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สารเลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

  ธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเป็น
เครื่องมือที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินให้กับบุคคล ครอบครัว และองค์กรธุรกิจการค้า  
การลงทุนต่าง ๆ นอกจากนั้นยังจัดอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินที่มหีน้าที่ในการระดมเงินออมจากภาคครัวเรือน
ภายในประเทศที่เป็นรูปแบบการออมระยะยาวและเป็นการออมที่มีวินัย จึงเป็นแหล่งเงินออมที่สามารถ
น าไปลงทุนส่งผลต่อการขยายตัว และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงได้ด าเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยสนับสนุน 
การฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ให้มีความรู้ความสามารถและ
มีหัวใจของการบริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานจรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคลากรประกันภัย 
และสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจและความเชื่อมั่นของประชาชน  

  เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกัน
ชีวิต เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้า
ประกันชีวิต ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ท าให้ผู้บริโภคและ
ประชาชนทั่วไปได้รับค าแนะน าที่ดีจากผู้มีความรู้ในวิชาชีพ และให้หน่วยงานจัดอบรมน าไปประกอบการ
อบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและ
นายหน้าประกันชีวิต โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการกลุ่มผลิตคู่มือมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช จึงขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนา
คู่มือฯ ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย สมเจตนารมณ์ทุกประการ 
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                                                                          เลขาธิการ 
                                             คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภัย

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

คู่มอืปฏิบตัิงาน 
ส าหรับนายหน้าประกนัชีวติ 

นช.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลติ        ผู้ร่วมผลติ 
รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ      ประธานกรรมการ  อาจารย์อภิรกัษ์ ไทพัฒนกุล 
รองศาสตราจารย์วรรณี ชลนภาสถิตย ์  กรรมการและบรรณาธกิาร อาจารย์วีณา อร่ามวัฒน์เศรษฐ ์
รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์  กรรมการ   อาจารย์ชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ 
รองศาสตราจารย์อุทยัวรรณ จรุงวิภ ู  กรรมการ   อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ 
อาจารย์สุจินต์ พงษ์ศักดิ ์    กรรมการ   อาจารย์ปรีชา ไพบูลย์วุฒโิชค 
อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์    กรรมการ   อาจารย์สุนิดา พริบไหว 
อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า    กรรมการ   อาจารย์เจษฎา  สุนันท์ชัย 
อาจารย์รุ่งอรุณ จันทร์พูล   กรรมการ   อาจารย์ณวดี  เรืองรัตนเมธี 
นางสาววีนา เขาแกว้    เลขานุการ       อาจารย์นิพพิชฌน ์โกวิทวณิชกานนท ์
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(3) 

ค าน า 
 

คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต เป็นโครงการเพิ่มศักยภาพคนกลางประกันภัย ที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ท าการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตส าหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต ส าหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต พ.ศ. 2556 

ในการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มผลิตซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพจ านวน 9 ท่าน รวมถึง   
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นายอรรถพล พิบูลธนพฒันา     ประธานคณะท างาน 
(ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนา) 
นายสมชาย ปัญญาภรณ ์    คณะท างาน 
(ผู้ช่วยเลขาธิการสายประกนัภัยภูมิภาค)     
นายสมประโชค ปิยะตานนท์   คณะท างาน 
(ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย)   
ดร.นิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม    คณะท างาน 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัและวางแผน 

 (ปฏิบัติงานแทนในสายสถาบนัวทิยาการประกนัภัยระดับสูง)        
นางบุษรา  อ๊ึงภากรณ์    คณะท างาน 
(ผู้แทนสมาคมประกันชีวติไทย)    
นางสาวกัลยา  จุกหอม    คณะท างาน 
(ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย)    
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวดี  ชัยวัฒน ์  คณะท างาน 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล    คณะท างาน 
นางกรีทิพย์  มงคลชัยอรัญญา คณะท างาน  

