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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได ้
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บทที ่5  การจดัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยส าหรับ               นช.1    
นายหน้าประกนัชีวติ                      (1 ช่ัวโมง) 

 
 
เร่ืองที ่  

5.1 สิทธิและหนา้ที่ของผู้เอาประกันภัยที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชนต์ามกรมธรรม์ประกนัภัย 
5.2 กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชนต์ามกรมธรรม์ประกันภัย 
5.3 การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ระบไุว้ในสัญญาประกันภัย 

 

แนวคดิ  
1. สิทธิของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย จะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้

ในสัญญาประกันชีวิต และในการเรียกร้องผลประโยชน์นั้น ผู้เอาประกันภัยยังมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้การด าเนินการเรียกร้องนั้นเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและยุติธรรม 

2. กระบวนการจัดการของการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิต จะมีการด าเนิน
ตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและ
เป็นธรรมกับทั้งฝ่ายของผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิต กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ คือ 1) รับแจ้งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 2) รวบรวมข้อมูล 3) 
พิจารณาการเรียกรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และ 4) สรุปผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ 

3. การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันชีวิตจะต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ไดร้ับความคุ้มครองตามทีร่ะบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวติทีผู่้
เอาประกันภัยได้ท าไว้ ปัจจัยส าคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาคือ 1) สถานะของกรมธรรม์ 2) การช าระ
เบี้ยประกันภัย 3) ระยะเวลาบอกล้างสัญญา 4) การแถลงอายุคลาดเคลื่อน และ 5) ข้อยกเว้นของสัญญา
ประกันภัย 
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สัญญาประกันชีวิตที่

ผูเ้อาประกนัภัยได้ท�าไว้
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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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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับนายหน้าประกนัชีวิต     5-3 
 

 
 

 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
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แบบพื้นฐานได ้
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เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
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แบบพื้นฐานได ้
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เร่ืองที ่5.1  
สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
 
  

การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยที่ได้ท าไว้ ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนบริษัท
ประกันชีวิตจะพิจารณาว่าการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ โดยสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยจะมีดังนี้  
 
1. สิทธิของผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 

เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยและความสูญเสียนั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ดังนี้ 

1.1 การได้รับเงินชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย  การที่บริษัทประกันชีวิตได้ออกกรมธรรม์ให้ไว้
กับผู้เอาประกันภัยจะเป็นการให้สัญญาว่าบริษัทในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาในกรณีที่เกิดความสูญเสียที่เป็นความคุ้มครองของสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ 
การจ่ายเงินผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ในกรณีของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ จะระบุข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตไว้
ดังนี้ 

 

“ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย 100% ของ
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์”  

 
ซึ่งหากไม่มีสิ่งใดที่ท าให้สิทธิในการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องสิ้นสุดลงก่อนการเกิดความสูญเสีย หรือ

ก่อนการเรียกร้องสินไหม เช่น กรมธรรม์ขาดอายุ มีการปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเรื่องสุขภาพ ผู้เ อา
ประกันภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมตามสิทธิ์ที่มีดังกล่าว 

1.2 การโต้แย้งผลการพิจารณาเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าการได้รับ
การชดใช้การสูญเสียตามที่เรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้นไม่ถูกต้อง เช่น กรณีของการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่เป็นดุลพินิจของผู้พิจารณาสินไหม และผู้เอาประกันภัยเห็นว่าจ านวนเงินที่บริษัท
จ่ายนั้นไม่เป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะให้บริษัททบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวนั้นได้ ทั้งนี้ผู้เอา

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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การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับนายหน้าประกนัชีวิต     5-5 
 

 
 

 

ประกันภัยสามารถใช้สิทธิในการโต้แย้งเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตทบทวนการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนใหม่โดยการ
จัดท าหนังสือเรียกร้องต่อบริษัทประกันชีวิตให้ทบทวนการพิจารณาสินไหม  

ในกรณีที่ความเห็นของผู้เอาประกันภัยไม่ตรงกับผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ของบริษัทประกันชีวิต 
นายหน้าประกันชีวิตจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอ านวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายผู้เอาประกันภัย โดยการมีส่วนร่วมในการ
อ านวยความสะดวกของนายหน้าประกันชีวิตนี้อาจจะเริ่มตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์จากบริษัท ซึ่งหากนายหน้าประกันชีวิตมีข้อสงสัยในผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์นั้น ก็จะต้อง
สอบถามกับผู้พิจารณาสินไหมเพื่อให้ได้เหตุผลของผลการพิจารณาในการอธิบายให้กับผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้อง 
และหากผู้เอาประกันภัยไม่ยอมรับผลการพิจารณาสินไหมดังกล่าวด้วยแล้ว นายหน้าประกันชีวิตก็จะต้องน าความเห็น
เหล่านั้นแจ้งให้กับบริษัทประกันชีวิตได้ทราบพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับทั้งฝ่ายของผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกัน
ชีวิตในการหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจ แต่ถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติได้ นายหน้าประกันชีวิตก็จะต้องเป็นผู้ที่ให้การ
ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการจัดท าหนังสือเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เพิ่มเติม และ
ติดตามผลการทบทวนการพิจารณาของบริษัทประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย 

ในส่วนของผู้พิจารณาสินไหมหากไม่สามารถหาข้อสรุปในกรณีที่ฝ่ายผู้เอาประกันภัยมีความเห็นที่ไม่ตรงกับ
ผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ก็จะต้องหาความเห็นเพื่อสรุปเป็นข้อยุติจากคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากส่วนงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกว่า คณะกรรมการสินไหม (Claim Review Committee) 
ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายพิจารณารับประกัน ฝ่ายสินไหม ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์ ฝ่าย
กฎหมาย ฝ่ายบริหารช่องทางตัวแทน และฝ่ายการตลาด เป็นต้น โดยจะมีผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายด าเนินการประกัน
ชีวิต (Chief Operation Officer: COO) เป็นประธานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสินไหมนี้มีหน้าที่ในการ
ทบทวนผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ใหม่ ด้วยการประมวลข้อมูลประกอบเหตุผลจากฝ่ายผู้เอา
ประกันภัย ข้อกฎหมาย หลักการปฏิบัติโดยทั่วไปของธุรกิจประกันชีวิต และอาจจะต้องเชิญผู้แทนของฝ่ายผู้เอา
ประกันภัยหรือนายหน้าประกันชีวิตเข้าร่วมให้ข้อมูลด้วย โดยการทบทวนผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์นี้นอกจากจะพิจารณาในด้านของข้อก าหนด เง่ือนไขผลประโยชน์ของกรมธรรม์ และด้านของข้อกฎหมาย
แล้ว คณะกรรมการสินไหมก็ยังต้องพิจารณาถึงผลกระทบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการตลาดในด้านชื่อเสียงของ
บริษัท การไม่ยอมรับของฝ่ายผู้เอาประกันภัย และทีมงานขายที่อาจจะเกิดขึ้น และเมื่อคณะกรรมการสินไหมได้สรุป
เป็นผลการพิจารณาออกมาแล้ว ฝ่ายพิจารณาสินไหมก็จะแจ้งผลดังกล่าวให้ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยได้ทราบต่อไป  

1.3 การร้องเรียนต่อผู้ดูแลและก ากับธุรกิจ การที่ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยเห็นว่าผลการพิจารณาจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่ถูกต้องเป็นธรรม ก็สามารถน าเรื่องเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนต่อส านักงาน คปภ. ได้ทั้งที่
ส่วนกลางที่ส านักงานใหญ่ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร และที่ส านักงาน คปภ.จังหวัดทุกจังหวัด หรือผ่านทาง
สายด่วนประกันภัย 1186 ซึ่งส านักงาน คปภ. จะมีส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนคือ ศูนย์บริการด้านประกันภัย (ISC: 
Insurance Service Center) ที่จะรับเรื่องร้องเรียนและเรียกให้ผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายของบริษัทประกันชีวิตมาชี้แจงถึงผล
การพิจารณาดังกล่าว 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได ้
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ประกันภัยสามารถใช้สิทธิในการโต้แย้งเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตทบทวนการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนใหม่โดยการ
จัดท าหนังสือเรียกร้องต่อบริษัทประกันชีวิตให้ทบทวนการพิจารณาสินไหม  

