้านการเงินส าหรับ
ตัวเองในยามชรา 
                 (3) การประกันชีวิตแบบนี้ช่วยแบ่งเบาภาระเก่ียวกับปัญหาผู้สูงอายุของรัฐบาลได้ เพราะปัจจุบัน  
คนมีอายุยืนยาวสูงขึ้น และสังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ (Aging Society) 
 
4. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพเิศษ 
            นอกจากกรมธรรม์แบบพื้นฐานแล้ว บริษัทประกันชีวิตยังออกแบบกรมธรรม์แบบอ่ืนเพิ่มเพื่อให้เหมาะกับ
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  และเพิ่มทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการการลงทุนนอกเหนือจากการออมเงินได้มากข้ึน 
เป็นการขยายตลาดไปสู่ผู้เอาประกันภัยในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากกลุ่มเป้าหมายเดิม เช่น กรมธรรม์แบบ       
ยูนิ เวอร์แซล ไลฟ์  อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และกรมธรรม์แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์  อินชัวร์รันซ์           
(Unit - Linked Life Insurance)  มีรายละเอียดดังนี้                                                                                        
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ตามระยะเวลาที่

ของรัฐบาลได้ เพราะปัจจุบัน

การคุ้มครองการ การมีชีวิตอยู่
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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           4.1 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์  (Universal Life หรือ Flexible Premium Adjustable 
Life) หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัย
และบริษัทประกันชีวิตได้มีการท าสัญญาประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะช าระเบี้ยประกันภัยตามที่
ระบุในสัญญารวมถึงเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม (Top – Ups)  คือผู้เอาประกันภัยมีสิทธิลงทุนเพิ่มหรือ
ซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ และบริษัทจะหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าความคุ้มครองต่อการมรณกรรมจากกรมธรรม์ หรือ
ความคุ้มครองอ่ืน ๆ และจะจ่ายผลตอบแทนเป็นคราว ๆ (Crediting Interest) ตามท่ีระบุในเอกสารประกอบการ
เสนอขาย โดยมีการรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ า 
 ลักษณะที่ส าคัญของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance)  
            1) คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ด้วยจ านวนเงินไม่ต่ ากว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย 
  2) เบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยเก็บจากผู้เอาประกันภัย บริษัทฯจะหักออกด้วยค่าใช้จ่าย  ค่าการ
ประกันภัย และค่าบริหารกองทุน 
             3) บริษัทประกันภัยจะน าเงินเข้าสะสมในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย 
             4) ผู้เอาประกันภัยสามารถกู้ เวนคืน หรือปิดบัญชีกรมธรรม์ได้ หลังจากกรมธรรม์มีมูลค่าเงินสด 
             5) แบบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินไว้ใช้ยามชรา 
 4.2 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit - Linked Life Insurance) หมายถึง 
กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันชีวิตได้มี
การท าสัญญาประกันชีวิตและสัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีการตกลงว่า ผู้เอาประกันภัยจะช าระค่าเบี้ย
ประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตส าหรับการให้ความคุ้มครองต่อการมรณะหรือการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผู้
เอาประกันภัยจะช าระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกันชีวิต  
   ลักษณะที่ส าคัญของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์  
  (1) คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยจ านวนเงินไม่ต่ ากว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งอาจ
ไม่สูงมาก 
              (2) เบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยเก็บจากผู้เอาประกันภัย บริษัทฯจะหักออกด้วยค่าใช้จ่าย   
และค่าการประกันภัยหรือค่าความคุ้มครอง ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองมากน้อย หรือจะถูกเรียกเก็บเพิ่มขึ้นอยู่กับอายุ 
ความเสี่ยง และเงื่อนไขในการรับประกันภัย  
              (3) เบี้ยประกันภัยส่วนที่ เหลือจะน าไปซื้อหน่วยลงทุนในบัญชีของผู้ เอาประกันภัยตามที่                     
ผู้เอาประกันภัยก าหนดโดยจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน โดยบริษัทประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบว่าเบี้ยประกันภัยที่ส่งมานั้น ในแต่ละปีจะถูกจัดสรรไปซื้อหน่วยลงทุนจ านวนเงินเท่าใด  
             (4) ประเมินมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน (NAV= Net Asset 
Value) 
             (5) ผู้เอาประกันภัยจะต้องแบกภาระความเสี่ยงเองโดยตรง ไม่มีบริษัทประกันภัยคอยการันตีให้  
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 
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           4.1 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์  (Universal Life หรือ Flexible Premium Adjustable 
Life) หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัย
และบริษัทประกันชีวิตได้มีการท าสัญญาประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะช าระเบี้ยประกันภัยตามที่
ระบุในสัญญารวมถึงเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม (Top – Ups)  คือผู้เอาประกันภัยมีสิทธิลงทุนเพิ่มหรือ
ซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ และบริษัทจะหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าความคุ้มครองต่อการมรณกรรมจากกรมธรรม์ หรือ
ความคุ้มครองอ่ืน ๆ และจะจ่ายผลตอบแทนเป็นคราว ๆ (Crediting Interest) ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการ
เสนอขาย โดยมีการรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ า 
 ลักษณะที่ส าคัญของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance)  
            1) คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ด้วยจ านวนเงินไม่ต่ ากว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย 
  2) เบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยเก็บจากผู้เอาประกันภัย บริษัทฯจะหักออกด้วยค่าใช้จ่าย  ค่าการ
ประกันภัย และค่าบริหารกองทุน 
             3) บริษัทประกันภัยจะน าเงินเข้าสะสมในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย 
             4) ผู้เอาประกันภัยสามารถกู้ เวนคืน หรือปิดบัญชีกรมธรรม์ได้ หลังจากกรมธรรม์มีมูลค่าเงินสด 
             5) แบบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินไว้ใช้ยามชรา 
 4.2 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit - Linked Life Insurance) หมายถึง 
กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันชีวิตได้มี
การท าสัญญาประกันชีวิตและสัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีการตกลงว่า ผู้เอาประกันภัยจะช าระค่าเบี้ย
ประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตส าหรับการให้ความคุ้มครองต่อการมรณะหรือการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผู้
เอาประกันภัยจะช าระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกันชีวิต  
   ลักษณะที่ส าคัญของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์  
  (1) คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยจ านวนเงินไม่ต่ ากว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งอาจ
ไม่สูงมาก 
              (2) เบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยเก็บจากผู้เอาประกันภัย บริษัทฯจะหักออกด้วยค่าใช้จ่าย   
และค่าการประกันภัยหรือค่าความคุ้มครอง ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองมากน้อย หรือจะถูกเรียกเก็บเพิ่มขึ้นอยู่กับอายุ 
ความเสี่ยง และเงื่อนไขในการรับประกันภัย  
              (3) เบี้ยประกันภัยส่วนที่ เหลือจะน าไปซื้อหน่วยลงทุนในบัญชีของผู้ เอาประกันภัยตามที่                     
ผู้เอาประกันภัยก าหนดโดยจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน โดยบริษัทประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบว่าเบี้ยประกันภัยที่ส่งมานั้น ในแต่ละปีจะถูกจัดสรรไปซื้อหน่วยลงทุนจ านวนเงินเท่าใด  
             (4) ประเมินมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน (NAV= Net Asset 
Value) 
             (5) ผู้เอาประกันภัยจะต้องแบกภาระความเสี่ยงเองโดยตรง ไม่มีบริษัทประกันภัยคอยการันตีให้  
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             (6) สิทธิการเปลี่ยนกองทุน โดยทั่วไปบริษัทประกันภัยจะเสนอกองทุนรวมให้ผู้เอาประกันภัยเลือก
ซื้อหน่วยลงทุนมากกว่าหนึ่งกองทุน จึงเป็นไปได้ที่ผู้เอาประกันภัยอาจต้องการเปลี่ยนกองทุนหลังจากเวลาผ่านไประยะ
หนึ่ง เงื่อนไขในกรมธรรม์จะให้สิทธิ์ผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนกองทุนได้ แต่ถ้าเปลี่ยนบ่อยครั้งกว่าที่สัญญาก าหนด ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเปลี่ยนกองทุน 
             (7) สิทธิการซื้อเพิ่ม หรือลงทุนเพิ่ม (Top Ups)  หลังจากผู้เอาประกันภัยถือครองกรมธรรม์ได้ระยะ
หนึ่ง มีสิทธิซื้อเพิ่ม หรือลงทุนเพิ่มในกรมธรรม์ที่มีอยู่ได้  
 
5. ภาษเีงนิได้ 
             5.1 ภาษเีงินได้เกีย่วกบั กรมธรรม์ประกนัชีวิตหลักแบบพื้นฐาน ทุกแบบที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 
10 ปี ขึ้นไป สามารถน าเบี้ยประกันภัยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีรายละเอียดดังนี้ 
              กรมสรรพากรได้ออกประกาศ อธิบดีกรมฉบับที่ 172 เพื่อบังคับให้ผู้ท าประกันชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2552 ที่มีการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้  
       การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ เฉพาะกรณีที่
กรมธรรม์ประกันชีวิตมีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และเป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่
ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 (1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความคุ้มครองอื่น
เพิ่มเติมดังกล่าว ไม่สามารถยกเว้นภาษีส าหรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ 