 นายอธิวัฒน ์ ศุภสวัสดิ์วัชร คณะท างาน 
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  (ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานชอ่งทางการจ าหน่าย)  
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 นางสาวกาญจนา แสมขาว      ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายก ากับผลิตภัณฑป์ระกันชีวิต 1 
 นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ                                                                      
 นางนภาพร แดดภู ่ ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพฒันากฎหมาย 1 
 นางพรเพ็ญ รัศมีโกเมน ผู้อ านวยการฝ่ายก ากบัทะเบยีนธุรกิจและสาขา 
 นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์ ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์ 3 
 นางสาวราตรี เนตรพระฤทธิ์     ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพฒันาการคุ้มครองสิทธิ 
 นางสาวพทุธภรณ์ วงค์รอด ผู้อ านวยการฝ่ายประกันภัยต่อ 
 ดร.ชญานนิ เกิดผลงาม ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาระบบประเมินความเสี่ยง 
 นางสาววชิสุดา กาญจนบุตร ผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายความเสี่ยงบริษัท 
 นายไมตรี ชนดูหอม ผู้อ านวยการส านักก ากับการลงทุนบริษัทประกันชีวิต 

 นางสาวกฤษณา ศักดิวรพงศ์ ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายดา้นพฤติกรรมทางการตลาด 1 
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บทที ่1  
ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญั

ของการประกนัชีวติ  
 

        อาจารย์อภิรักษ์ ไทพฒันกลุ                               
            อาจารย์วณีา อร่ามวฒัน์เศรษฐ 

          อาจารย์ทศันี ดวงรัตน์ 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ



 

1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                              นช.1  
         (2 ช่ัวโมง)     

 
เร่ืองที ่  

1.1  หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2  ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3  ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4  เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6  ช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7  กองทุนประกันชีวิต  
 

 แนวคดิ   
1.  การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่ เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านท่ีการประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน 

2.  ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ  

 3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี 3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และ แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อิน
ชัวร์รันซ์ 

4.  ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม  และข้อห้ามส าหรับผู้
เอาประกันภัย  ได้แก่  การแถลงข้อความจริง  การแถลงอายุคลาดเคลื่อน  ระยะเวลาบอกล้างสัญญา 
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ย
ประกันภัยมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา                                                      
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และ แบบยูนิต ลิงค ์ ไลฟ์

อินชัวร์รันซ์

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                              นช.1  
         (2 ช่ัวโมง)     

 
เร่ืองที ่  

1.1  หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2  ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3  ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4  เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6  ช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7  กองทุนประกันชีวิต  
 

 แนวคดิ   
1.  การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่ เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน 

2.  ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ  

 3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี 3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และ แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อิน
ชัวร์รันซ์ 

4.  ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม  และข้อห้ามส าหรับผู้
เอาประกันภัย  ได้แก่  การแถลงข้อความจริง  การแถลงอายุคลาดเคลื่อน  ระยะเวลาบอกล้างสัญญา 
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ย
ประกันภัยมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา                                                      
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ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่1.1  
หลกัพืน้ฐานของการประกนัชีวติและความแตกต่างระหว่าง 
การประกนัชีวติกบัการฝากเงนิกบัธนาคาร 
 
     

เพราะไม่มีผู้ใดรู้ได้ว่าจะมีความเสี่ยงภัยใดเกิดขึ้นกับตนในอนาคต การเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นในวันนี้หรือพรุ่งนี้    
หรือเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตเมื่อใดก็ได้ หรือเว้นแต่การมีอายุยืนยาว ซึ่งถ้าเกิดภัยนั้นขึ้นย่อมสร้างความสูญเสียให้กับ
ผู้เอาประกันภัยหรือครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ดังนั้นการประกันภัยจึงเป็นเรื่องส าคัญที่สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับผู้เอาประกันภัยได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเรียนรู้ถึงหลักพื้นฐานของการประกันชีวิต และความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิต
กับการฝากเงินกับธนาคาร ควรเข้าใจค าศัพท์ประกันชีวิตต่าง ๆ ก่อน ดังนี้ 