ในกรณีที่ความเห็นของผู้เอาประกันภัยไม่ตรงกับผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ของบริษัทประกันชีวิต 
นายหน้าประกันชีวิตจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอ านวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายผู้เอาประกันภัย โดยการมีส่วนร่วมในการ
อ านวยความสะดวกของนายหน้าประกันชีวิตนี้อาจจะเริ่มตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์จากบริษัท ซึ่งหากนายหน้าประกันชีวิตมีข้อสงสัยในผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์นั้น ก็จะต้อง
สอบถามกับผู้พิจารณาสินไหมเพื่อให้ได้เหตุผลของผลการพิจารณาในการอธิบายให้กับผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้อง 
และหากผู้เอาประกันภัยไม่ยอมรับผลการพิจารณาสินไหมดังกล่าวด้วยแล้ว นายหน้าประกันชีวิตก็จะต้องน าความเห็น
เหล่านั้นแจ้งให้กับบริษัทประกันชีวิตได้ทราบพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับทั้งฝ่ายของผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกัน
ชีวิตในการหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจ แต่ถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติได้ นายหน้าประกันชีวิตก็จะต้องเป็นผู้ที่ให้การ
ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการจัดท าหนังสือเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เพิ่มเติม และ
ติดตามผลการทบทวนการพิจารณาของบริษัทประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย 

ในส่วนของผู้พิจารณาสินไหมหากไม่สามารถหาข้อสรุปในกรณีที่ฝ่ายผู้เอาประกันภัยมีความเห็นที่ไม่ตรงกับ
ผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ก็จะต้องหาความเห็นเพื่อสรุปเป็นข้อยุติจากคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากส่วนงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกว่า คณะกรรมการสินไหม (Claim Review Committee) 
ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายพิจารณารับประกัน ฝ่ายสินไหม ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์ ฝ่าย
กฎหมาย ฝ่ายบริหารช่องทางตัวแทน และฝ่ายการตลาด เป็นต้น โดยจะมีผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายด าเนินการประกัน
ชีวิต (Chief Operation Officer: COO) เป็นประธานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสินไหมนี้มีหน้าที่ในการ
ทบทวนผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ใหม่ ด้วยการประมวลข้อมูลประกอบเหตุผลจากฝ่ายผู้เอา
ประกันภัย ข้อกฎหมาย หลักการปฏิบัติโดยทั่วไปของธุรกิจประกันชีวิต และอาจจะต้องเชิญผู้แทนของฝ่ายผู้เอา
ประกันภัยหรือนายหน้าประกันชีวิตเข้าร่วมให้ข้อมูลด้วย โดยการทบทวนผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์นี้นอกจากจะพิจารณาในด้านของข้อก าหนด เง่ือนไขผลประโยชน์ของกรมธรรม์ และด้านของข้อกฎหมาย
แล้ว คณะกรรมการสินไหมก็ยังต้องพิจารณาถึงผลกระทบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการตลาดในด้านชื่อเสียงของ
บริษัท การไม่ยอมรับของฝ่ายผู้เอาประกันภัย และทีมงานขายที่อาจจะเกิดขึ้น และเมื่อคณะกรรมการสินไหมได้สรุป
เป็นผลการพิจารณาออกมาแล้ว ฝ่ายพิจารณาสินไหมก็จะแจ้งผลดังกล่าวให้ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยได้ทราบต่อไป  

1.3 การร้องเรียนต่อผู้ดูแลและก ากับธุรกิจ การที่ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยเห็นว่าผลการพิจารณาจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่ถูกต้องเป็นธรรม ก็สามารถน าเรื่องเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนต่อส านักงาน คปภ. ได้ทั้งที่
ส่วนกลางที่ส านักงานใหญ่ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร และที่ส านักงาน คปภ.จังหวัดทุกจังหวัด หรือผ่านทาง
สายด่วนประกันภัย 1186 ซึ่งส านักงาน คปภ. จะมีส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนคือ ศูนย์บริการด้านประกันภัย (ISC: 
Insurance Service Center) ที่จะรับเรื่องร้องเรียนและเรียกให้ผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายของบริษัทประกันชีวิตมาชี้แจงถึงผล
การพิจารณาดังกล่าว 
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เมื่อฝ่ายบริษัทประกันชีวิตได้ชี้แจงถึงเหตุผลของการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ ซึ่งทั้งนี้ส านักงาน คปภ. 
ในฐานะผู้ดูแลและก ากับธุรกิจก็จะให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งฝ่ายของผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตโดยยึดหลัก
ข้อกฎหมายและหลักปฏิบัติที่ใช้กันอยู่ในธุรกิจประกันชีวิต และในบางกรณีส านักงาน คปภ. ก็ยังจะท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่
เกลี่ยให้ได้ข้อสรุปจากทั้ง 2 ฝ่ายหากผลของการชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาข้อยุติในหลักฐานและข้อมูลที่แต่ละ
ฝ่ายน ามาเสนอหักล้างกัน 

และในกรณีที่การไกล่เกลี่ยของส านักงาน คปภ. แล้วยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจตามค าแนะน าที่
ออกมาได้ การด าเนินการขั้นต่อไปก็คือน าเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

1.4 การขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หากการไกล่เกลี่ยโดยส านักงาน คปภ. ยังไม่สามารถสรุป
เป็นข้อยุติที่ยอมรับได้ ผู้เอาประกันภัยยังสามารถใช้สิทธิการโต้แย้งได้โดยการเสนอให้มีการแต่งตั้งคนกลางในการไกล่
เกลี่ย หรือการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งทั้งนี้เป็นสิทธิ์ของฝ่ายผู้เอาประกันภัยที่สัญญาประกันชีวิตได้ให้
สิทธิไว้ โดยระบุเป็นเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยดังนี้ 

     
“ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม

กรมธรรม์กับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัท
ตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ”  

 
การใช้สิทธิระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้จัดให้ตั้งบุคคลที่เป็นกลางและได้รับการยอมรับจากทั้ง
ฝ่ายผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชวีิตเข้ามาเปน็คณะอนญุาโตตุลาการท าหนา้ที่เป็นผู้พิจารณาและชีข้าดข้อพิพาท
เพื่อน าไปสู่ข้อยุติได้ 

และหากผลของการพิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้ไม่เป็นที่พอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
ทั้งฝ่ายของผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยก็ยังสามารถใช้สิทธิเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องคดีทางแพ่ง
เพื่อเรียกร้องสิทธิต่อศาลยุติธรรม และเมื่อได้ผลการตัดสินของศาลยุติธรรมก็จะเป็นข้อยุติที่ทุกฝ่ายต้องด าเนินการ  
 
2.  หน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย  

ในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ถึงแม้ว่าจะเป็นไปตามสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะได้รับความ
คุ้มครองตามสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าไว้ แต่การที่จะใช้สิทธินั้นได้อย่างครบถ้วน ผู้เอาประกันภัยก็มี
หน้าที่ที่จะต้องด าเนินการให้เกิดความสมบูรณ์ของสิทธิดังกล่าวนั้นใน 2 ส่วนด้วยกัน คือ 

2.1 หน้าที่ในการรักษาความต่อเนื่องของผลบังคับตามกรมธรรม์ เป็นความส าคัญที่ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
ท าหน้าที่เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่เกิดความสูญเสียและต้องการใช้สิทธิใน
การเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต ซึ่งหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องด าเนินการตั้งแต่
ก่อนเกิดความสูญเสีย มีอยู่ 2 ประการ คือ 
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ส�านกังาน คปภ. กย็งัจะท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ไกล่เกลีย่

ไกล่เกลีย่ หรือการระงบัข้อพพิาทโดย

แต ่งตั้ งคนกลางในการ

ให้ได้ข ้อสรุปจากทั้ง 2 ฝ่าย 

 

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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 2.1.1 การเปิดเผยข้อความจริง ในการสมัครเอาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่แถลงข้อความอัน
เป็นเท็จ และเปิดเผยข้อความจริงและ ในใบค าขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบการขอเอาประกันภัยต่าง  ๆ 
ตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด การที่ผู้เอาประกันภัยได้มีการแถลงถ้อยค าที่เป็นเท็จ หรือการปกปิดข้อความจริงที่มี
ผลต่อการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต จะส่งผลให้กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้นั้นมีสภาพ
เป็นโมฆียกรรม หรือการไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ซึ่งบริษัทประกันชีวิตสามารถใช้เป็นเหตุในการบอกล้างสัญญาได ้ดังนั้น
การเรียกร้องผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยถึงแม้ว่าจะเกิดการสูญเสียขึ้นจริงก็จะถูกปฏิเสธการจ่ายผลประโยชน์
ตามที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้บริษัทได้ใช้สิทธิการปฏิเสธตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์เรื่องความ
สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย ดังนี้ 

 
 “สัญญาประกันภัยนี้เกิดจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันชีวิต 

ใบแถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอ่ืนใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการช าระเบี้ยประกันภัยงวดแรก
แล้ว บริษัทจึงได้ตกลงท าสัญญาและออกกรมธรรม์ให้ไว้ 

 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความ
จริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น  ๆ แล้วอาจจูงใจให้บริษัทเรียก
เก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์  

 บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง”  

 
 ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องท าให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ตั้งแต่

เริ่มโดยการเปิดเผยข้อความจริง และไม่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้สมัครขอเอาประกันภัย ซึ่ง
ในทางกฎหมายถือว่าเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ด าเนินการ
ดังกล่าวให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนก็จะท าให้สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยสิ้นสภาพไป และบริษัท
ประกันชีวิตสามารถที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เรียกร้องนั้นได้  

 2.1.2 การช าระเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีผลบังคับโดยสมบูรณ์เมื่อมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้เอาประกันภัยคือการที่จะต้องช าระเบี้ยประกันภัย
เพื่อให้คงได้รับสิทธิในการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ดังกล่าวไว้อย่างต่อเนื่อง การ
ขาดช าระเบี้ยประกันภัยอาจส่งผลให้กรมธรรม์ประกันภัยขาดผลบังคับและบริษัทประกันชีวิตสามารถปฏิเสธการ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตเร่ืองการขาด
อายุของกรมธรรม์ ดังนี้ 
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ข้อความจริงในใบค�าขอเอาประกันภัย
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได ้
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 2.1.1 การเปิดเผยข้อความจริง ในการสมัครเอาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่แถลงข้อความอัน
เป็นเท็จ และเปิดเผยข้อความจริงและ ในใบค าขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบการขอเอาประกันภัยต่าง  ๆ 
ตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด การที่ผู้เอาประกันภัยได้มีการแถลงถ้อยค าที่เป็นเท็จ หรือการปกปิดข้อความจริงที่มี
ผลต่อการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต จะส่งผลให้กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้นั้นมีสภาพ
เป็นโมฆียกรรม หรือการไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ซึ่งบริษัทประกันชีวิตสามารถใช้เป็นเหตุในการบอกล้างสัญญาได ้ดังนั้น
การเรียกร้องผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยถึงแม้ว่าจะเกิดการสูญเสียขึ้นจริงก็จะถูกปฏิเสธการจ่ายผลประโยชน์
ตามที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้บริษัทได้ใช้สิทธิการปฏิเสธตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์เรื่องความ
สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย ดังนี้ 

 
 “สัญญาประกันภัยนี้เกิดจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันชีวิต 

ใบแถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอ่ืนใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการช าระเบี้ยประกันภัยงวดแรก
แล้ว บริษัทจึงได้ตกลงท าสัญญาและออกกรมธรรม์ให้ไว้ 

 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความ
จริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น  ๆ แล้วอาจจูงใจให้บริษัทเรียก
เก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์  

 บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง”  

 
 ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องท าให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ตั้งแต่

เริ่มโดยการเปิดเผยข้อความจริง และไม่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้สมัครขอเอาประกันภัย ซึ่ง
ในทางกฎหมายถือว่าเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ด าเนินการ
ดังกล่าวให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนก็จะท าให้สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยสิ้นสภาพไป และบริษัท
ประกันชีวิตสามารถที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เรียกร้องนั้นได้  

 2.1.2 การช าระเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีผลบังคับโดยสมบูรณ์เมื่อมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้เอาประกันภัยคือการที่จะต้องช าระเบี้ยประกันภัย
เพื่อให้คงได้รับสิทธิในการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ดังกล่าวไว้อย่างต่อเนื่อง การ
ขาดช าระเบี้ยประกันภัยอาจส่งผลให้กรมธรรม์ประกันภัยขาดผลบังคับและบริษัทประกันชีวิตสามารถปฏิเสธการ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตเร่ืองการขาด
อายุของกรมธรรม์ ดังนี้ 
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 “ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน กรมธรรม์นี้ย่อมขาดอายุนับแต่วัน
ถึงก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับโดยข้อก าหนดอื่นในกรมธรรม์นี้” 
 

 ดังนั้นการช าระเบี้ยประกันภัยนี้ให้ครบถ้วนต่อเนื่องจึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย ในการที่จะให้
กรมธรรม์มีผลบังคับอย่างสมบูรณ์การขาดการช าระเบี้ยประกันภัยจนท าให้กรมธรรม์มีสถานะเป็นขาดผลบังคับ ย่อม
ท าให้สิทธิของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ขาดลงด้วย  เนื่องจากสัญญาประกันภัย
ฉบับดังกล่าวมีสถานะเป็นขาดผลบังคับในวันที่เกิดความสูญเสียขึ้น 

2.2 หน้าที่เม่ือเกิดความสูญเสีย เมื่อเกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของ
สัญญาประกันภัยขึ้น การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ได้รับการคุ้มครองนั้น ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์มีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 2.2.1 บอกกล่าวเม่ือเกิดเหตุอันท่ีจะต้องเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ในเงื่อนไขทั่วไปของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตจะระบุให้ผู้เอาประกันภัย หรือฝ่ายที่เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
ในการเรียกร้องผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในสัญญาประกันภัย ทั้งกรณีของสัญญาประกันชีวิตหลักและสัญญาเพิ่มเติม  

 ในสัญญาประกันชีวิตจะเป็นกรณีของการเสียชีวิต ซึ่งจะระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปในหัวข้อการตายและการ
พิสูจน์ศพ ดังนี้  

 
 “ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในสิบสี่วัน (14 วัน) นับแต่

วันที่เสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัย หรือไม่ทราบว่ามีการประกันภัย ในกรณี
เช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงความตายหรือวันที่ทราบว่ามีการประกันภัย 
ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตให้แก่บริษัท และถ้าบริษัทร้องขอ
ผู้รับประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์เอง  ฝ่ายผู้เอา
ประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจ าเป็นและไม่
ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา  บริษัทจะรับผิดตามกรมธรรม์นี้ต่อเมื่อผู้รับประโยชน์หรือฝ่ายผู้เอาประกันภัยปฏิบัติ
ตามความในวรรคก่อน ๆ ”   

 
 หากเป็นส่วนของสัญญาเพิ่มเติม เช่น สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ (การเสียชีวิต, สูญเสีย

อวัยวะ และทุพพลภาพ) จะระบุไว้ในเงื่อนไขการเรียกร้องผลประโยชน์ ดังนี้ 
 “ผู้มีสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
   1) แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ ในกรณีที่มี

การเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยพลัน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระท าได้ การที่มิได้ส่งค าบอกกล่าวดังกล่าวเรียกร้องต่อบริษัท
ภายในก าหนดเวลาจะไม่ท าให้สิทธิเรียกร้องเสียไป 

  2) ส่งหลักฐานการเรียกร้องอันชัดแจ้งตามแบบฟอร์มที่บริษัทก าหนดภายใน 90 วัน ของการ
สูญเสีย นับแต่ 
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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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การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับนายหน้าประกนัชีวิต     5-9 
 

 
 

 

   (1) เสียชีวิต 
   (2) สูญเสียอวัยวะ 
    (3) สิ้นสุดระยะเวลาที่บริษัทมีภาระผูกพันในกรณีทุพพลภาพ 
  3) บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจร่างกายของผู้เอาประกันภัยตามที่เห็นสมควรในระหว่างที่บริษัท

พิจารณาการเรียกร้องเงินทดแทน รวมทั้งการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันสมควร โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
เว้นแต่จะขัดต่อกฎหมายหรือศาสนา” 

 
 จากเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิต หรือสัญญาพิเศษเพิ่มเติมที่ระบุในกรมธรรม์ตามที่แสดงข้างต้นได้

ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ที่จะต้องด าเนินการในการเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ในการแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบถึงการสูญเสียดังกล่าวภายในเวลาที่ระบุไว้ คือภายใน 14 วัน นับตั้งแต่
วันที่เสียชีวิตส าหรับสัญญาประกันชีวิตหลัก หรือหากเป็นกรณีของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุก็จะก าหนดไว้เป็น 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น  

 2.2.2 การส่งมอบหลักฐานในการเรียกร้องผลประโยชน์ ในการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ได้รับการ
คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ นอกจากการที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตได้
ทราบถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นและอยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ฝ่ายผู้เอาประกันภัย
ยังมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการจัดหาเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมให้กับบริษัทประกันชีวิต โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเอง รวมทั้งการที่จะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัทเห็นว่ามี
ความจ าเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา อีกด้วย 

 หน้าที่ในการส่งมอบหลักฐานในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ได้มีการก าหนดไว้ในบันทึก
สลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์ที่ระบุให้ผู้เอาประกันภัยต้องด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบ ในส่วนของการเรียกร้อง
เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

 
 “เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายที่ต้องยืน่ต่อบริษัทมีดังนี้ 
  1) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการเสียชีวิตธรรมดา 
    (1) กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย และใบเรียกร้องสิทธิของผู้รับผลประโยชน์