 (2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ ต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 

  (ก) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิต
รายปี หรือ 
                   (ข) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตามช่วงระยะเวลาที่ผูร้ับประกันภัยก าหนดนอกจาก 
(ก) เช่น ราย 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่ละช่วง
ระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยก าหนดให้มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน หรือ  
                   (ค) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนที่ไม่เป็นไปตาม (ก) หรือ (ข) ผลรวมของเงินหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนสะสมตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 20 
ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

  ทั้งนี้ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม (ก) และ หรือ (ข) และ หรือ (ค) ไม่รวมเงินปันผลตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุด
การจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาประกันชีวิต 
หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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                 การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ได้รับยกเว้นภาษีตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษีนั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ 
  (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ยกเว้นภาษีให้แก่สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้       
เต็มจ านวนตามที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มี
การประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน 
ส าหรับเบี้ยประกันชีวิตของสามี  หรือภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงินได้ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 
47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 
 (3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ 
                      (ก) ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้
ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกิน
เงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
                      (ข) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาไม่ใช้สิทธิแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่าย
ต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึง
ประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
                      (ค) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาใช้สิทธิแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่าย
ต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึง
ประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
                  การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี ้ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่าย
เบี้ยประกันชีวิต 
                 กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอ่ืนเพิ่มเติมหลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุจ านวนเบี้ย
ประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความคุ้มครอง อื่นเพิ่มเติมแยกออกจากกัน 
                  กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ 
หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุเงื่อนไขด้วย 
 กรณีผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ผู้มีเงินได้
หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงิน
ได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 
27 แห่งประมวลรัษฎากร 
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ชีวติไปหกัออกจากเงนิได้

เพื่อยกเว ้นภาษี
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 
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                 การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ได้รับยกเว้นภาษีตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษีนั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ 
  (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ยกเว้นภาษีให้แก่สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้       
เต็มจ านวนตามที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มี
การประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน 
ส าหรับเบี้ยประกันชีวิตของสามี  หรือภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงินได้ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 
47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 
 (3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ 
                      (ก) ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้
ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกิน
เงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
                      (ข) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาไม่ใช้สิทธิแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่าย
ต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึง
ประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
                      (ค) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาใช้สิทธิแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่าย
ต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึง
ประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
                  การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี ้ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่าย
เบี้ยประกันชีวิต 
                 กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอ่ืนเพิ่มเติมหลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุจ านวนเบี้ย
ประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความคุ้มครอง อื่นเพิ่มเติมแยกออกจากกัน 
                  กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ 
หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุเงื่อนไขด้วย 
 กรณีผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ผู้มีเงินได้
หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงิน
ได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 
27 แห่งประมวลรัษฎากร 
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                  การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปค านวณหักจากเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว 
                  ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของอธิบดี
กรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศกรมสรรพากร 
 5.2 ภาษเีงินได้เกี่ยวกบักรมธรรม์ ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ าหรือบ านาญ ตามประกาศของกรมสรรพากร 
ฉบับที่ 194 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ สามารถน าเบี้ย
ประกันชีวิตแบบบ านาญไปใช้ยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 100,000 บาทแรก ให้เต็มจ านวนเงินก่อน และ
ส่วนที่เกิน 100,000 บาทนั้น สามารถน ามาใช้หักลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน 
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน 
500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (1) เป็นการจ่ายเบี้ยประกันส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ านาญที่มีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป 
               (2) เป็นการประกันชีวิตที่ ได้ เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตใน  
ราชอาณาจักร 
               (3) มีการก าหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเป็นรายงวดอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึงจ านวนผลประโยชน์  
เงินบ านาญ ดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวด หรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันภัยก็ได้ โดยการ
จ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองจ านวนงวดในการจ่ายที่แน่นอน 
               (4) มีการก าหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึง
อายุ 85 ปี หรือกว่านั้น และผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบ านาญ 
 
6. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายกรมธรรม์ 
           ในการประกันชีวิต นอกจากสัญญาประกันชีวิตหลัก (กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ) ซึ่งบริษัทประกัน
ชีวิตตกลงจะจ่ายจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ตกลงกันไว้ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตจนครบก าหนดสัญญา หรือเสียชีวิต 
ก็ตาม บริษัทผู้ประกันภัยยังสามารถจัดท าสัญญาเพิ่มเติม หรือบันทึกสลักหลัง ส าหรับแนบไว้กับกรมธรรม์ เพื่อให้มีผล
บังคับใช้กับกรมธรรม์หลัก เพื่อขยายความคุ้มครอง หรือเพิ่มประโยชน์พิเศษนอกเหนือจากความคุ้มครอง หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก สัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังนี้ เรียกว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย
กรมธรรม์ (Riders) ประกอบด้วย     
 6.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายเพื่อคุ้มครอบอุบัติเหตุ 
 6.2 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสขุภาพ 
 6.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันกัย 
 6.4 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 รายละเอียดมีดังนี้ 
 6.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ  ในการประกันชีวิต นอกจากสัญญาประกันชีวิตหลักซึ่ง
บริษัทผู้รับประกันชีวิตตกลงจะจ่ายจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ตกลงกันไว้ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตจนครบก าหนด
สัญญา หรือเสียชีวิตก็ตาม บริษัทผู้รับประกันภัยยังสามารถจัดท าสัญญาเพิ่มเติม หรือบันทึกสลักหลัง ส าหรับแนบไว้
กับกรมธรรม์ เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์หลัก เพื่อขยายความคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์
ประกันชีวิตหลัก   
             สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ นี้  ผู้เอาประกันภัยจะเลือกซื้อหรือไม่ หรือจะซื้อเท่าใดก็ได้ แต่โดยทั่วไปจะซื้อได้
เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันชวีิต หากซื้อควบกับการประกันชีวิตจะต้องช าระเบี้ยประกันอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกัน
ชีวิต 

                อุบัติเหตุ หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผล ที่ผู้เอา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง                                                                                            

                  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯนี้ เป็นสัญญาที่มีอายุ 1 ปี ผู้เอาประกันภัยจะท าการต่อสัญญาได้ทุกปี หรือผู้เอา
ประกันภัยจะเลือกซื้อหรือไม่ หรือจะซื้อเท่าใดก็ได้  โดยทั่วไปจะซื้อได้เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันชีวิต หากซื้อควบ
กับการประกันชีวิตจะต้องช าระเบี้ยประกันอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกันชีวิต        

   สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Accidental Death 
Benefit: ADB) แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ 

       1) สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะเนื่องจาก
อุบัติเหตุ (Accidental Death and Dismemberment: AD&D) ถ้าความบาดเจ็บที่ ได้รับท าให้ผู้ เอาประกันภัย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอา
ประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น บริษัทจะ
จ่ายเงินชดเชยเมื่อใด บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

   

รายการทดแทน อตัราร้อยละของจ านวนเงนิเอาประกนัภัยอุบัตเิหต ุ
1. การเสียชีวิต 
2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา 
   2.1 มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง 
   2.2 มือ 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง และสายตา       

1   ข้าง  หรือเท้า 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง 
   2.3 มอื 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 
   2.4 นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วช้ีของมือข้างเดียวกันโดยต้องตัดออกไป

ที่หรือเหนือโคนนิ้ว  

------------- 
 

------------- 
------------- 

 
------------- 
------------- 
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 
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 รายละเอียดมีดังนี้ 
 6.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ  ในการประกันชีวิต นอกจากสัญญาประกันชีวิตหลักซึ่ง
บริษัทผู้รับประกันชีวิตตกลงจะจ่ายจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ตกลงกันไว้ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตจนครบก าหนด
สัญญา หรือเสียชีวิตก็ตาม บริษัทผู้รับประกันภัยยังสามารถจัดท าสัญญาเพิ่มเติม หรือบันทึกสลักหลัง ส าหรับแนบไว้
กับกรมธรรม์ เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์หลัก เพื่อขยายความคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์
ประกันชีวิตหลัก   
             สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ นี้  ผู้เอาประกันภัยจะเลือกซื้อหรือไม่ หรือจะซื้อเท่าใดก็ได้ แต่โดยทั่วไปจะซื้อได้
เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันชวีิต หากซื้อควบกับการประกันชีวิตจะต้องช าระเบี้ยประกันอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกัน
ชีวิต 

                อุบัติเหตุ หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผล ที่ผู้เอา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง                                                                                            

                  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯนี้ เป็นสัญญาที่มีอายุ 1 ปี ผู้เอาประกันภัยจะท าการต่อสัญญาได้ทุกปี หรือผู้เอา
ประกันภัยจะเลือกซื้อหรือไม่ หรือจะซื้อเท่าใดก็ได้  โดยทั่วไปจะซื้อได้เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันชีวิต หากซื้อควบ
กับการประกันชีวิตจะต้องช าระเบี้ยประกันอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกันชีวิต        

   สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Accidental Death 
Benefit: ADB) แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ 