 
1. ค าศัพท์เกีย่วกบัประกนัชีวติ 

ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดเนื้อหา นายหน้าประกันชีวิตควรทราบค าจ ากัดความของค าศัพท์ประกันชีวิตที่
เก่ียวข้อง เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจมากข้ึนเมื่อศึกษารายละเอียดเนื้อหาต่อไป ดังนี้  

1) การประกันชีวิต (Life Insurance) หมายถึง การประกันภัยที่การจ่ายเงินอาศัยการทรงชีพ หรือการมรณะ
ของบุคคลเป็นเหตุในการจ่าย โดยการเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืน  ๆ ที่อยู่ในลักษณะ
การเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน และร่วมกัน เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่สูญเสียชีวิต 

2) การประกันภัย (Insurance) เป็นค ารวมใช้เรียกทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ซึ่งหมายถึง
วิธีการหนึ่งในการบริหารการเสี่ยงภัยด้วยการโอนหรือเฉลี่ยการเสี่ยงภัยไปให้บุคคลอ่ืน ทั้งการประกันชีวิต และการ
ประกันวินาศภัย ก็เป็นการโอน หรือเฉลี่ยภัยไปให้บุคคลอื่นทั้ง 2 ประเภท  

3) ผู้เอาประกนัภัย (Insured) หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย 
4) ผู้รับประกันภัย (Insurer) คู่สัญญาฝ่ายที่จะชดใช้จ านวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับ

ประโยชน์เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ตามที่ระบุไว้ในสัญญา  
5) ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ผู้มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
6) ค าขอเอาประกันภัย (Application) ค าขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นใบเสนอที่ผู้ขอเอาประกันภัยยื่นเสนอต่อ

ผู้รับประกันภัย 
7) กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy) หมายถึง ตราสารที่มีลายมือชื่อของผู้รับประกันภัย และมี

รายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเร่ิมต้น

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

เร่ืองที ่1.1  
หลกัพืน้ฐานของการประกนัชีวติและความแตกต่างระหว่าง 
การประกนัชีวติกบัการฝากเงนิกบัธนาคาร 
 
     

เพราะไม่มีผู้ใดรู้ได้ว่าจะมีความเสี่ยงภัยใดเกิดขึ้นกับตนในอนาคต การเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นในวันนี้หรือพรุ่งนี้    
หรือเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตเมื่อใดก็ได้ หรือเว้นแต่การมีอายุยืนยาว ซึ่งถ้าเกิดภัยนั้นขึ้นย่อมสร้างความสูญเสียให้กับ
ผู้เอาประกันภัยหรือครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ดังนั้นการประกันภัยจึงเป็นเรื่องส าคัญที่สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับผู้เอาประกันภัยได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเรียนรู้ถึงหลักพื้นฐานของการประกันชีวิต และความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิต
กับการฝากเงินกับธนาคาร ควรเข้าใจค าศัพท์ประกันชีวิตต่าง ๆ ก่อน ดังนี้ 

 
1. ค าศัพท์เกีย่วกบัประกนัชีวติ 

ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดเนื้อหา นายหน้าประกันชีวิตควรทราบค าจ ากัดความของค าศัพท์ประกันชีวิตที่
เก่ียวข้อง เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจมากข้ึนเมื่อศึกษารายละเอียดเนื้อหาต่อไป ดังนี้  

1) การประกันชีวิต (Life Insurance) หมายถึง การประกันภัยที่การจ่ายเงินอาศัยการทรงชีพ หรือการมรณะ
ของบุคคลเป็นเหตุในการจ่าย โดยการเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืน  ๆ ที่อยู่ในลักษณะ
การเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน และร่วมกัน เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่สูญเสียชีวิต 

2) การประกันภัย (Insurance) เป็นค ารวมใช้เรียกทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ซึ่งหมายถึง
วิธีการหนึ่งในการบริหารการเสี่ยงภัยด้วยการโอนหรือเฉลี่ยการเสี่ยงภัยไปให้บุคคลอ่ืน ทั้งการประกันชีวิต และการ
ประกันวินาศภัย ก็เป็นการโอน หรือเฉลี่ยภัยไปให้บุคคลอื่นทั้ง 2 ประเภท  