ทุกคน (แบบฟอร์มบริษัท) 
    (2) ส าเนาบัตรประจ าตัว และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ โดยต้องน า

ต้นฉบับมาแสดงด้วย 
    (3) ส าเนาใบมรณบัตร โดยต้องน าต้นฉบับมาแสดงด้วย 
    (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจ าหน่ายการตายของผู้เอาประกันภัย โดยต้องน า

ต้นฉบับมาแสดงด้วย  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับนายหน้าประกนัชีวิต     5-3 
 

 
 

 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับนายหน้าประกนัชีวิต     5-9 
 

 
 

 

   (1) เสียชีวิต 
   (2) สูญเสียอวัยวะ 
    (3) สิ้นสุดระยะเวลาที่บริษัทมีภาระผูกพันในกรณีทุพพลภาพ 
  3) บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจร่างกายของผู้เอาประกันภัยตามที่เห็นสมควรในระหว่างที่บริษัท

พิจารณาการเรียกร้องเงินทดแทน รวมทั้งการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันสมควร โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
เว้นแต่จะขัดต่อกฎหมายหรือศาสนา” 

 
 จากเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิต หรือสัญญาพิเศษเพิ่มเติมที่ระบุในกรมธรรม์ตามที่แสดงข้างต้นได้

ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ที่จะต้องด าเนินการในการเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ในการแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบถึงการสูญเสียดังกล่าวภายในเวลาที่ระบุไว้ คือภายใน 14 วัน นับตั้งแต่
วันที่เสียชีวิตส าหรับสัญญาประกันชีวิตหลัก หรือหากเป็นกรณีของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุก็จะก าหนดไว้เป็น 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น  

 2.2.2 การส่งมอบหลักฐานในการเรียกร้องผลประโยชน์ ในการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ได้รับการ
คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ นอกจากการที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตได้
ทราบถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นและอยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ฝ่ายผู้เอาประกันภัย
ยังมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการจัดหาเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมให้กับบริษัทประกันชีวิต โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเอง รวมทั้งการที่จะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัทเห็นว่ามี
ความจ าเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา อีกด้วย 

 หน้าท่ีในการส่งมอบหลักฐานในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ได้มีการก าหนดไว้ในบันทึก
สลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์ที่ระบุให้ผู้เอาประกันภัยต้องด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบ ในส่วนของการเรียกร้อง
เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

 
 “เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายที่ต้องยืน่ต่อบริษัทมีดังนี้ 
  1) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการเสียชีวิตธรรมดา 
    (1) กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย และใบเรียกร้องสิทธิของผู้รับผลประโยชน์

ทุกคน (แบบฟอร์มบริษัท) 
    (2) ส าเนาบัตรประจ าตัว และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ โดยต้องน า

ต้นฉบับมาแสดงด้วย 
    (3) ส าเนาใบมรณบัตร โดยต้องน าต้นฉบับมาแสดงด้วย 
    (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจ าหน่ายการตายของผู้เอาประกันภัย โดยต้องน า

ต้นฉบับมาแสดงด้วย  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

5-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

  ถ้าเป็นการเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืน ต้องมี
เอกสารเพิ่มขึ้นอีก คือ 

    (1) ส าเนาบันทึกประจ าวันเก่ียวกับคดีที่ได้รับรองส าเนาถูกต้องจากต ารวจ 
    (2) ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ 
  2) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยจากอุบัติเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต) 
    (1) หนังสือแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน 
    (2) ใบรายงานของแพทย์หรือของสถานพยาบาล 
  3) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีค่ารักษาพยาบาล 
    (1) แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิค่ารักษาพยาบาล 
    (2) ใบรายงานของแพทย์หรือสถานพยาบาล 
    (3) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบสรุปหน้างบ” 
 
อนึ่ง หน้าที่ในการจัดหาและส่งมอบเอกสารในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เป็นหน้าที่ของผู้เอา

ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ตามข้อก าหนดที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต นายหน้า
ประกันชีวิตเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการด าเนินการ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะอ้างการไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิตมาเพื่อปฏิเสธการท าหน้าที่รวบรวมเอกสาร หรือใช้เป็นเงื่อนไขให้บริษัทประกันชีวิต
ด าเนินการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องโดยไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ไม่ได้ 

ส าหรับแบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัทประกันชีวิตที่จะต้องใช้ประกอบในการเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์นั้น โดยทั่วไปแล้วผู้เอาประกันภัยสามารถ Download และพิมพ์ได้จาก Website ของบริษัทประกันชีวิต ซึ่ง
เป็นบริการของบริษัทที่จะอ านวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ในการเรียกร้องผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ดังกล่าว (ตัวอย่างเอกสารการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์แสดงไว้ในภาคผนวก) 

 
 
 
 
 

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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เร่ืองที ่5.2  
กระบวนการจัดการเกีย่วกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ 
ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 

 
 
กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง การที่บริษัทประกัน

ชีวิตได้ด าเนินการในการพิจารณา ประเมิน และสรุปผลการการเรียกร้องผลประโยชน ์ตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยได้
แจ้งให้บริษัทด าเนินการ ทั้งนี้การใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องผลประโยชน์ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาประกันชีวิต ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยและนายหน้าประกันชีวิตก็ควรที่จะได้รู้ถึงกระบวนการจัดการของบริษัท
ประกันชีวิตในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เพื่อท่ีจะได้มีส่วนร่วมในการให้การพิจารณาการ
เรียกร้องผลประโยชน์ของบริษัทประกันชีวิตเป็นไปอย่างรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายของผู้เอาประกันภัยด้วย
เช่นกัน ซึ่งกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะมีอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.1 กระบวนการจดัการเกีย่วกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
 

1. รับแจ้งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์  
กระบวนการจัดการเก่ียวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะเริ่มตั้งแต่ฝ่ายพิจารณาสินไหมของ

บริษัทประกันชีวิตได้รับแจ้งการเรียกร้องผลประโยชน์จากฝ่ายของผู้เอาประกันภัย ซึ่งในการเรียกร้องเงินผลประโยชน์
นี้ สัญญาประกันภัยได้ระบเุงื่อนไขไว้ในกรมธรรม์ให้ฝ่ายผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เป็นฝ่ายด าเนินการเรียกร้อง 
และเป็นผู้รับภาระในการพิสูจน์เหตุแห่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่
ท าไว้หรือไม่  

1. รับแจ้งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

2. รวบรวมข้อมูล 

3. พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

4. สรุปผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เร่ืองที ่5.2  
กระบวนการจัดการเกีย่วกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ 
ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 

 
 
กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง การที่บริษัทประกัน

ชีวิตได้ด าเนินการในการพิจารณา ประเมิน และสรุปผลการการเรียกร้องผลประโยชน ์ตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยได้
แจ้งให้บริษัทด าเนินการ ทั้งนี้การใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องผลประโยชน์ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาประกันชีวิต ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยและนายหน้าประกันชีวิตก็ควรที่จะได้รู้ถึงกระบวนการจัดการของบริษัท
ประกันชีวิตในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เพื่อท่ีจะได้มีส่วนร่วมในการให้การพิจารณาการ
เรียกร้องผลประโยชน์ของบริษัทประกันชีวิตเป็นไปอย่างรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายของผู้เอาประกันภัยด้วย
เช่นกัน ซึ่งกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะมีอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.1 กระบวนการจดัการเกีย่วกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
 

1. รับแจ้งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์  
กระบวนการจัดการเก่ียวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะเริ่มตั้งแต่ฝ่ายพิจารณาสินไหมของ

บริษัทประกันชีวิตได้รับแจ้งการเรียกร้องผลประโยชน์จากฝ่ายของผู้เอาประกันภัย ซึ่งในการเรียกร้องเงินผลประโยชน์
นี้ สัญญาประกันภัยได้ระบเุงื่อนไขไว้ในกรมธรรม์ให้ฝ่ายผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เป็นฝ่ายด าเนินการเรียกร้อง 
และเป็นผู้รับภาระในการพิสูจน์เหตุแห่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่
ท าไว้หรือไม่  

1. รับแจ้งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

2. รวบรวมข้อมูล 

3. พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

4. สรุปผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ 
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ในการแจ้งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นฝ่ายด าเนินการเพื่อให้บริษัท
ประกันชีวิตได้ทราบถึงรายละเอียดการสูญเสียดังกล่าว  