       1) สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะเนื่องจาก
อุบัติเหตุ (Accidental Death and Dismemberment: AD&D) ถ้าความบาดเจ็บที่ ได้รับท าให้ผู้ เอาประกันภัย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอา
ประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น บริษัทจะ
จ่ายเงินชดเชยเมื่อใด บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

   

รายการทดแทน อตัราร้อยละของจ านวนเงนิเอาประกนัภัยอุบัตเิหต ุ
1. การเสียชีวิต 
2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา 
   2.1 มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง 
   2.2 มือ 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง และสายตา       

1   ข้าง  หรือเท้า 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง 
   2.3 มอื 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 
   2.4 นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วช้ีของมือข้างเดียวกันโดยต้องตัดออกไป

ที่หรือเหนือโคนนิ้ว  

------------- 
 

------------- 
------------- 

 
------------- 
------------- 
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  2) สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และการทุพพล
ภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ (Accidental Death and Indemnity: AI) ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับ
ท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ใน ในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น
เมื่อใด บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย          

                 3) สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ  ถ้าหาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ หรือต้องรักษาตัว
ในโรงพยาบาล หรือต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเพื่อให้การพยาบาล บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่าย
แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย 
  กรณีการจ่ายเงินชดเชยเป็น 2 เท่าจากอุบัติเหตุพิเศษ โดยปกติสัญญาเพิ่มเติมฯทั้ง 3 แบบข้างต้นนี้จะ
จ่ายเงินทดแทนให้เป็น 2 เท่าของจ านวนเงินเอาประกันภัย หากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพของผู้เอา
ประกันภัยเกิดจากอุบัติเหตุพิเศษ ซึ่งได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ในโรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะ 
ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ร่วมอยู่ ณ ที่นั้นในขณะที่เกิดเหตุ หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่รถไฟ หรือรถโดยสารประจ าทางที่ได้รับ
อนุญาตให้รับส่งในเส้นทางประจ า หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่ลิฟต์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยก าลังโดยสารอยู่ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ใน
เหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง)                             

     สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุนี้ จะไม่คุ้มครองความสูญเสียจาก
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ 

                  (1) การถูกฆ่า หรือถูกท าร้ายร่างกายโดยเจตนา 
                  (2) สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงคราม

กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย 

                  (3) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่น หรือแข่งสกีทุกชนิด 
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ
เครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีน หรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ด าน้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า 

                 (4) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง ขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิ บัติหน้าที่เป็น
พนักงานประจ าอากาศยานใด ๆ 

                  (5) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
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ปีนหรือไต่
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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                  (6) การฆ่าตัวตายหรือการท าร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระท าเช่นว่านั้นในขณะที่รู้สึกผิดชอบ
หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม 

                  (7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
                  (8) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่

ได้รับอุบัติเหตุ 
                  (9) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่ง

ได้รับการคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ และได้กระท าการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
                 (10) การแท้งลูก 
                (11) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการใน

สงครามหรือเยี่ยงสงคราม ในกรณีนี้ถ้าผู้ เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน 
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้ตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 

                 (12) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม            
                 (13) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์

ใด ๆ อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่ง
ด าเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง 

                 (14) การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน 
(Spondylolisthesis) ก ระ ดู ก สั น ห ลั ง เสื่ อ ม  (Degeneration ห รื อ  Spondylosis) ก ระ ดู ก สั น ห ลั ง อั ก เส บ 
(Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก  
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 

                 หากผู้เอาประกันภัยต้องการซื้อความคุ้มครองดังกล่าว สามารถท าได้โดยระบุขอเอาประกันภัยไว้ในใบค าขอ
พร้อมช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมนี้  บริษัทจะพิจารณารับประกันอุบัติเหตุโดยมีบันทึกสลักหลัง
เพิ่มความคุ้มครอง บันทึกสลักหลังนี้ เรียกว่า บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองจลาจล ฆาตกรรม ลอบท าร้าย และ
สงคราม (ฆจ.) บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง โดยจ่ายผลประโยชน์ให้เหมือนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุทุกประการ ในจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลัง หากผู้เอาประกันถูก
ฆาตกรรม หรือถูกท าร้ายร่างกายโดยเจตนา การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพเนื่องจากสงคราม สงคราม
กลางเมือง การปฏิวัติ หรือรัฐประหาร การกบฏ การจลาจล และการนัดหยุดงาน    
  6.2 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ  เป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัท
ประกันชีวิตตกลงจ่ายเงินชดเชยการสูญเสียรายได้ของผู้เอาประกันภัย เนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย เป็น
สาเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องนอนพักรักษาตัวไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้า
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนั้นสัญญาเพิ่มเติมฯ นี้จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 
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                  (6) การฆ่าตัวตายหรือการท าร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระท าเช่นว่านั้นในขณะที่รู้สึกผิดชอบ
หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม 

                  (7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
                  (8) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่

ได้รับอุบัติเหตุ 
                  (9) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่ง

ได้รับการคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ และได้กระท าการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
                 (10) การแท้งลูก 
                (11) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการใน

สงครามหรือเยี่ยงสงคราม ในกรณีนี้ถ้าผู้ เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน 
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้ตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 

                 (12) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม            
                 (13) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์

ใด ๆ อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่ง
ด าเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง 

                 (14) การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน 
(Spondylolisthesis) ก ระ ดู ก สั น ห ลั ง เสื่ อ ม  (Degeneration ห รื อ  Spondylosis) ก ระ ดู ก สั น ห ลั ง อั ก เส บ 
(Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก  
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 

                 หากผู้เอาประกันภัยต้องการซื้อความคุ้มครองดังกล่าว สามารถท าได้โดยระบุขอเอาประกันภัยไว้ในใบค าขอ
พร้อมช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมนี้  บริษัทจะพิจารณารับประกันอุบัติเหตุโดยมีบันทึกสลักหลัง
เพิ่มความคุ้มครอง บันทึกสลักหลังนี้ เรียกว่า บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองจลาจล ฆาตกรรม ลอบท าร้าย และ
สงคราม (ฆจ.) บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง โดยจ่ายผลประโยชน์ให้เหมือนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุทุกประการ ในจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลัง หากผู้เอาประกันถูก
ฆาตกรรม หรือถูกท าร้ายร่างกายโดยเจตนา การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพเนื่องจากสงคราม สงคราม
กลางเมือง การปฏิวัติ หรือรัฐประหาร การกบฏ การจลาจล และการนัดหยุดงาน    
  6.2 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ  เป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัท
ประกันชีวิตตกลงจ่ายเงินชดเชยการสูญเสียรายได้ของผู้เอาประกันภัย เนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย เป็น
สาเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องนอนพักรักษาตัวไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้า
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนั้นสัญญาเพิ่มเติมฯ นี้จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
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           1) สัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวัน  เนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย บริษัทประกันชีวิตตก
ลงจ่ายค่าชดเชยรายวันให้ผู้เอาประกันภัยในขณะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ผลประโยชน์ที่จ่ายให้จะไม่ค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่จ่ายให้เป็นค่าชดเชยรายวัน ซ่ึงลักษณะของการไม่สามารถประกอบอาชีพจะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา การจ่ายเงินชดเชยรายวันจะก าหนดเป็นร้อยละของรายได้ที่ได้รับจริงก่อนการ
ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เช่น จ่ายให้เป็นรายสัปดาห์ ร้อยละ 75 ต่อสัปดาห์ของรายได้ หรือก าหนดการจ่ายเป็น
จ านวนร้อยละของรายได้ที่แท้จริงในวันที่ขอเอาประกันชีวิต  
               สืบเนื่องจากวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้เอาประกันภัย ไม่
จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย   
ทางนายทะเบียน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค าสั่ง เร่ือง ให้ใช้
บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่    
19 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
               หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอา
ประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้                                          
       (1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
       (2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
      (3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
       (4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
       (5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope)ทุกชนิด 
       (6) การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
       (7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
      (8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)                                      
      (9)  การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
       (10) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
       (11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)                                                                                   
      (12) การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 

(13) การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic 
Paracentesis)                                                                                           
       (14) การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
       (15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
       (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
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เจบ็ป่วย บรษิทัประกนัชีวติตกลง

จ่ายค่าชดเชยรายวันให้
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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       (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
       (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)                                               
      (บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)    
 
       การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด
หรือหัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการ
ตรวจรักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน  
...วัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชย
รายวัน1    
 2) สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกันไม่เกิน 90 วัน 
หรือ 120 วันในกรณีบางโรค แต่บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บภายใน 30
วัน นับแต่วันท าสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกรมธรรม์   
           (1) บริษัทจะจ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจ านวนเงินสูงสุด
ของรายการความคุ้มครองแต่ละรายการดังนี้  

ผลประโยชน์ / แบบ.....................  
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ าวัน (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด     
ครั้งหนึ่ง 

******** 

ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภายนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)  
ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 

******** 

ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง   
  - ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก 
   ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

******** 

              
 (2) จ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินคุ้มครอง

รวม (ไม่แยกรายการที่คุ้มครอง) 
 
 1คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : ค าสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ 
ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรง พยาบาล (Day Case)        
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 
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       (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
       (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)                                               
      (บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)    
 
       การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด
หรือหัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการ
ตรวจรักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน  
...วัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชย
รายวัน1    
 2) สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกันไม่เกิน 90 วัน 
หรือ 120 วันในกรณีบางโรค แต่บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บภายใน 30
วัน นับแต่วันท าสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกรมธรรม์   
           (1) บริษัทจะจ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจ านวนเงินสูงสุด
ของรายการความคุ้มครองแต่ละรายการดังนี้  

ผลประโยชน์ / แบบ.....................  
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ าวัน (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด     
ครั้งหนึ่ง 

******** 

ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภายนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)  
ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 

******** 

ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง   
  - ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก 
   ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

******** 

              
 (2) จ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินคุ้มครอง

รวม (ไม่แยกรายการที่คุ้มครอง) 
 
 1คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : ค าสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ 
ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรง พยาบาล (Day Case)        
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               ข้อพิจารณาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนของการจ่ายค่าสินไหม
ตามสัญญานี้ กับการได้รับเงินสวัสดิการอ่ืน หรือการประกันสุขภาพอ่ืนของผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอาประกันภัยไม่
สามารถเบิกได้มากกว่าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลจริง แต่จ านวนเงินสูงสุดที่คุ้มครองจะจ ากัดความคุ้มครองโดยไม่แยก
รายการ 
            (3) จ่ายความคุ้มครองเท่ากับจ านวนเงินชดเชยรายวัน และไม่เกิน ...วัน 
             สัญญาเพิ่มเติมนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถรับเงินชดเชยเป็นรายวันตามจ านวนวันที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วย
ใน โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้เอาประกันภัยได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอื่นมาก่อนหรือไม่  
             และด้วยวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้ เอาประกันภัย ไม่
จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย   
ทางนายทะเบียน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค าสั่ง เร่ือง ให้ใช้
บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
             หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอา
ประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้                                          
       (1)  การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
       (2)  การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
      (3)  การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
       (4)  การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
       (5)  การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
       (6)  การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
       (7)  การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
      (8)  การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)                                      
       (9) การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
       (10) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
       (11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)                                                                                   
       (12) การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
       (13) การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic  
Paracentesis)                                                                                           
       (14) การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
       (15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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       (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
       (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
       (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife) 
       (19) การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation) 
       (20) การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ (Tissue Biopsy) 
       (21) การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction) 
             (บริษัทประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)                                      
     การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด
หรือหัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการ
ตรวจรักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละคร้ังห่างกันไม่เกิน ...
วัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน2 

  6.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบ้ียประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก โดยมีเงื่อนไข คือ 

            1) ผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร หรือเกิดการสูญเสียแขนขา และสายตา สองอย่างหรือ
มากกว่า ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยก็ตาม 

        2) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1) เกิดขึ้นในขณะที่กรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์มี
ผลบังคับ 

           3) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1) เกิดขึ้นก่อนที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
           4) เมื่อผู้เอาประกันพ้นสภาพจากการเป็นบุคคลพุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การยกเว้นเบี้ยประกันภัยจะ

สิ้นสุดลง ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป                                                                                          
  6.4 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบ้ียประกนัภัย  เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองการช าระเบี้ย
ประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ของผู้เยาว์ ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เยาว์ โดยจะ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยหากผู้ช าระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้อีกต่อไป ก่อนมีอายุครบ 60 ปี หรือก่อนผู้เอาประกันมีอายุครบ 25 ปี โดยผู้เยาว์จะได้รับการยกเว้น
การช าระเบี้ยประกันภัยในอนาคตของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมแนบอยู่ รวมถึงเบี้ยประกันภัยของสัญญา
แนบท้ายฯ อ่ืน ๆ ด้วย จนกว่าผู้ช าระเบี้ยประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปี หรือผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี แล้วแต่เวลา
ไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของผู้เยาว์ยังมีผลบังคับตลอดช่วงเวลาเสมือนว่ามีการช าระเบี้ยประกันภัยมาโดยตลอด       
          6.5  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา   เป็นสัญญาที่มีลักษณะคล้ายกับกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น แต่บริษัทประกันชีวิตจัดท าเป็นสัญญาเพิ่มเติม 
 
 
 2 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : ค าสั่งนายทะเบียนที่ 34/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์
ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรง พยาบาล (Day Case)   
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 
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       (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
       (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
       (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife) 
       (19) การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation) 
       (20) การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ (Tissue Biopsy) 
       (21) การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction) 
             (บริษัทประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)                                      
     การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด
หรือหัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการ
ตรวจรักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละคร้ังห่างกันไม่เกิน ...
วัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน2 

  6.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก โดยมีเงื่อนไข คือ 

            1) ผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร หรือเกิดการสูญเสียแขนขา และสายตา สองอย่างหรือ
มากกว่า ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยก็ตาม 

        2) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1) เกิดขึ้นในขณะที่กรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์มี
ผลบังคับ 

           3) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1) เกิดขึ้นก่อนที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
           4) เมื่อผู้เอาประกันพ้นสภาพจากการเป็นบุคคลพุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การยกเว้นเบี้ยประกันภัยจะ

สิ้นสุดลง ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป                                                                                          
  6.4 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบ้ียประกนัภัย  เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองการช าระเบี้ย
ประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ของผู้เยาว์ ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เยาว์ โดยจะ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยหากผู้ช าระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้อีกต่อไป ก่อนมีอายุครบ 60 ปี หรือก่อนผู้เอาประกันมีอายุครบ 25 ปี โดยผู้เยาว์จะได้รับการยกเว้น
การช าระเบี้ยประกันภัยในอนาคตของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมแนบอยู่ รวมถึงเบี้ยประกันภัยของสัญญา
แนบท้ายฯ อ่ืน ๆ ด้วย จนกว่าผู้ช าระเบี้ยประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปี หรือผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี แล้วแต่เวลา
ไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของผู้เยาว์ยังมีผลบังคับตลอดช่วงเวลาเสมือนว่ามีการช าระเบี้ยประกันภัยมาโดยตลอด       
          6.5  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา   เป็นสัญญาที่มีลักษณะคล้ายกับกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น แต่บริษัทประกันชีวิตจัดท าเป็นสัญญาเพิ่มเติม 
 
 
 2 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : ค าสั่งนายทะเบียนที่ 34/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์
ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรง พยาบาล (Day Case)   
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แนบท้ายกรมธรรม์ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัยนอกเหนือจากความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตหลัก               

นอกจากผลิตภัณฑ์หลักที่เสนอขายอยู่ทั่วไปนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในการเสริมสร้างสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสาธารณชนในวงกว้าง รวมทั้งการพัฒนาช่อง
ทางการจ าหน่าย เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงประชาชนทุกระดับ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกัน
วินาศภัยไทยในการก าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์) โดยใช้ชื่อเรียกว่า “กรมธรรม์
ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ประกันภัย 200” มีลักษณะกรมธรรม์ที่มีราคาไม่สูง คิดเบี้ย
ประกันภัย 200 บาทต่อปี เงื่อนไขกรมธรรม์เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ผ่านช่องทางการจ าหน่ายที่เข้าถึงง่าย สามารถศึกษา
รายะละเอียดเพิ่มเติมได้จากค าสั่งนายทะเบียนที่ 19/2556 เรื่อง ก าหนดแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์) ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 และประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขาย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน
ประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย 
(ไมโครอินชัวร์รันซ์) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขาย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวิ นาศภัย 
นายหน้าประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 สาหรับรายย่อย          
(ไมโครอินชัวร์รันซ์) และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 หรือ 
www.oic.or.th  
           ประกันภัยรายย่อย หรือไมโครอินชัวร์รันซ์ เป็นการประกันภัยภาคสมัครใจ ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานอย่าง
พอเพียงแก่สาธารณชนในวงกว้าง ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยต่ า และสามารถเข้าถึงหรือหาซื้อได้โดยง่าย ไม่ว่าจะซื้อผ่าน
ช่องทางการจ าหน่ายใด จากบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย โดยจะให้ความคุ้มครองมาตรฐาน
เหมือนกันหมด 
          ในกรณีที่ผู้ เอาประกันภัยต้องสูญเสียชีวิตก่อนวัย อันควร ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ             
การประกันภัยส าหรับรายย่อย หรือไมโครอินชัวร์รันซ์จะจ่ายเงินค่าทดแทนภายใน 15 วัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ทางการเงินของครัวเรือน นอกจากประชาชนทุกระดับสามารถซื้อการประกันภัยเพื่อรายย่อย หรือไมโครอินชัวร์รัน ซ์
เพื่อคุ้มครองตนเองแล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างสวัสดิภาพ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของสังคมไทย ตลอดจนเป็น
การส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนและสังคมมากยิ่งขึ้น 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ข้อตกลงคุ้มครอง จ านวนเงนิเอาประกนัภัย/เงนิค่าทดแทน (บาท) 
ข้อ 1. การเสียชีวิต การสูญ เสียมือ เท้า การสูญ เสียสายตา หรือ     
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบ
ท าร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

100,000 

ข้อ 2. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ
อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

50,000 

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการ
เจ็บป่วยนอกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับ
จากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย 