3) ผู้เอาประกนัภัย (Insured) หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย 
4) ผู้รับประกันภัย (Insurer) คู่สัญญาฝ่ายที่จะชดใช้จ านวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับ

ประโยชน์เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ตามที่ระบุไว้ในสัญญา  
5) ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ผู้มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
6) ค าขอเอาประกันภัย (Application) ค าขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นใบเสนอที่ผู้ขอเอาประกันภัยยื่นเสนอต่อ

ผู้รับประกันภัย 
7) กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy) หมายถึง ตราสารที่มีลายมือชื่อของผู้รับประกันภัย และมี

รายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเร่ิมต้น

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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และส้ินสุด และอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขเก่ียวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประกันภัย 

8) เบี้ยประกันภัย (Insurance Premium) จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระให้แก่ผู้รับประกันภัยตาม
สัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินเมื่อครบก าหนดสัญญา หรือผู้รับประโยชน์จะได้รับ
เงิน เม่ือตนเสียชีวิต  
ที่มา: พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

 
2. หลกัพืน้ฐานของการประกนัชีวติ      

การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัย 
ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับ
การประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิต
เกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน  

หลักพื้นฐานการประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ 2) หลักสุจริต
อย่างยิ่ง 3) หลักการใช้จ านวนเงินแน่นอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 หลักเกี่ยวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest) หลักส่วนได้เสียถือ
เป็นหลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันชีวิต ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 863 ว่า “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอา
ประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด” ซึ่ง
หมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ที่ตนได้เอาประกันภัยไว้ ซึ่งอาจจะเป็นชีวิตของตนเอง 
หรือชีวิตของบุคคลอ่ืนก็ได้ แต่เนื่องจากชีวิตและร่างกายนั้นหากบุคคลนั้นได้ถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บ ก็เป็น
ความเสียหายที่ไม่อาจประมาณได้ว่ามีราคาเท่าใด จะตีราคาตัวเอง ตีราคาบิดา มารดา หรือภรรยา และบุตรว่ามีราคา
เท่าใดนั้นย่อมท าไม่ได้ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียของบุคคลดังกล่าวอาจน ามาตีราคาเป็นเงินได้ เช่น 
การขาดความอุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น ไม่ใช่ราคาของชีวิตที่แท้จริง หากแต่เป็นความเสียหายอันเกิดจากการมรณกรรม
ของผู้ที่เคยอุปการะเลี้ยงดูเรา หรือของผู้ที่เคยท างานให้เราเท่านั้น (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 76-77). 

เหตุที่กฎหมายบังคับให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ที่ตนเอาประกันภัยนั้น มีเหตุผล 2 
ประการคือ  

 (1) เพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยไปท าสัญญาประกันชีวิตของบุคคลอ่ืนโดยที่ตนมิได้มีส่วนได้เสียกับ
ความเป็นหรือความตายของบุคคลที่ตนน ามาเอาประกันชีวิตนั้น เพราะจะเป็นการพนันโดยเอาชีวิตคนอ่ืนเป็นเดิมพัน 
อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 (2) เพื่อป้องกันมิให้การฆาตกรรมชีวิตของบุคคลอ่ืนที่ตนมิได้มีส่วนได้เสียโดยมุ่งหวังที่จะได้รับเงิน
ประกันชีวิตมาเป็นประโยชน์ของตนเอง เพราะถ้าหากผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในชีวิตบุคคลอื่นแล้ว ก็อาจยอม
เสี่ยงต่อกฎหมายในการท าการฆาตกรรมเพื่อหวังเงินประกันชีวิต  
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 ดังนั้นกฎหมายจึงได้บัญญัติว่า หากเอาประกันชีวิตของบุคคลที่ตนไม่มีส่วนได้เสียแล้ว สัญญาประกัน
ชีวิตฉบับนั้นก็ไม่มีผลแต่ประการใด อันเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะป้องกันการฆาตกรรมเพื่อ
หวังผลประโยชน์จากเงินเอาประกันชีวิตได้ ในกรณีที่ได้มีการท าสัญญาประกันภัยโดยที่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้
เสียในชีวิตของผู้ที่เอาประกันชีวิตไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 ก าหนดให้สัญญาประกันภัย
ย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญานั้น
ไม่ได้ กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย 