การแจ้งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ผู้ท่ีเรียกร้องจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการ
เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามการสูญเสียที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแสดงเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่พิสูจน์ถึงการสูญเสียของผู้
เอาประกันภัยตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องสินไหมมรณกรรมก็จะประกอบด้วย เอกสาร
ที่พิสูจน์หรือยืนยันถึงการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย เช่น ใบมรณะบัตร หรือใบชันสูตรศพ บันทึกประจ าวันขอ ง
ต ารวจ หรือในกรณีของการเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลก็จะประกอบไปด้วย ใบรับรองแพทย์ผู้ที่ท าการ
รักษา ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  เป็นต้น  ในการแถลงรายละเอียดในหนังสือเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ และการแสดงหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการเรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้น นายหน้าประกันชีวิตจ าเป็นที่
จะต้องให้การช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ในการด าเนินการต่าง  ๆ เหล่านี้ให้เป็นไปด้วยความ
ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อให้การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เรียกร้องนั้นได้รับผลสรุปอย่าง
รวดเร็ว 
 
2. รวบรวมข้อมูล 

หลังจากที่บริษัทประกันชีวิตได้รับแจ้งเอกสารการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จากฝ่ายผู้เอา
ประกันภัยแล้ว ผู้พิจารณาสินไหมจะท าการรวบรวมข้อมูลกรมธรรม์ของผู้ เอาประกันภัยรายที่ เรียกร้องเงิน
ผลประโยชน์นั้น เพื่อท าการตรวจสอบ โดยการรวบรวมข้อมูลจะกระท าทั้งข้ อมูลภายในบริษัท และข้อมูลจาก
รายละเอียดที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แถลงไว้ในแบบฟอร์มการเรียกร้องผลประโยชน์ และเอกสารประกอบ
ต่าง ๆ ที่ได้แสดงต่อบริษัท แต่ในบางกรณีบริษัทประกันชีวิตอาจจะมีการด าเนินการหาข้อมูลเพิ่มเติมเอง เช่น ในกรณี
ที่มีข้อสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยที่การเสียชีวิตเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่บริษัทสามารถใช้สิทธิใน
การบอกล้างสัญญาได้ การรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นการขอรายงานของแพทย์ผู้ที่ เคยรักษาพยาบาลผู้เอา
ประกันภัย ผลการชันสูตรศพ บันทึกประจ าวันของต ารวจ ซึ่งการด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้อาจจะต้อง
ใช้เวลาในการสรุปผลการพิจารณาที่ยาวนานมากขึ้น ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตจึงจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ ในระหว่างขั้นตอนการด าเนินการของบริษัทนี้ และแจ้งผลการ
ด าเนินการหรือขั้นตอนการด าเนินการของบริษัทให้กับฝ่ายของผู้เอาประกันภัยได้ทราบเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าความล่าช้าดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากเจตนาที่จะท าให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
แต่เป็นการอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และหากบริษัทต้องการให้ฝ่ายของผู้เอาประกันภัย
ด าเนินการต่าง ๆ เพิ่มเติม นายหน้าประกันชีวิตก็จะต้องเป็นผู้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามที่บริษัทได้
แจ้ง เพื่อให้การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์สามารถสรุปผลได้โดยรวดเร็ว 

เมื่อรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอตามความจ าเป็นที่ต้องการแล้ว ผู้พิจารณาสินไหมจึงจะด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไปคือ การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ต่อไป 
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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. พจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
ในขั้นตอนของการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นี้ ผู้พิจารณาสินไหมจะน าข้อมูลต่ าง ๆ 

จากที่ได้รวบรวมไว้ ทั้งข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์ หลักฐานและเอกสารประกอบต่าง ๆ มาพิจารณาให้
เป็นไปตามหลักของการพิจารณาสินไหม ตามรายละเอียด ดังนี้  

3.1 สาเหตุในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะเป็นการพิจารณาถึงสาเหตุของความสูญเสียที่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้ยกมาเป็นประเด็นในการเรียกร้องผลประโยชน์ ซึ่งการสูญเสียนั้นจะต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าไว้ เช่น สาเหตุของการเสียชีวิต
นั้นอยู่ในการคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว หรือรวมทั้งการคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุด้วย 
หรือในกรณีที่มีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตมีความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพด้วย
หรือไม่เป็นต้น  

ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตจึงต้องให้ค าแนะน าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการตรวจสอบให้การ
เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นไปตามความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ท าไว้ และด าเนินการจัดส่งเอกสาร หลักฐานต่าง  ๆ ตามที่บริษัทประกันชีวิตได้ก าหนดไว้ในการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ของสัญญาประกันภัยแต่ละแบบ  

ส่วนผู้พิจารณาสินไหมก็จะเป็นผู้ที่ตรวจสอบว่าสาเหตุของการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นคืออะไร ความสูญเสีย
ที่เรียกร้องอยู่ในความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทต้องจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องหรือไม่   

3.2 ค าจ ากัดความหรือเง่ือนไขความคุ้มครองของสัญญา ในสัญญาประกันภัยจะมีการระบุถึงเงื่อนไข นิยาม 
และความหมายของผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์  รวมถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นการสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน หากมีประเด็นที่โต้แย้งกันระหว่างผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์กับบริษัทประกัน
ชีวิต ก็จะใช้ข้อความที่ระบุไว้ดังกล่าวในการอ้างอิง ให้เข้าใจตรงกันได้  

ซึ่งผู้พิจารณาสินไหมจะต้องพิจารณาว่าสาเหตุที่ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ใช้ในการเรียกร้อง
ผลประโยชน์นั้นอยู่ภายใต้ค านิยาม เงื่อนไขความคุ้มครองที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือเป็น
ข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ซื้อไว้หรือไม่   

3.3 สัญญาประกนัภัยมีผลบังคับตามกฎหมาย 
  นอกจากสาเหตุที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนอยู่ภายใต้ความ

คุ้มครองของสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าไว้แล้วหรือไม่ ผู้พิจารณาสินไหมจะต้องพิจารณาว่าการขอท า
กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยนั้นถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่การเริ่มต้นของสัญญาหรือไม่ เช่น ส่วนได้เสีย
ของผู้เอาประกันภัยในการขอเอาประกันภัยมีอยู่จริงหรือไม่ การแถลงข้อมูลของผู้เอาประกันภัยในใบค าขอเอา
ประกันภัยมีส่วนที่เป็นข้อความเท็จ หรือการปกปิดความจริงที่มีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย รวมถึ งได้มีการแจ้ง
ให้บริษัทประกันชีวิตได้ทราบถึงภาวะหรือสภาพที่เป็นอยู่ก่อนท าประกันภัยที่ถูกต้องหรือไม่  ซึ่งบริษัทสามารถใช้เป็น

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับนายหน้าประกนัชีวิต     5-3 
 

 
 

 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3. พจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
ในขั้นตอนของการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นี้ ผู้พิจารณาสินไหมจะน าข้อมูลต่ าง ๆ 

จากที่ได้รวบรวมไว้ ทั้งข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์ หลักฐานและเอกสารประกอบต่าง ๆ มาพิจารณาให้
เป็นไปตามหลักของการพิจารณาสินไหม ตามรายละเอียด ดังนี้  

3.1 สาเหตุในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะเป็นการพิจารณาถึงสาเหตุของความสูญเสียที่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้ยกมาเป็นประเด็นในการเรียกร้องผลประโยชน์ ซึ่งการสูญเสียนั้นจะต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าไว้ เช่น สาเหตุของการเสียชีวิต
นั้นอยู่ในการคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว หรือรวมทั้งการคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุด้วย 
หรือในกรณีที่มีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตมีความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพด้วย
หรือไม่เป็นต้น  

ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตจึงต้องให้ค าแนะน าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการตรวจสอบให้การ
เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นไปตามความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ท าไว้ และด าเนินการจัดส่งเอกสาร หลักฐานต่าง  ๆ ตามที่บริษัทประกันชีวิตได้ก าหนดไว้ในการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ของสัญญาประกันภัยแต่ละแบบ  

ส่วนผู้พิจารณาสินไหมก็จะเป็นผู้ที่ตรวจสอบว่าสาเหตุของการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นคืออะไร ความสูญเสีย
ที่เรียกร้องอยู่ในความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทต้องจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องหรือไม่   

3.2 ค าจ ากัดความหรือเง่ือนไขความคุ้มครองของสัญญา ในสัญญาประกันภัยจะมีการระบุถึงเงื่อนไข นิยาม 
และความหมายของผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์  รวมถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นการสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน หากมีประเด็นที่โต้แย้งกันระหว่างผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์กับบริษัทประกัน
ชีวิต ก็จะใช้ข้อความที่ระบุไว้ดังกล่าวในการอ้างอิง ให้เข้าใจตรงกันได้  

ซึ่งผู้พิจารณาสินไหมจะต้องพิจารณาว่าสาเหตุที่ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ใช้ในการเรียกร้อง
ผลประโยชน์นั้นอยู่ภายใต้ค านิยาม เงื่อนไขความคุ้มครองที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือเป็น
ข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ซื้อไว้หรือไม่   