10,000 

เบี้ยประกันภัยรวม 200 บาท/ปี 
 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). Insurance Circle (ฉบับพิเศษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ข้อตกลงคุ้มครอง จ านวนเงนิเอาประกนัภัย/เงนิค่าทดแทน (บาท) 
ข้อ 1. การเสียชีวิต การสูญ เสียมือ เท้า การสูญ เสียสายตา หรือ     
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบ
ท าร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

100,000 

ข้อ 2. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ
อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

50,000 

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการ
เจ็บป่วยนอกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับ
จากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย 

10,000 

เบี้ยประกันภัยรวม 200 บาท/ปี 
 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). Insurance Circle (ฉบับพิเศษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

3-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

 

เร่ืองที ่ 3.2  
ความแตกต่างระหว่างกรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั 
อุตสาหกรรม และกลุ่ม 
 
 กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่ม มีลักษณะเหมือนกันและแตกต่างกันดังนี้ 
 

ตารางที ่3.1 เปรียบเทยีบความแตกต่างของกรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม และกลุ่ม 
 

ที ่ ประเภท/ลกัษณะ สามญั อุตสาหกรรม กลุ่ม 
1 การรับประกัน รับประกันชีวิตรายบุคคล เหมือนประเภทสามญั รับประกันพนักงานหรือ

สมาชิกจ านวนมาก หรือการ
เป็นเจ้าหนี้ (สถาบัน) ลูกหนี ้

2 กลุ่มเป้าหมาย เหมาะกับผู้มรีายได้ปานกลาง/
สูง 

เหมาะกับผู้มรีายได้น้อย เหมาะกับทุกรายได ้

3 ความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครองและ      
ออมทรัพย์ 

เหมือนประเภทสามญั คุ้มครองการเสียชีวิตไม่มี
การออมเงินคุ้มครองปีต่อป ี

4 จ านวนเงินเอาประกันภัย มีการก าหนดทุนประกันภัย 
ขั้นต่ าและมีอาจมีเบี้ยเพิ่ม
พิเศษ 

มีการก าหนดทุน 
ประกันภัยขั้นต่ า 

มีการก าหนดทุนประกันภัย
ขั้นต่ าถึงสูง 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ที ่ ประเภท/ลกัษณะ สามญั อุตสาหกรรม กลุ่ม 

5 เบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยสูง และ
สามารถเก็บเบี้ยประกันภัย
เพิ่มพิเศษได้ถ้าผูเ้อาประกัน- 
ภัยสุขภาพไมด่ี หรือมีอาชีพ
เสี่ยงภัย 

เบี้ยประกันภัยต่ ากว่า
ประเภทสามญั และไมม่ีการ
เก็บเบี้ยเพิ่มพิเศษ 

ไม่เท่ากัน -ขึ้นอยู่กับจ านวน
สมาชิกในกลุ่ม ต าแหน่งงาน 
ลักษณะงาน และ 
ประสบการณ ์

6 การช าระเบีย้ประกันภัย รายปี  ราย 6 เดือน  
ราย 3 เดือน รายเดือน 

รายเดือน รายปี หรือลูกจ้างสามารถ
ช าระเป็นรายเดือนได ้

7 ระยะเวลาผ่อนผันการ
ช าระเบี้ยประกันภยั 

มีระยะเวลาผ่อนผันการ
ช าระ เบี้ยประกันภัย 30 วัน 

มีระยะเวลาผ่อนผันการ
ช าระเบี้ยประกันภยั 60 วัน 

 มีระยะเวลาผ่อนผันการ
ช าระเบี้ยประกันภยั 30 วัน 

9 มูลค่ากรมธรรม์
ประกันภัย 

มีมูลค่าใช้เงินส าเรจ็ และ
มูลค่าขยายเวลา 

มีเฉพาะมลูค่าเวนคืนเงินสด
และมลูค่าใช้เงินส าเร็จ 

ไม่มมีูลค่าเวนคืน 

10 การกู้ช าระเบีย้
ประกันภัยโดยอตัโนมตัิ 
(กรณีขาดการช าระเบี้ย
ในระยะเวลาผ่อนผัน) 

กู้ช าระเบี้ยประกันภยั โดย
อัตโนมัต ิ

  

11 การซื้อสญัญาพิเศษแนบ
ท้าย 

ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ
ได ้

ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ
ไม่ได ้

เหมือนการประกันประเภท
สามัญ 

12 การตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ หรือไม่ตรวจ 
ขึ้นอยู่กับแบบประกันชีวิต 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 
และอายุของผู้เอาประกันภัย 

ไม่มีการตรวจสุขภาพ ไม่มีการตรวจสุขภาพ 
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ที ่ ประเภท/ลกัษณะ สามญั อุตสาหกรรม กลุ่ม 

5 เบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยสูง และ
สามารถเก็บเบี้ยประกันภัย
เพิ่มพิเศษได้ถ้าผูเ้อาประกัน- 
ภัยสุขภาพไมด่ี หรือมีอาชีพ
เสี่ยงภัย 

เบี้ยประกันภัยต่ ากว่า
ประเภทสามญั และไมม่ีการ
เก็บเบี้ยเพิ่มพิเศษ 

ไม่เท่ากัน -ขึ้นอยู่กับจ านวน
สมาชิกในกลุ่ม ต าแหน่งงาน 
ลักษณะงาน และ 
ประสบการณ ์

6 การช าระเบีย้ประกันภัย รายปี  ราย 6 เดือน  
ราย 3 เดือน รายเดือน 

รายเดือน รายปี หรือลูกจ้างสามารถ
ช าระเป็นรายเดือนได ้

7 ระยะเวลาผ่อนผันการ
ช าระเบี้ยประกันภยั 

มีระยะเวลาผ่อนผันการ
ช าระ เบี้ยประกันภัย 30 วัน 

มีระยะเวลาผ่อนผันการ
ช าระเบี้ยประกันภยั 60 วัน 

 มีระยะเวลาผ่อนผันการ
ช าระเบี้ยประกันภยั 30 วัน 

9 มูลค่ากรมธรรม์
ประกันภัย 

มีมูลค่าใช้เงินส าเรจ็ และ
มูลค่าขยายเวลา 

มีเฉพาะมลูค่าเวนคืนเงินสด
และมลูค่าใช้เงินส าเร็จ 

ไม่มมีูลค่าเวนคืน 

10 การกู้ช าระเบีย้
ประกันภัยโดยอตัโนมตัิ 
(กรณีขาดการช าระเบี้ย
ในระยะเวลาผ่อนผัน) 

กู้ช าระเบี้ยประกันภยั โดย
อัตโนมัต ิ

  

11 การซื้อสญัญาพิเศษแนบ
ท้าย 

ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ
ได ้

ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ
ไม่ได ้

เหมือนการประกันประเภท
สามัญ 

12 การตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ หรือไม่ตรวจ 
ขึ้นอยู่กับแบบประกันชีวิต 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 
และอายุของผู้เอาประกันภัย 

ไม่มีการตรวจสุขภาพ ไม่มีการตรวจสุขภาพ 
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เร่ืองที ่3.3  
เงือ่นไขส าคญัของสัญญาประกนัชีวติประเภทสามญั  อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม 
 