 ส่วนได้เสียของการประกันชีวิตแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ (1) การเอาประกันชีวิตของตนเอง และ (2) การ
เอาประกันชีวิตของบุคคลอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    

 2.1.1 การเอาประกันชีวิตของตนเอง บุคคลทุกคนย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของตนเอง และอาจเอา
ประกันชีวิตของตนเองได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยว่ายินดีที่จะเข้าท าสัญญาในอัตราเท่าใด 
ซึ่งควรค านึงถึงความเหมาะสม ตลอดจนความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
ประกอบด้วย นอกจากนี้ผู้รับประกันภัยจะต้องพิจารณาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ขอเอาประกันชีวิตเพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่ เช่น 1) อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการพิจารณาว่าจะ
รับประกันชีวิตบุคคลนั้นได้หรือไม่ และเพื่อก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 2) ขนาดของร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ าหนักเกิน
หรือต่ ากว่าปกติ 3) สุขภาพ 4) ประวัติส่วนตัว เช่น สูบบุหรี่ หรือดื่มสุราหรือไม่ 5) อาชีพ 6) ที่อยู่อาศัย 7) อุปนิสัย           
8) ศีลธรรม 9) เชื้อชาติหรือสัญชาติ 10) ฐานะทางเศรษฐกิจ 11) แบบของกรมธรรม์ประกันภัย และ12) มีการเดินทาง
ทางอากาศหรือไม่  

 2.2.2 การเอาประกันชีวิตของบคุคลอ่ืน ผู้ที่จะเอาประกันชีวิตจะต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลผู้ที่ตนจะ
เอาประกันชีวิตถึงขนาดที่เรียกได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของบุคคลนั้น จึงจะถือได้ว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุ
ที่ประกันภัยไว้ตามกฎหมาย ส าหรับความสัมพันธ์ในระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้ถูกเอาประกันภัยนี้อาจแบ่งออกได้
เป็น 4 ประการคือ 1) คู่สมรส 2) คู่หมั้น 3) บุพการีและผู้สืบสันดาน 4) ญาติ และ 5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
โดยทั่วไป  

   1) คู่สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และมาตรา 1461 คู่สมรสมีสิทธิใน
การท าประกันชีวิตให้กันได้ เพราะถือว่ามีส่วนได้เสียกัน ทั้งนี้เพราะสามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและมี
หน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน  

  แต่ถ้าขณะท าสัญญาผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย แต่ต่อมาส่วนได้เสียในเหตุที่
ประกันภัยหมดไป จะมีผลกระทบกระเทือนต่อสัญญาประกันชีวิตหรือไม่ เช่น สามีเอาประกันชีวิตภรรยาไว้ ต่อมาหย่า
ขาดจากกัน กรณีนี้ไม่มีผลกระทบต่อสัญญาประกันชีวิตที่ท าไว้แต่แรก ทั้งนี้เพราะการพิจารณาส่วนได้เสียในเหตุที่เอา
ประกันภัยจะพิจารณาเฉพาะในขณะที่สมัครขอท าประกันชีวิตเท่านั้น ส่วนกรณีสามีภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะถือ
ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้ถือว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกัน เพราะแม้ว่าจะเป็น
ภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากได้สมรสกันตามประเพณีอยู่กินด้วยกันแล้ว แม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเมื่อสามีถึงแก่
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5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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1-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 ดังนั้นกฎหมายจึงได้บัญญัติว่า หากเอาประกันชีวิตของบุคคลที่ตนไม่มีส่วนได้เสียแล้ว สัญญาประกัน
ชีวิตฉบับนั้นก็ไม่มีผลแต่ประการใด อันเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะป้องกันการฆาตกรรมเพื่อ
หวังผลประโยชน์จากเงินเอาประกันชีวิตได้ ในกรณีที่ได้มีการท าสัญญาประกันภัยโดยที่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้
เสียในชีวิตของผู้ที่เอาประกันชีวิตไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 ก าหนดให้สัญญาประกันภัย
ย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญานั้น
ไม่ได้ กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย 