3.3 สัญญาประกนัภัยมีผลบังคับตามกฎหมาย 
  นอกจากสาเหตุที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนอยู่ภายใต้ความ

คุ้มครองของสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าไว้แล้วหรือไม่ ผู้พิจารณาสินไหมจะต้องพิจารณาว่าการขอท า
กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยนั้นถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่การเริ่มต้นของสัญญาหรือไม่ เช่น ส่วนได้เสีย
ของผู้เอาประกันภัยในการขอเอาประกันภัยมีอยู่จริงหรือไม่ การแถลงข้อมูลของผู้เอาประกันภัยในใบค าขอเอา
ประกันภัยมีส่วนที่เป็นข้อความเท็จ หรือการปกปิดความจริงที่มีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย รวมถึ งได้มีการแจ้ง
ให้บริษัทประกันชีวิตได้ทราบถึงภาวะหรือสภาพที่เป็นอยู่ก่อนท าประกันภัยที่ถูกต้องหรือไม่  ซึ่งบริษัทสามารถใช้เป็น

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

5-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

เหตุที่ท าให้สัญญาประกันภัยนั้นตกเป็นโมฆียะและบริษัทประกันชีวิตสามารถบอกล้างสัญญาได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
หรือ 2 ปี ตามประเภทของกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งได้ระบุไว้ในแบบของสัญญาประกันชีวิต 

เมื่อผู้พิจารณาสินไหมได้ท าการพิจารณาข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่วมกับองค์ประกอบของการพิจารณา
สินไหมทั้ง 3 ประการข้างต้นแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์
ตามกรมธรรมประกันภัยคือ การสรุปผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

 
4. สรุปผลการพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

เป็นการที่ผู้พิจารณาสินไหมได้สรุปผลของการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ซึ่งผลที่ได้จะ
เป็นใน 2 กรณี คือ การอนุมัติจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน หรือการปฏิเสธการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน 

ในกรณีที่ผู้พิจารณาสินไหมมีความเห็นว่าการเรียกร้องสินไหมทดแทนนั้นมีความถูกต้องชัดเจน อยู่ในความ
คุ้มครองของสัญญาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ก็จะสรุปผลเป็นการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ใน
จ านวนเงินตามสิทธิที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ได้รับการคุ้มครอง 

หากเป็นกรณีที่ผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์เป็นการปฏิเสธการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามที่เรียกร้อง ผู้พิจารณาสินไหมก็จะต้องมีหลักฐานที่จะสนับสนุนความเห็นของการปฏิเสธการจ่าย
ดังกล่าว ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุ หรือเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อประกอบกัน ดังนี้ 

1) กรมธรรม์ไม่มีผลบังคับขณะที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเกิดการสูญเสีย 
2) ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิบอกล้างสัญญาได้ และบริษัทมีหลักฐานที่สามารถใช้

สิทธิในการบอกล้างสัญญาดังกล่าวได้ 
3) การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้นอยู่ในข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข

กรมธรรม์ 
4) สาเหตุของการเรียกร้องไม่ตรงตามค านิยามของการสูญเสียที่อยู่ในความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยที่

ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น การเรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนของสัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ แต่สาเหตุของการเกิด
ความสูญเสียไม่ตรงตามค านิยามของการเกิดอุบัติเหตุเป็นต้น 

ในการสรุปปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันชีวิตจะต้องจัดท าเป็น
หนังสือแจ้งไปยังผู้ที่เรียกร้องสินไหมเพื่อผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์และชี้แจงถึงเหตุผลของการปฏิเสธ
การจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งข้อความในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจะต้องได้รับการกลั่นกรองด้วยความ
ระมัดระวังที่ต้องให้มีเหตุผลและรายละเอียดที่ชัดเจน และมีเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยมารองรับสาเหตุของการ
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ดังกล่าว หากเกิดการไม่ยอมรับผลที่บริษัทใช้เป็นเหตุในการปฏิเสธการ
จ่ายเงินผลประโยชน์หรือมีข้อโต้แย้งจากฝ่ายผู้เอาประกันภัย ก็อาจจะเกิดการฟ้องร้องบริษัทประกันชีวิตจากฝ่ายของผู้
เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ได้ แต่โดยทั่วไปหากมีความเห็นที่ไม่ตรงกันหรือการไม่ยอมผลการปฏิเสธการ
จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เกิดขึ้น บริษัทประกันชีวิตจะมีขั้นตอนของการเจรจาประนีประนอมเพื่อหาทางออก
ร่วมกันก่อน แต่หากยังมีข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ที่ไม่อาจตกลงกันให้เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายได้ก็จ าเป็นที่จะต้อง
ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด  
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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 ่5.3  
การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครอง 
ทีร่ะบุไว้ในสัญญาประกนัภัย 

 
 
ในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ผลของการพิจารณาอาจจะออกมาได้ทั้งกรณีที่

บริษัทอนุมัติจ่ายเงินผลประโยชน์ตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยเรียกร้อง หรือปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ ทั้งนี้ผล
ของการพิจารณาที่ออกมาในแต่ละกรณี ผู้พิจารณาสินไหมจะพิจารณาจากเงื่อนไขของความคุ้มครองที่ระบุใน
กรมธรรม์ รวมทั้งสิทธิของผู้เอาประกันภัย ในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 
1. สถานะของกรมธรรม์ 

ผู้พิจารณาสินไหมจะตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์เพื่อให้มั่นใจว่ากรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับอยู่โดย
สมบูรณ์หรือไม่ในขณะที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้กรมธรรม์อาจจะมีสถานะเป็นสิ้นผลบังคับไปแล้ว
เนื่องจากได้มีการใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ หรืออาจจะสิ้นผลบังคับลงเพราะได้ขาดช าระเบี้ยประกันภัยจนพ้นระยะเวลา
ผ่อนผันการช าระไปแล้ว ซึ่งหากเป็นกรณีที่สถานะกรมธรรม์ได้สิ้นผลบังคับไปแล้ว ผลของการพิจารณาการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ของกรมธรรม์นี้ก็จะสรุปผลเป็นการปฏิเสธการจ่าย ซึ่งบริษัทประกันชีวิตก็จะแจ้งให้ฝ่ายของผู้เอา
ประกันภัยได้ทราบถึงผลการพิจารณาและสาเหตุของการปฏิเสธการจ่ายผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องดังกล่าว 

ซึ่งในกรณีนี้นายหน้าประกันชีวิตอาจจะต้องช่วยอธิบายให้ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยได้ทราบถึงสาเหตุและ
เข้าใจถึงผลที่มาของการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ดังกล่าว และเพื่อรักษาสิทธิในกรมธรรม์ของผู้เอา
ประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตจะต้องให้การแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยในการรักษาสถานะของกรมธรรม์ให้มีผล
บังคับอยู่ตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์ โดยให้ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดการช าระของกรมธรรม์
อย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นายหน้าประกันชีวิตก็ควร
จะต้องช่วยตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์ว่ายังคงมีอยู่อย่างสมบูรณ์หรือไม่ เพื่อให้ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยเข้าใจถึง
การใช้สิทธิในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้อง 

 
2. การช าระเบีย้ประกนัภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับโดยสมบูรณ์เมื่อมีการช าระเบี้ยประกันภัยอย่างครบถ้วนต่อเนื่องตาม
ข้อก าหนดการช าระเบี้ยประกันภัย แต่ในกรณีที่กรมธรรม์ขาดช าระเบี้ยประกันภัยแต่ยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน
การช าระเบี้ยประกันภัย (Grace Period) กรมธรรม์จะยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์อยู่ ซึ่งบริษัทประกันชีวิตก็จะ
สรุปผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์เป็นการอนุมัติจ่ายค่าสินไหมได้ ในกรณีนี้จ านวนเงินเบี้ยประกันภัยตาม
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได ้
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เร่ืองที ่5.3  
การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครอง 
ทีร่ะบุไว้ในสัญญาประกนัภัย 

 
 
ในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ผลของการพิจารณาอาจจะออกมาได้ทั้งกรณีที่

บริษัทอนุมัติจ่ายเงินผลประโยชน์ตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยเรียกร้อง หรือปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ ทั้งนี้ผล
ของการพิจารณาที่ออกมาในแต่ละกรณี ผู้พิจารณาสินไหมจะพิจารณาจากเงื่อนไขของความคุ้มครองที่ระบุใน
กรมธรรม์ รวมทั้งสิทธิของผู้เอาประกันภัย ในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 
1. สถานะของกรมธรรม์ 

ผู้พิจารณาสินไหมจะตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์เพื่อให้มั่นใจว่ากรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับอยู่โดย
สมบูรณ์หรือไม่ในขณะที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้กรมธรรม์อาจจะมีสถานะเป็นสิ้นผลบังคับไปแล้ว
เนื่องจากได้มีการใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ หรืออาจจะสิ้นผลบังคับลงเพราะได้ขาดช าระเบี้ยประกันภัยจนพ้นระยะเวลา
ผ่อนผันการช าระไปแล้ว ซึ่งหากเป็นกรณีที่สถานะกรมธรรม์ได้สิ้นผลบังคับไปแล้ว ผลของการพิจารณาการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ของกรมธรรม์นี้ก็จะสรุปผลเป็นการปฏิเสธการจ่าย ซึ่งบริษัทประกันชีวิตก็จะแจ้งให้ฝ่ายของผู้เอา
ประกันภัยได้ทราบถึงผลการพิจารณาและสาเหตุของการปฏิเสธการจ่ายผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องดังกล่าว 

ซึ่งในกรณีนี้นายหน้าประกันชีวิตอาจจะต้องช่วยอธิบายให้ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยได้ทราบถึงสาเหตุและ
เข้าใจถึงผลที่มาของการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ดังกล่าว และเพื่อรักษาสิทธิในกรมธรรม์ของผู้เอา
ประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตจะต้องให้การแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยในการรักษาสถานะของกรมธรรม์ให้มีผล
บังคับอยู่ตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์ โดยให้ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดการช าระของกรมธรรม์
อย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นายหน้าประกันชีวิตก็ควร
จะต้องช่วยตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์ว่ายังคงมีอยู่อย่างสมบูรณ์หรือไม่ เพื่อให้ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยเข้าใจถึง
การใช้สิทธิในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้อง 

 
2. การช าระเบีย้ประกนัภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับโดยสมบูรณ์เมื่อมีการช าระเบี้ยประกันภัยอย่างครบถ้วนต่อเนื่องตาม
ข้อก าหนดการช าระเบี้ยประกันภัย แต่ในกรณีที่กรมธรรม์ขาดช าระเบี้ยประกันภัยแต่ยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน
การช าระเบี้ยประกันภัย (Grace Period) กรมธรรม์จะยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์อยู่ ซึ่งบริษัทประกันชีวิตก็จะ
สรุปผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์เป็นการอนุมัติจ่ายค่าสินไหมได้ ในกรณีนี้จ านวนเงินเบี้ยประกันภัยตาม

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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งวดที่ค้างช าระจะถือว่าเป็นหนี้ตามกรมธรรม์ที่บริษัทจะน าไปหักออกจากจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนตามสิทธิที่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะได้รับ  

กรณีที่การขาดช าระเบี้ยประกันภัยได้พ้นช่วงระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว และกรมธรรม์
ยังไม่เกิดมูลค่าเงินสดขึ้น กรมธรรม์ฉบับนี้ก็จะอยู่ในสถานะที่ขาดผลบังคับ ผลของการพิจารณาสินไหมก็จะเป็นการ
ปฏิเสธการจ่าย แต่ถ้าเป็นกรณีที่กรมธรรม์ได้มีการช าระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งที่กรมธรรม์มีมูลค่า
เงินสดมากเพียงพอแล้ว การขาดช าระเบี้ยประกันภัยที่แม้พ้นระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว โดย
เงื่อนไขของสัญญาก็จะเกิดการกู้มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ที่มีอยู่ไปช าระค่าเบี้ยประกันภัยงวดที่ถึงก าหนดช าระ
ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (Auto Premium Loan Policy) กรมธรรม์นี้ก็จะยังมีผลบังคับอยู่ ส่วนจ านวนเงินของมูลค่าเงิน
สดตามกรมธรรม์ที่ได้มีการกู้เพื่อไปช าระค่าเบี้ยประกันภัยในแต่ละงวดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะเป็นหนี้สินของ
กรมธรรม์ที่จะต้องน าไปหักออกจากจ านวนเงินผลประโยชน์ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์จะได้รับ  

ในกรณีที่การช าระเบี้ยประกันภัยหยุดลงเนื่องจากผู้เอาประกันภัยใชส้ิทธิในการแปลงเป็นกรมธรรม์ขยายเวลา 
(Extended Term Insurance) หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในช่วงของการขยายเวลา
ดังกล่าว กรมธรรม์จะยังคงมีสถานะที่มีผลบังคับอยู่ ในกรณีนี้บริษัทก็จะพิจารณาจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์ตาม
ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับ หรือหากกรมธรรม์หยุดการช าระเบี้ยประกันภัยและได้แปล งเป็น
กรมธรรม์ใช้มูลค่าส าเร็จ (Reduced Paid-up Policy) ในกรณีนี้หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เมื่อผู้พิจารณาสินไหมได้
พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครอง และสรุปผลเป็นอนุมัติเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ได้ จ านวน
เงินค่าสินไหมทดแทนก็จะเป็นไปตามจ านวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ที่ได้มีการแปลงเป็นทุนประกันใช้เงิน
ส าเร็จดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นจ านวนเงินที่ลดลงจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นของกรมธรรม์ฉบับดังกล่าว  

การขาดช าระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัย จะมีผลต่อการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครอง
ของกรมธรรม์และจ านวนเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งนี้จะเป็นไปตามสถานะของกรมธรรม์ที่เป็นผลจากการขาด
ช าระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว และผลที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งที่ท าให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ หรือมีผลบังคับอยู่ภายใต้การ
ใช้สิทธิ์เปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ซึ่งนายหน้าประกันชีวิตจะต้องมีความเข้าใจผลที่มีต่อจ านวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้เอา
ประกันภัยจะได้รับ และตัวแทนจะต้องสามารถอธิบายถึงผลดังกล่าวให้กับฝ่ายของผู้เอาประกันภัยได้ทราบอย่าง
ถูกต้อง   
 
3. ระยะเวลาบอกล้างสัญญา 

สืบเนื่องจากการพิจารณารับประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตจะเชื่อถือตามถ้อยแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยใน
ใบค าขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้แสดงต่อบริษัท ซึ่งรายละเอียดของถ้อยแถลง
และข้อมูลในรายการที่แสดงนี้จะมีผลโดยตรงต่อการพิจารณารับหรือไม่รับประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัย หรือการ
เรียกเก็บประกันภัยเพิ่มสูงขึ้น และในด้านของสัญญาประกันชีวิตที่ถ้อยแถลงของผู้เอาประกันภัยเหล่านี้จะถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต ข้อมูลความจริงบางประการที่หากผู้ขอเอาประกันภัยได้แถลงในใบค าขอเอา
ประกันภัยแล้ว บริษัทประกันชีวิตอาจจะพิจารณาไม่รับประกันภัยตามข้อเสนอขอเอาประกันภัยนั้นได้ ดังนั้นหากผู้เอา
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นายหน้า
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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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ประกันภัยได้แถลงข้อความที่เป็นเท็จหรือปกปิดความจริงในรายการดังกล่าว และบริษัทสามารถสืบทราบถึงข้อมูลที่
แท้จริงเหล่านั้นได้ ถึงแม้จะได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้วก็ตาม บริษัทยังมีสิทธิที่จะปฏิเสธ
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้นได้ เนื่องจากกรมธรรม์ขาดความสมบูรณ์ของสัญญาตั้งแต่เริ่มต้น (Void) 
โดยสัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 ทั้งนี้การใช้สิทธิในการ
ปฏิเสธหรือบอกล้างสัญญานี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาการบอกล้างสัญญาตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข
กรมธรรม์ที่ก าหนดระยะเวลาของการใช้สิทธิบอกล้างสัญญาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันเร่ิมสัญญาประกันภัย
ส าหรับกรมธรรม์ประเภทสามัญ และภายในระยะเวลา 1 ปี ส าหรับกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม 
 
4. การแถลงอายุคลาดเคลือ่น 

เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันภัยถูกก าหนดไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยและตามอายุของผู้เอาประกันภัย
ในขณะขอเอาประกันภัย ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตจึงต้องตรวจสอบอายุที่ถูกต้องของผู้เอาประกันภัยอีกครั้ง เมื่อมีการ
เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ซึ่งการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนี้เป็นเงื่อนไขที่ เป็นสาระส าคัญที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังนี้ 

 “ถ้าอายุของผู้เอาประกันภัยตามที่ได้แถลงไว้ต่อบริษัทคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริงเป็นเหตุให้บริษัท
ก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ า จ านวนเงินที่บริษัทจะต้องจ่ายตามกรมธรรม์นี้จะลดลงตามส่วน    

ถ้าบริษัทประกันชีวิตพิสูจน์ได้ว่าในขณะท าสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดพิกัดอัตราตาม
การค้าปกติของบริษัท สัญญาจะตกเป็นโมฆียะและบริษัทจะรับผิดชอบเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไว้แล้วทั้งหมด
เท่านั้น” 