 
 โดยทั่วไปสัญญาประกันชีวิตประเภทสามัญ จะมีเงื่อนไขส าคัญดังนี้ 
 1. ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย เกิดจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัย ในใบค าขอ
เอาประกันชีวิต ใบแถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอ่ืนใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการช าระเบี้ย
ประกันภัยงวดแรกแล้ว บริษัทผู้รับประกันภัยจึงได้ตกลงท าสัญญาและออกกรมธรรม์ให้ 
 2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย  ในการใช้สิทธิการบอกล้างสัญญา
ประกัน บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันท าสัญญาประกันหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันที่
กลับคืนสู่อายุเดิมของกรมธรรม์เท่านั้น และหากบริษัททราบข้อมูลที่จะบอกล้างสัญญาได้ แต่ไม่ใช้สิทธิการบอกล้าง
สัญญาภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ทราบข้อมูลบริษัทก็ไม่สามารถบอกล้างสัญญาได้  
 ยกเว้นในกรณีที่ผู้เอาประกันไม่มีส่วนได้เสียในบุคคลที่เอาประกัน หรือผู้เอาประกันแจ้งอายุผิด โดยที่อายุ      
ที่ถูกต้องไม่อยู่ในช่วงอายุที่บริษัทสามารถรับประกันภัยได้ บริษัทจะยังใช้สิทธิบอกล้าง   
 3. สิทธิ และการใช้สิทธิในกรมธรรม์  หากมิได้ก าหนดมอบให้บุคคลอ่ืนใดโดยเฉพาะแล้ว ให้ถือว่าเป็นของผู้
เอาประกันภัยแต่ผู้เดียว ผู้เอาประกันภัยสามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ โดยท าเป็นหนังสือแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัย และ
บริษัทฯ เห็นชอบ 
 4. การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย  ในระหว่างกรมธรรม์มีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะโอน
ประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้รับประโยชน์ก็ได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ไปแล้ว การโอนจะมีผลเมื่อบริษัทรับประกันภัยได้รับแจ้งเป็นหนังสือ และได้บันทึกสลักหลังกรมธรรม์แล้ว 
     5. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
         (1) ระบุหรือไม่ระบุก็ได้ 
           (2) กรณีผู้ระบุผู้รับประโยชน์มากกว่า 1 คน และผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน ผู้เอาประกันภัยควร
แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ จ านวนเงินเอาประกันภัยจะตกเป็นของทายาทโดยชอบธรรมของผู้รับประโยชน์ 
 6. การเปลี่ยนตัวผู้ รับประโยชน์ 
           (1) สามารถท าได้ เว้นแต่ได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว 
           (2) กรณีผู้รับประโยชน์คนใหม่มิใช่บิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากบริษัทผู้รับประกันภัย และบริษัทฯ ได้ท าการบันทึกเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกรมธรรม์ หรือออก
บันทึกสลักหลังให้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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  7. การแก้ไขกรมธรรม์  จะมีผลสมบูรณ์เมือบริษัทประกันภัยตกลงรับการแก้ไข และบันทึกในกรมธรรม์หรือ
อกใบสลักหลังให้แล้ว 
 8. การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์  
         ผู้เอาประกันภัยท าเป็นหนังสือขอให้บริษัทประกันภัยเปลี่ยนแบบประกันภัยเป็นแบบอ่ืนได้ ตามที่บริษัทฯ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท  และหากท าให้เกิดผลต่างของเบี้ยประกันภัย 
หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทฯจะคืนเบี้ยประกันภัย หรือค่าเวนคืน หรือเรียกเก็บในส่วนที่เพิ่ม 
 9. การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม   บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์เม่ือ  
   1) ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ท าสัญญาหรือต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะ
เดิมของกรมธรรม์ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันที่ช าระมาแล้วทั้งหมด หรือเบี้ยประกันส่วนที่ขอต่ออายุกรมธรรม์ หรือ
กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ 
   2) ผู้เอาประกันถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทจะเวนคืนกรมธรรม์ ถ้ากรมธรรม์ยังไม่มี
มูลค่าเวนคืน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันที่ช าระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ทายาทของผู้เอาประกัน ถ้ามีผู้รับผลประโยชน์หลาย
คนบริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันให้ผู้รับผลประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันตามส่วน โดยหักส่วน
ของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันออก และไม่คืนเบี้ยประกันในส่วนนี้ 
 การคืนเบี้ยประกันหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ในกรณีข้างต้น หากมีหนี้สิน เช่น เงินกู้ยืม บริษัทจะหักหนี้สิน
ออกก่อน 
 10. การแถลงอายหุรือเพศคลาดเคลื่อน   
         1) ผู้เอาประกันภัยแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ท าให้บริษัทฯ ก าหนดเบี้ยประกันภัยไว้ต่ า จ านวนเงิน
ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายจะลดลงตามส่วน กรณีผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยไว้เกินอายุ หรือเพศจริง บริษัทฯ จะคืน
เบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้ 
  2) ถ้าบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่า ขณะท าสัญญาอายุจริงอยู่นอกอัตราตามทางการค้า สัญญาจะตกเป็นโมฆียะ 
บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดหักหนี้สิน (ถ้ามี) 
  11.  การแจ้งตายและการพสูิจน์ศพ 
            1) ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วันนับแต่เสียชีวิต 
กรณีไม่ทราบว่าเสียชีวิต หรือมีประกันชีวิต ต้องแจ้งภายใน 7 วันนับแต่ทราบ และส่งมอบหลักฐานการเสียชีวิต 
            2) ฝ่ายผู้เอาประกันภัยต้องยินยอมให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพเมื่อบริษัทฯ เห็นว่าจ าเป็นและไม่ขัด
ต่อกฎหมาย หรือหลักศาสนา 
 12. สิทธิเกีย่วกบัเงินค้างจ่ายในกรมธรรม์  หากผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ไม่มารับเงิน
ที่มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่กรมธรรม์ครบก าหนด หรือผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม บริษัทฯ 
จะให้ดอกเบี้ยส าหรับเงินดังกล่าวทั้งหมด ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์
นี้ 
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 
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  7. การแก้ไขกรมธรรม์  จะมีผลสมบูรณ์เมือบริษัทประกันภัยตกลงรับการแก้ไข และบันทึกในกรมธรรม์หรือ
อกใบสลักหลังให้แล้ว 
 8. การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์  
         ผู้เอาประกันภัยท าเป็นหนังสือขอให้บริษัทประกันภัยเปลี่ยนแบบประกันภัยเป็นแบบอ่ืนได้ ตามที่บริษัทฯ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท  และหากท าให้เกิดผลต่างของเบี้ยประกันภัย 
หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทฯจะคืนเบี้ยประกันภัย หรือค่าเวนคืน หรือเรียกเก็บในส่วนที่เพิ่ม 
 9. การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม   บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์เม่ือ  
   1) ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ท าสัญญาหรือต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะ
เดิมของกรมธรรม์ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันที่ช าระมาแล้วทั้งหมด หรือเบี้ยประกันส่วนที่ขอต่ออายุกรมธรรม์ หรือ
กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ 
   2) ผู้เอาประกันถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทจะเวนคืนกรมธรรม์ ถ้ากรมธรรม์ยังไม่มี
มูลค่าเวนคืน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันที่ช าระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ทายาทของผู้เอาประกัน ถ้ามีผู้รับผลประโยชน์หลาย
คนบริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันให้ผู้รับผลประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันตามส่วน โดยหักส่วน
ของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันออก และไม่คืนเบี้ยประกันในส่วนนี้ 
 การคืนเบี้ยประกันหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ในกรณีข้างต้น หากมีหนี้สิน เช่น เงินกู้ยืม บริษัทจะหักหนี้สิน
ออกก่อน 
 10. การแถลงอายหุรือเพศคลาดเคลื่อน   
         1) ผู้เอาประกันภัยแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ท าให้บริษัทฯ ก าหนดเบี้ยประกันภัยไว้ต่ า จ านวนเงิน
ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายจะลดลงตามส่วน กรณีผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยไว้เกินอายุ หรือเพศจริง บริษัทฯ จะคืน
เบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้ 
  2) ถ้าบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่า ขณะท าสัญญาอายุจริงอยู่นอกอัตราตามทางการค้า สัญญาจะตกเป็นโมฆียะ 
บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดหักหนี้สิน (ถ้ามี) 
  11.  การแจ้งตายและการพสูิจน์ศพ 
            1) ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วันนับแต่เสียชีวิต 
กรณีไม่ทราบว่าเสียชีวิต หรือมีประกันชีวิต ต้องแจ้งภายใน 7 วันนับแต่ทราบ และส่งมอบหลักฐานการเสียชีวิต 
            2) ฝ่ายผู้เอาประกันภัยต้องยินยอมให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพเมื่อบริษัทฯ เห็นว่าจ าเป็นและไม่ขัด
ต่อกฎหมาย หรือหลักศาสนา 
 12. สิทธิเกีย่วกบัเงินค้างจ่ายในกรมธรรม์  หากผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ไม่มารับเงิน
ที่มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่กรมธรรม์ครบก าหนด หรือผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม บริษัทฯ 
จะให้ดอกเบี้ยส าหรับเงินดังกล่าวทั้งหมด ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์
นี้ 
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   13. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  กรณีมีข้อพิพาทขัดแย้งภายใต้กรมธรรม์นี้ บริษัทฯตกลง
ยินยอมให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ           
     14. การช าระเบี้ยประกนัภัย การช าระเบี้ยประกันภัยจะต้องช าระก่อน หรือในวันถึงก าหนดโดยช าระเป็นงวด
รายปี  ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือรายเดือน ณ ส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือกับตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจ
เป็นหนังสือจากบริษัท โดยบริษัทฯจะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐาน 
      15. ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย  หากผู้เอาประกันภัยมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบก าหนด
ช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จะผ่อนผันให้เป็นเวลา 31 วัน นับแต่วันครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย  ถ้าผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาผ่อนผนั บริษัทฯจะหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์นั้นออกจาก
จ านวนเงินเอาประกันภัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย                             
 16. การขาดอายุของกรมธรรม์  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน 31 วันแล้ว ผู้เอาประกันยังไม่ได้ช าระเบี้ย
ประกัน กรมธรรม์จะขาดอายุนับแต่วันที่ถึงก าหนดช าระเบี้ยประกัน แต่ในกรณีกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้ว 
กรมธรรม์จะยังไม่ขาดผลบังคับ บริษัทจะท าการกู้เงินจากมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มาช าระเบี้ยประกันให้โดยอัตโนมัติ 
หลังจากนั้นกรมธรรม์จะถูกเป็นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หรือขยายเวลาตามข้อก าหนดการน ามูลค่าเวนคืนมาช าระ
เบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ                                                                                                                                   
 17. การต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต  เมื่อกรมธรรม์สิ้นผลบังคับ ยกเว้นการสิ้นผลบังคับกรณีเวนคืน
กรมธรรม์ ผู้เอาประกันสามารถขอต่ออายุได้ภายใน 5 ปี โดยวิธีการต่ออายุมี 2 วิธี คือ 
  1) กรณีช าระเบี้ยประกันที่ค้างช าระย้อนหลังทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย โดยบริษัทจะคิดดอกเบี้ยในอัตราสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ค านวณเบี้ยประกันร้อยละ 2 ต่อปี  
  สาเหตุที่บริษัทต้องคิดดอกเบี้ยเพราะเบี้ยประกันภัยที่บริษัทเก็บจากผู้เอาประกันภัยไปเมื่อหักค่าใช้จ่าย
แล้วบริษัทต้องน าไปลงทุนได้ผลตอบแทนอย่างน้อยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย บริษัทจึงจะสามารถมีเงินเพียงพอที่จะจ่าย
ผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันในสัญญาได้  
  ดังนั้น หากผู้เอาประกันหยุดช าระเบี้ยประกัน เท่ากับบริษัทจะไม่มีเงินค่าเบี้ยประกันไปลงทุนในช่วงเวลา