 ส่วนได้เสียของการประกันชีวิตแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ (1) การเอาประกันชีวิตของตนเอง และ (2) การ
เอาประกันชีวิตของบุคคลอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    

 2.1.1 การเอาประกันชีวิตของตนเอง บุคคลทุกคนย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของตนเอง และอาจเอา
ประกันชีวิตของตนเองได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยว่ายินดีที่จะเข้าท าสัญญาในอัตราเท่าใด 
ซึ่งควรค านึงถึงความเหมาะสม ตลอดจนความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
ประกอบด้วย นอกจากนี้ผู้รับประกันภัยจะต้องพิจารณาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ขอเอาประกันชีวิตเพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่ เช่น 1) อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการพิจารณาว่าจะ
รับประกันชีวิตบุคคลนั้นได้หรือไม่ และเพื่อก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 2) ขนาดของร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ าหนักเกิน
หรือต่ ากว่าปกติ 3) สุขภาพ 4) ประวัติส่วนตัว เช่น สูบบุหรี่ หรือดื่มสุราหรือไม่ 5) อาชีพ 6) ที่อยู่อาศัย 7) อุปนิสัย           
8) ศีลธรรม 9) เชื้อชาติหรือสัญชาติ 10) ฐานะทางเศรษฐกิจ 11) แบบของกรมธรรม์ประกันภัย และ12) มีการเดินทาง
ทางอากาศหรือไม่  

 2.2.2 การเอาประกันชีวิตของบคุคลอ่ืน ผู้ที่จะเอาประกันชีวิตจะต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลผู้ที่ตนจะ
เอาประกันชีวิตถึงขนาดที่เรียกได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของบุคคลนั้น จึงจะถือได้ว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุ
ที่ประกันภัยไว้ตามกฎหมาย ส าหรับความสัมพันธ์ในระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้ถูกเอาประกันภัยนี้อาจแบ่งออกได้
เป็น 4 ประการคือ 1) คู่สมรส 2) คู่หมั้น 3) บุพการีและผู้สืบสันดาน 4) ญาติ และ 5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
โดยทั่วไป  

   1) คู่สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และมาตรา 1461 คู่สมรสมีสิทธิใน
การท าประกันชีวิตให้กันได้ เพราะถือว่ามีส่วนได้เสียกัน ทั้งนี้เพราะสามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและมี
หน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน  

  แต่ถ้าขณะท าสัญญาผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย แต่ต่อมาส่วนได้เสียในเหตุที่
ประกันภัยหมดไป จะมีผลกระทบกระเทือนต่อสัญญาประกันชีวิตหรือไม่ เช่น สามีเอาประกันชีวิตภรรยาไว้ ต่อมาหย่า
ขาดจากกัน กรณีนี้ไม่มีผลกระทบต่อสัญญาประกันชีวิตที่ท าไว้แต่แรก ทั้งนี้เพราะการพิจารณาส่วนได้เสียในเหตุที่เอา
ประกันภัยจะพิจารณาเฉพาะในขณะที่สมัครขอท าประกันชีวิตเท่านั้น ส่วนกรณีสามีภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะถือ
ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้ถือว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกัน เพราะแม้ว่าจะเป็น
ภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากได้สมรสกันตามประเพณีอยู่กินด้วยกันแล้ว แม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเมื่อสามีถึงแก่
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ความตาย หญิงนั้นก็จะได้รับผลกระทบในการด ารงชีวิตอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าในแง่ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายจะไม่
ยอมรับรู้สิทธิในทรัพย์สินที่ร่วมกันท ามาหาได้ก็ตาม  