ผลของการปรับหรือแก้ไขอายุของผู้เอาประกันภัยให้ถูกต้องตามความจริงก่อนการพิจารณาจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นี้อาจมีผลให้จ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ฝ่ายผู้เอาประกันภัยเรียกร้องต้องลดลงตาม
ส่วน หากเป็นกรณีที่แถลงอายุไว้ต่ ากว่าความเป็นจริง หรือบริษัทประกันชีวิตต้องคืนเบี้ยประกันภัยส่วนเกินให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุไว้สูงกว่าความเป็นจริงโดยไม่มีดอกเบี้ย 

การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ต้องมีการปรับลดลงจากการที่ผู้เอาประกันภัยแถลงอายุไว้
ต่ ากว่าความเป็นจริง หรือกรณีของการที่บริษัทประกันชีวิตต้องคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่รับช าระไว้เกินจ ากอายุที่
ถูกต้องของผู้เอาประกันภัยนี้ ถือว่าเป็นส่วนที่นายหน้าประกันชีวิตควรจะต้องตรวจสอบถึงความถูกต้องดังกล่าวตั้งแต่
ตอนที่ผู้เอาประกันภัยได้สมัครขอเอาประกันภัย โดยจะต้องตรวจสอบในเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่แสดงถึงวันเดือนปี
เกิด หรืออายุขณะขอเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย รวมถึงท าความเข้าใจในวิธีการค านวณอายุของผู้เอา
ประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ เพื่อที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น 
 
5. ข้อยกเว้นของสัญญาประกนัภัย 

ในกรณีที่เป็นเงื่อนไขข้อยกเว้นของกรมธรรม์ในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เช่นกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยได้กระท าอัตนิบาตกรรมภายในระยะเวลาปีแรกของกรมธรรม์ ผู้พิจารณาสินไหมอาจจะต้องค้นหาหลักฐาน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

5-17



 

การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับนายหน้าประกนัชีวิต     5-17 
 

 
 

 

ประกันภัยได้แถลงข้อความที่เป็นเท็จหรือปกปิดความจริงในรายการดังกล่าว และบริษัทสามารถสืบทราบถึงข้อมูลที่
แท้จริงเหล่านั้นได้ ถึงแม้จะได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้วก็ตาม บริษัทยังมีสิทธิที่จะปฏิเสธ
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้นได้ เนื่องจากกรมธรรม์ขาดความสมบูรณ์ของสัญญาตั้งแต่เริ่มต้น (Void) 
โดยสัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 ทั้งนี้การใช้สิทธิในการ
ปฏิเสธหรือบอกล้างสัญญานี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาการบอกล้างสัญญาตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข
กรมธรรม์ที่ก าหนดระยะเวลาของการใช้สิทธิบอกล้างสัญญาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันเร่ิมสัญญาประกันภัย
ส าหรับกรมธรรม์ประเภทสามัญ และภายในระยะเวลา 1 ปี ส าหรับกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม 
 
4. การแถลงอายุคลาดเคลือ่น 

เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันภัยถูกก าหนดไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยและตามอายุของผู้เอาประกันภัย
ในขณะขอเอาประกันภัย ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตจึงต้องตรวจสอบอายุที่ถูกต้องของผู้เอาประกันภัยอีกครั้ง เมื่อมีการ
เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ซึ่งการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนี้เป็นเงื่อนไขที่ เป็นสาระส าคัญที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังนี้ 

 “ถ้าอายุของผู้เอาประกันภัยตามที่ได้แถลงไว้ต่อบริษัทคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริงเป็นเหตุให้บริษัท
ก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ า จ านวนเงินที่บริษัทจะต้องจ่ายตามกรมธรรม์นี้จะลดลงตามส่วน    

ถ้าบริษัทประกันชีวิตพิสูจน์ได้ว่าในขณะท าสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดพิกัดอัตราตาม
การค้าปกติของบริษัท สัญญาจะตกเป็นโมฆียะและบริษัทจะรับผิดชอบเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไว้แล้วทั้งหมด
เท่านั้น” 

ผลของการปรับหรือแก้ไขอายุของผู้เอาประกันภัยให้ถูกต้องตามความจริงก่อนการพิจารณาจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นี้อาจมีผลให้จ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ฝ่ายผู้เอาประกันภัยเรียกร้องต้องลดลงตาม
ส่วน หากเป็นกรณีที่แถลงอายุไว้ต่ ากว่าความเป็นจริง หรือบริษัทประกันชีวิตต้องคืนเบี้ยประกันภัยส่วนเกินให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุไว้สูงกว่าความเป็นจริงโดยไม่มีดอกเบี้ย 

การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ต้องมีการปรับลดลงจากการที่ผู้เอาประกันภัยแถลงอายุไว้
ต่ ากว่าความเป็นจริง หรือกรณีของการที่บริษัทประกันชีวิตต้องคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่รับช าระไว้เกินจ ากอายุที่
ถูกต้องของผู้เอาประกันภัยนี้ ถือว่าเป็นส่วนที่นายหน้าประกันชีวิตควรจะต้องตรวจสอบถึงความถูกต้องดังกล่าวตั้งแต่
ตอนที่ผู้เอาประกันภัยได้สมัครขอเอาประกันภัย โดยจะต้องตรวจสอบในเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่แสดงถึงวันเดือนปี
เกิด หรืออายุขณะขอเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย รวมถึงท าความเข้าใจในวิธีการค านวณอายุของผู้เอา
ประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ เพื่อที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น 
 
5. ข้อยกเว้นของสัญญาประกนัภัย 

ในกรณีที่เป็นเงื่อนไขข้อยกเว้นของกรมธรรม์ในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เช่นกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยได้กระท าอัตนิบาตกรรมภายในระยะเวลาปีแรกของกรมธรรม์ ผู้พิจารณาสินไหมอาจจะต้องค้นหาหลักฐาน
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ประกอบต่าง ๆ ที่จะยืนยันได้ว่าการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยเกิดจากการเจตนาฆ่าตัวตาย ซึ่งในบางคร้ังการค้นหา
หลักฐานดังกล่าวอาจจะท าได้ไม่ง่ายนักจึงอาจจะต้องให้มีการตรวจสอบโดยผู้ที่มีความรู้ความช านาญร่วมด้วย  

หรือในกรณีของของสัญญาเพิ่มเติม การเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์บางรายการอาจจะอยู่ใน
ข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนั้น  ๆ ได้ ผู้พิจารณาสินไหมจึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการ
พิจารณาว่าการเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยนั้นอยู่ในเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครองที่บริษัทสามารถใช้สิทธิในการ
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้หรือไม่ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกับผู้เอาประกันภัย        
ผู้พิจารณาสินไหมจึงต้องมีหลักฐานที่ถูกต้องชัดเจนในการอ้างอิงการปฏิเสธการจ่ายเงินค่าสินไหมดังกล่าว 

เช่นเดียวกันที่นายหน้าประกันชีวิตจะต้องมีส่วนร่วมในกรณีของการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์นี้ด้วย หากเห็นว่าบริษัทมีหลักฐานที่ชัดเจนและเป็นไปตามเงื่อนไขข้อยกเว้นของกรมธรรม์ หรือสัญญา
เพิ่มเติม นายหน้าประกันชีวิตจะต้องช่วยอธิบายถึงความถูกต้องดังกล่าวให้ฝ่ายของผู้เอาประกันได้เข้าใจ หรือหาก
นายหน้าประกันชีวิตเห็นว่าการปฏิเสธดังกล่าวไม่ถูกต้องก็จะต้องเป็นตัวแทนของฝ่ายผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้อง
สิทธิของผู้เอาประกันภัยในการให้บริษัทได้ทบทวนผลการพิจารณาสินไหม โดยอาจจะต้องรวบรวมหลักฐานท่ีเป็น
ประโยชน์ในการหักล้างความเห็นของบริษัทมาแสดงเพิ่มเติมเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได ้
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ภาคผนวก 
 

ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรยีกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
เอกสารประกอบท่ี 5.1 ค าร้องค่าสินไหมมรณกรรม 
เอกสารประกอบท่ี 5.2 หนังสือมอบอ านาจ 
เอกสารประกอบท่ี 5.3 ใบรับรองแพทย์ (ใบรายงานแพทย์) 
เอกสารประกอบท่ี 5.4 ค าร้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
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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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การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับนายหน้าประกนัชีวิต     5-3 
 

 
 

 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

5-21



5-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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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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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได ้
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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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การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับนายหน้าประกนัชีวิต     5-3 
 

 
 

 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได ้
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การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับนายหน้าประกนัชีวิต     5-27 
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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

5-26



5-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

 

 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได ้
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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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