หนึ่งที่ผู้เอาประกันหยุดช าระเบี้ยประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมาขอต่ออายุตามวิธีนี้กรมธรรม์จะยังมีผลบังคับ
แบบต่อเนื่องเสมือนไม่มีการขาดผลบังคับ ฉะนั้น การต่ออายุกรมธรรม์ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายจ านวนเงินเท่ากับ
จ านวนเบี้ยประกันที่หยุดช าระไปพร้อมดอกเบี้ยให้บริษัท 
  2) กรณีเลื่อนวันเริ่มต้นและวันครบก าหนดสัญญาประกันออกไป เท่ากับช่วงระยะเวลาที่ขาดผลบังคับโดย
ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยในอัตราใหม่ที่ค านวณจากอายุ ณ วันเร่ิมต้นใหม่ของสัญญา 
  ในการต่ออายุฯ ผู้เอาประกันต้องแสดงหลักฐานว่าสุขภาพสมบูรณ์ บริษัทสามารถรับประกันชีวิตได้ โดย
เป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันเอง เมื่อบริษัทรับต่ออายุกรมธรรม์แล้วกรมธรรม์ก็จะมีผลบังคับ                                                     
 18. การน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบ้ียประกันโดยอัตโนมัติ  ในกรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่
เกิดขึ้นแล้ว และผู้เอาประกันยังไม่ได้ใช้สิทธิในการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินส าเร็จ หรือแปลงเป็น
กรมธรรม์แบบขยายเวลา หากผู้เอาประกันไม่ได้ช าระเบี้ยประกันจนพ้นระยะเวลาผ่อนผัน บริษัทจะท าการกู้เงินจาก
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ของกรมธรรม์หลัก รวมกับมูลค่าเวนคืนของสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ค านวณเบี้ยประกันภัย ร้อยละ 2 ต่อปี มาช าระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ซึ่งรวมเบี้ยประกันภัย 
ของสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องร้องขอ ซึ่งมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์บางครั้งเพียงพอที่จะช าระเบี้ย
ประกันไประยะหนึ่ง หรือไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันงวดที่ขาดช าระตั้งแต่งวดแรก บริษัทสามารถเลือกวิธีจัดการ
ได้ 4 วิธี                                                                                
     1) ถ้ามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มีไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยรายปีในงวดที่ขาดช าระ แต่เพียงพอ
ส าหรับเบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน บริษัทจะช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือนให้จนกว่ามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์จะ
ไม่พอเพียงช าระเบี้ยประกัน กรมธรรม์จะเปลี่ยนเป็นแบบใช้เงินส าเร็จหรือขยายเวลาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
  2) ถ้ามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันงวดที่ขาดช าระ บริษัทจะท าการกู้ช าระเบี้ย
ประกันให้ และหากมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ยังเพียงพอที่จะช าระในงวดถัดไป บริษัทจะท าการกู้ช าระเบี้ยประกันให้จน
เบี้ยประกันช าระเต็มปีกรมธรรม์ หลังจากนั้นบริษัทจะเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จหรือขยายเวลาตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทก าหนด แต่ถ้าหากมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันตั้งแต่งวดแรก กรมธรรม์จะ
เปลี่ยนเป็นแบบใช้เงินส าเร็จหรือขยายเวลาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดทันที 
    3) ถ้ามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันงวดที่ขาดช าระ บริษัทจะท าการกู้ช าระเบี้ย
ประกันให้จนกว่ามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์จะไม่พอเพียงช าระเบี้ยประกัน บริษัทจะเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จหรือ
ขยายเวลาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
    4) ถ้ามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันงวดที่ขาดช าระ บริษัทจะค านวณเบี้ยประกัน
เป็นรายเดือนให้ หากมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์สามารถช าระได้ไม่เต็มเดือนจะปัดเป็น 1 เดือนให้ 
  19. การเวนคืนกรมธรรม์  หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ และ
กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้โดยขอเวนคืนกรมธรรม์ และรับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ หักด้วยจ านวนหนี้สินที่ค้างช าระ (ถ้ามี) 
  20. การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ  หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ  ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอเปลี่ยนกรมธรรม์นั้นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ โดยผู้
เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป บริษัทฯ จะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็น
เบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่เป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยตาม
ระยะเวลาประกันภัยเดิม แต่จ านวนเงินเอาประกันภัยลดลง บริษัทฯจะจ่ายเงินจ านวนนี้ให้เมื่อผู้เอาประกันภัยอยู่
จนถึงวันครบก าหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย  
  21. การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา  หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอแปลงกรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยาย
เวลา  ซึ่งระยะเวลาคุม้ครองจะลดลง จ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมโดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย
อีกต่อไป 
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 
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มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ของกรมธรรม์หลัก รวมกับมูลค่าเวนคืนของสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ค านวณเบี้ยประกันภัย ร้อยละ 2 ต่อปี มาช าระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ซึ่งรวมเบี้ยประกันภัย 
ของสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องร้องขอ ซึ่งมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์บางครั้งเพียงพอที่จะช าระเบี้ย
ประกันไประยะหนึ่ง หรือไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันงวดที่ขาดช าระตั้งแต่งวดแรก บริษัทสามารถเลือกวิธีจัดการ
ได้ 4 วิธี                                                                                
     1) ถ้ามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มีไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยรายปีในงวดที่ขาดช าระ แต่เพียงพอ
ส าหรับเบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน บริษัทจะช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือนให้จนกว่ามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์จะ
ไม่พอเพียงช าระเบี้ยประกัน กรมธรรม์จะเปลี่ยนเป็นแบบใช้เงินส าเร็จหรือขยายเวลาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
  2) ถ้ามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันงวดที่ขาดช าระ บริษัทจะท าการกู้ช าระเบี้ย
ประกันให้ และหากมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ยังเพียงพอที่จะช าระในงวดถัดไป บริษัทจะท าการกู้ช าระเบี้ยประกันให้จน
เบี้ยประกันช าระเต็มปีกรมธรรม์ หลังจากนั้นบริษัทจะเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จหรือขยายเวลาตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทก าหนด แต่ถ้าหากมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันตั้งแต่งวดแรก กรมธรรม์จะ
เปลี่ยนเป็นแบบใช้เงินส าเร็จหรือขยายเวลาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดทันที 
    3) ถ้ามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันงวดที่ขาดช าระ บริษัทจะท าการกู้ช าระเบี้ย
ประกันให้จนกว่ามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์จะไม่พอเพียงช าระเบี้ยประกัน บริษัทจะเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จหรือ
ขยายเวลาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
    4) ถ้ามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันงวดที่ขาดช าระ บริษัทจะค านวณเบี้ยประกัน
เป็นรายเดือนให้ หากมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์สามารถช าระได้ไม่เต็มเดือนจะปัดเป็น 1 เดือนให้ 
  19. การเวนคืนกรมธรรม์  หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ และ
กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้โดยขอเวนคืนกรมธรรม์ และรับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ หักด้วยจ านวนหนี้สินที่ค้างช าระ (ถ้ามี) 
  20. การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ  หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ  ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอเปลี่ยนกรมธรรม์นั้นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ โดยผู้
เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป บริษัทฯ จะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็น
เบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่เป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยตาม
ระยะเวลาประกันภัยเดิม แต่จ านวนเงินเอาประกันภัยลดลง บริษัทฯจะจ่ายเงินจ านวนนี้ให้เมื่อผู้เอาประกันภัยอยู่
จนถึงวันครบก าหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย  
  21. การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา  หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอแปลงกรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยาย
เวลา  ซึ่งระยะเวลาคุม้ครองจะลดลง จ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมโดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย
อีกต่อไป 
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         ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดในตารางมูลค่ากรมธรรม์ บริษัทฯ จะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์  แต่หากผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนพ้นระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรม์จะสิ้นสุดผลบังคับ 
และบริษัทฯ จะไม่จ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ 
     22. การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์  การน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันอัตโนมัติ ในกรณีที่
มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์จะถูกเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จหรือแปลง
เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา การที่กรมธรรม์ถูกเปลี่ยนหรือแปลงในกรณีนี้ผู้เอาประกันสามารถกลับมาขอช าระเบี้ย
ประกันตามปกติได้ โดยช าระเบี้ยประกันที่ขาดช าระทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ค านวณ
เบี้ยร้อยละ 2 และช าระคืนหนี้สินพร้อมดอกเบี้ย และต้องแสดงว่า   ผู้เอาประกันมีสุขภาพดี บริษัทสามารถรับ
ประกันภัยได้โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันเอง                                     
 23. การกู้ยืมเงิน  เมื่อผู้เอาประกันช าระเบี้ยประกันจนกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนแล้ว และกรมธรรม์ยังมีผล
บังคับ ผู้เอาประกันสามารถกู้เงินจากมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้นได้ โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยที่ใช้ค านวณเบี้ยประกันภัยร้อยละ 2 ต่อปี และหากเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างช าระมีจ านวนสงูกว่ามูลค่าเวนคืน
กรมธรรม์ กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที ในกรณีที่สัญญาเพิ่มเติมมีมูลค่าเวนคืน การกู้เงินบริษัทจะน ามูลค่าเวนคืน
ของสัญญาเพิ่มเติมมารวมกับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ของกรมธรรม์หลักด้วย โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราเดียวกัน                                                      
      24. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์  ในกรณีที่ผู้เอาประกันมีความประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ สามารถท าได้
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยจะเริ่มนับวันถัดจากวันที่รับกรมธรรม์เป็นวันแรก หากวันที่ 15 เป็นวัน
ปิดท าการของบริษัทให้นับวันเปิดท าการวันแรกของบริษัทเป็นวันที่ 15 แทน และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันที่ช าระมา
ทั้งหมดโดยหักค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท และค่าตรวจสุขภาพตามที่บริษัทได้ใช้จ่ายไปจริง หากผู้เอาประกันได้
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้วไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้                                          
 ในการยกเลิกกรมธรรม์ผู้เอาประกันจะต้องแจ้งว่าขอยกเงินกรมธรรม์พร้อมส่งคืนกรมธรรม์ไปยังบริษัท โดย
ต้องส่งโดยตรงให้ถึงสาขาของบริษัทหรือส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ตารางแสดงมูลค่ากรมธรรม์แบบสะสะสมทรัพย์ 
อตัรามูลค่าเวนคนื มูลค่าใช้เงนิส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