  2) คู่หมั้น ในส่วนที่เก่ียวกับคู่หมั้นนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้อาจพิจารณา
ได้ว่า ชายหญิงที่เป็นคู่หมั้นกันย่อมมีความผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งหากผิดสัญญาหมั้นก็อาจพิจารณาถูกบังคับให้ใช้ค่า
ทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1439 และมาตรา 1441 ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนได้เสียในชีวิต
ของกันและกัน ดังนั้น จึงน่าจะพอฟังเป็นเหตุสนับสนุนในการเอาประกันชีวิตของคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่เงินประกัน
ชีวิตนั้นก็ควรจะมีจ านวนพอสมควร มิใช่ไม่จ ากัดจ านวน 

   3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา 
บุตร ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตาม
กฏหมายได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  

  กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 บัญญัติ
ว่า “บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 

  4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่น
เท่ากับความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็น
หลัก อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะ
คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่
เอาประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดา กับบุตร ส่วนญาติอ่ืนนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควร
ถือว่ามีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคน
ที่อยู่ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 

  5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นญาติกันถือว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วน
ได้เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แล้วก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพันธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 

   (1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้อง
กันในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วน
นั้นอาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจ
เอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 

   (2) ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่

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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ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 

    (3) ผู้มีความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้า
นายจ้างตายลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของ
นายจ้าง ดังนั้นลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็
อาจได้รับความเสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกัน
ได้ ดังที่จะเห็นได้จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัท
ประกันชีวิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของตนเอง                       

2.2 หลักสุจริตอย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith) ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยต้องมีความ
สุจริตต่อกันในขณะท าสัญญา กล่าวคือผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อความจริงทั้งหมดในการขอเอาประกันภัย ซึ่ง
ฝ่ายผู้รับประกันต้องการทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณารับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย 

หากผู้เอาประกันภัยปกปิด ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความเท็จอันมีสาระส าคัญ ผู้รับประกันภัยมี
สิทธิบอกล้างสัญญาได้ โดยจ่ายคืนเบี้ยประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยช าระไว้                    

 สัญญาประกันภัยต้องอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตมาเป็นปัจจัยก าหนดการชดใช้จ านวนเงิน หรือผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์โดยอาศัยวิธีการกระจายการเสี่ยงภัย การที่ผู้รับประกันภัยจะรับประกันภัยหรือไม่ และด้วยอัตราเบี้ย
ประกันภัยเท่าใด ขึ้นอยู่กับภาวะการเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยไม่อาจรู้ได้ หากผู้เอาประกันภัยไม่
เปิดเผยข้อมูล ดังนั้นผู้เอาประกันภัยจึงต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวกับการเสี่ยงภัยของตนให้ผู้รับประกันภัยทราบ                 

หลักสุจริตอย่างยิ่งประกอบด้วย 
 1) การเปิดเผยข้อความจริง ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง ดังนี้ 
      (1) ข้อความจริงที่ตนรู้หรือควรรู้ข้อความจริงนั้น  
      (2) ข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญต่อการพิจารณารับประกันชีวิต 
    2) การไม่แถลงข้อความเท็จ ขณะท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกข้อมูลลงในใบค าขอ

เอาประกันภัย เพื่อให้ผู้รับประกันภัยพิจารณารับประกันชีวิต ข้อมูลนั้นต้องไม่มีลักษณะดังนี้ 
      (1) ข้อความที่แตกต่างจากข้อความจริงอย่างมาก 
      (2) ข้อความที่ท าให้ผู้รับประกันภัยเข้าใจคลาดเคลื่อนและเข้าท าสัญญาด้วย                                    
 เมื่อผู้รับประกันภัยทราบว่าผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จในสาระส าคัญ 