ระยะ 10/10 ปี อายุ 30 ปี 
(ต่อจ านวนเงนิเอาประกนัภัย 1,000 บาท) 

 

ส้ินปีแห่งกรมธรรม์ 
มูลค่าเวนคนื กรมธรรม์    

ประกนัภัย มูลค่าใช้เงนิส าเร็จ 
มูลค่าขยายเวลา 

ปี วนั เงนิคงเหลอื 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

94 
167 
271 
374 
484 
601 
725 
858 

- 

136 
232 
359 
473 
584 
692 
797 
897 

- 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

82 
184 
317 
438 
556 
671 
782 
892 

- 
 
    ตวัอย่าง   การค านวณการเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสด มูลค่าใช้เงินส าเร็จและมูลค่าขยายเวลา 
                        นาย ก อายุ 30 ปี ท าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ระยะ 10/10 ปี จ านวนเงินเอาประกันภัย 
500,000 บาท ช าระเบี้ยประกันภัยมาได้ 5 ปี และต้องการหยุดส่งเบี้ยประกันภัย นาย ก สามารถเลือกใช้สิทธิดังนี้ 
 1. เวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสด 

นาย ก จะได้รับเงินจ านวนหนึ่งซึ่งจะท าให้สัญญาสิ้นสุดลงทันที จ านวนเงินที่นาย ก จะได้รับ ค านวณได้ดังนี้ 
สูตร   
การเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสด  = 
 

         จากตารางมูลค่าเวนคืนปีที่ 5  
          จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท มีมูลค่าเวนคืน                    347          บาท 
 
          จ านวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท มีมูลค่าเวนคืน   =        
 
         นาย ก จะได้รับเงินค่าเวนคืน                         =          187,000      บาท 
 

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (จากตาราง) × จ านวนเงินเอาประกันภัย 
                          1,000 

374 × 500,000   บาท 
       1,000 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางแสดงมูลค่ากรมธรรม์แบบสะสะสมทรัพย์ 
อตัรามูลค่าเวนคนื มูลค่าใช้เงนิส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

ระยะ 10/10 ปี อายุ 30 ปี 
(ต่อจ านวนเงนิเอาประกนัภัย 1,000 บาท) 

 

ส้ินปีแห่งกรมธรรม์ 
มูลค่าเวนคนื กรมธรรม์    

ประกนัภัย มูลค่าใช้เงนิส าเร็จ 
มูลค่าขยายเวลา 

ปี วนั เงนิคงเหลอื 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

94 
167 
271 
374 
484 
601 
725 
858 

- 

136 
232 
359 
473 
584 
692 
797 
897 

- 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

82 
184 
317 
438 
556 
671 
782 
892 

- 
 
    ตวัอย่าง   การค านวณการเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสด มูลค่าใช้เงินส าเร็จและมูลค่าขยายเวลา 
                        นาย ก อายุ 30 ปี ท าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ระยะ 10/10 ปี จ านวนเงินเอาประกันภัย 
500,000 บาท ช าระเบี้ยประกันภัยมาได้ 5 ปี และต้องการหยุดส่งเบี้ยประกันภัย นาย ก สามารถเลือกใช้สิทธิดังนี้ 
 1. เวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสด 

นาย ก จะได้รับเงินจ านวนหนึ่งซึ่งจะท าให้สัญญาสิ้นสุดลงทันที จ านวนเงินที่นาย ก จะได้รับ ค านวณได้ดังนี้ 
สูตร   
การเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสด  = 
 

         จากตารางมูลค่าเวนคืนปีที่ 5  
          จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท มีมูลค่าเวนคืน                    347          บาท 
 
          จ านวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท มีมูลค่าเวนคืน   =        
 
         นาย ก จะได้รับเงินค่าเวนคืน                         =          187,000      บาท 
 

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (จากตาราง) × จ านวนเงินเอาประกันภัย 
                          1,000 

374 × 500,000   บาท 
       1,000 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

3-32     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

 

 2.  แปลงเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ 
               นาย ก ยังคงได้รับความคุ้มครองแบบสะสมทรัพย์ต่อไปจนครบ 10 ปี แต่จ านวนเงินเอาประกันภัยจะ
ลดลงตามส่วนดังนี้ 

สูตร   
 การเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสด   =  
     
จากตารางมูลค่าใช้เงินส าเร็จปีที่ 5 
    จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท มีมูลค่าใช้เงินส าเร็จ                473                   บาท 
 
    จ านวนเงินเอาประกนัภัย 500,000 บาท มีมูลค่าใช้เงินส าเร็จ                                     บาท 

 
               กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จจะมีจ านวนเงินเอาประกันภัย                       236,500              บาท 
 
 3. แปลงเป็นกรมธรรม์ขยายเวลา 

                หากแปลงเป็นกรมธรรม์ขยายเวลา ตารางมูลค่ากรมธรรม์ ณ สิ้นปีที่ 5 จะขยายเวลาได้อีก 5 ปี โดยความ
คุ้มครองจะเท่าเดิม คือ  500,000 บาท เมื่อครบก าหนดสัญญา นาย ก จะได้รับเงินคืนอีก 438 บาท ต่อทุนประกัน 
1,000 บาท  
  สูตร 
            การแปลงเป็นกรมธรรม์ขยายเวลา       =              
                                                                                                   
  หรือจะได้รับเงินคืน                        =    
 
                                                           =    219,000  บาท 
            ดังนั้น นาย ก จะได้รับเงินคืน 219,000 บาท ต่อทุนประกันภัย 500,000 บาท 
 
2. เงือ่นไขส าคญัของการประกนัประเภทอตุสาหกรรม และกลุ่ม  
 โดยทั่วไปมีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่การประกันประเภทกลุ่มไม่มีส่วนของการออมเงิน ดังนั้น จะไม่มีมูลค่า
กรมธรรม์ และเป็นเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองปีต่อปี การช าระเบี้ยเป็นงวดรายปี แต่จะช าระเป็นราย 6 เดือน ราย    
3 เดือนหรือรายเดือนก็ได้ ส าหรับการประกันประเภทอุตสาหกรรมนั้น จะมีลักษณะการออมบ้างแต่มูลค่ากรมธรรม์    
ไม่สูงมากนัก ช าระเบี้ยเป็นรายเดือน  
 
 

มูลค่าใช้เงินส าเร็จ (จากตาราง) × จ านวนเงินเอาประกันภัย 
                               1,000  

437 × 500,000 
      1,000 

438 × 500,000              
     1,000 

มูลค่าเงินคงเหลือ(จากตาราง)  x จ านวนเงินเอาประกันภัย 

1,000 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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กรมสรรพากร. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อการ

ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญของผู้มีเงินได้ตาม
วรรคสามของข้อ2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร  

  . ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อ
การยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามข้อ 2 (61) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 
2551 

พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : มาตรา 69 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ต้องมี
คุณสมบัติ. 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. ค าสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557 เรื่อง ให้ใช้บันทึกสลัก
หลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในท่ีไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case).    

  . ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก     
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร 
พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2551. 

Jones, Harriett E. J.D., FLMI, ACS, AIRC/Steven R. Silver, J.D., FLMI, AFSI, ACS< AIRC, AIAA. (2011). Principles 
of Insurance. 
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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