ซึ่งหากผู้รับประกันภัยรู้แล้วจะบอกปัดไม่ท าสัญญาหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นก็มีสิทธิบอกล้างสัญญาได้ ครั้นบอก
ล้างสัญญาแล้วเท่ากับว่าสัญญานั้นไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้ หากไม่ ใช้สิทธิบอก
ล้าง สัญญานั้นยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์  

     ความไม่รู้ของผู้เอาประกันภัยไม่ถือว่าเป็นการปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จ  (รายละเอียด
ศึกษาจาก ตช. 1)                                          

   3) การไม่แถลงอายุคลาดเคลื่อน ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงอายุตามความเป็นจริง  
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ตามกรมธรรม์โดยอาศัยวิธีการกระจายการเสี่ยงภัย การที่ผู้รับประกันภัยจะรับประกันภัยหรือไม่ และด้วยอัตราเบี้ย
ประกันภัยเท่าใด ขึ้นอยู่กับภาวะการเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยไม่อาจรู้ได้ หากผู้เอาประกันภัยไม่
เปิดเผยข้อมูล ดังนั้นผู้เอาประกันภัยจึงต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวกับการเสี่ยงภัยของตนให้ผู้รับประกันภัยทราบ                 

หลักสุจริตอย่างยิ่งประกอบด้วย 
 1) การเปิดเผยข้อความจริง ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง ดังนี้ 
      (1) ข้อความจริงที่ตนรู้หรือควรรู้ข้อความจริงนั้น  
      (2) ข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญต่อการพิจารณารับประกันชีวิต 
    2) การไม่แถลงข้อความเท็จ ขณะท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกข้อมูลลงในใบค าขอ

เอาประกันภัย เพื่อให้ผู้รับประกันภัยพิจารณารับประกันชีวิต ข้อมูลนั้นต้องไม่มีลักษณะดังนี้ 
      (1) ข้อความที่แตกต่างจากข้อความจริงอย่างมาก 
      (2) ข้อความที่ท าให้ผู้รับประกันภัยเข้าใจคลาดเคลื่อนและเข้าท าสัญญาด้วย                                    
 เมื่อผู้รับประกันภัยทราบว่าผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จในสาระส าคัญ 

ซึ่งหากผู้รับประกันภัยรู้แล้วจะบอกปัดไม่ท าสัญญาหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นก็มีสิทธิบอกล้างสัญญาได้ ครั้นบอก
ล้างสัญญาแล้วเท่ากับว่าสัญญานั้นไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้ หากไม่ ใช้สิทธิบอก
ล้าง สัญญานั้นยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์  

     ความไม่รู้ของผู้เอาประกันภัยไม่ถือว่าเป็นการปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จ  (รายละเอียด
ศึกษาจาก ตช. 1)                                          

   3) การไม่แถลงอายุคลาดเคลื่อน ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงอายุตามความเป็นจริง  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

1-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 

    (3) ผู้มีความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้า
นายจ้างตายลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของ
นายจ้าง ดังนั้นลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็
อาจได้รับความเสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกัน
ได้ ดังที่จะเห็นได้จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัท
ประกันชีวิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของตนเอง                       

2.2 หลักสุจริตอย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith) ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยต้องมีความ
สุจริตต่อกันในขณะท าสัญญา กล่าวคือผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อความจริงทั้งหมดในการขอเอาประกันภัย ซึ่ง
ฝ่ายผู้รับประกันต้องการทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณารับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย 

หากผู้เอาประกันภัยปกปิด ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความเท็จอันมีสาระส าคัญ ผู้รับประกันภัยมี
สิทธิบอกล้างสัญญาได้ โดยจ่ายคืนเบี้ยประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยช าระไว้                    

 สัญญาประกันภัยต้องอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตมาเป็นปัจจัยก าหนดการชดใช้จ านวนเงิน หรือผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์โดยอาศัยวิธีการกระจายการเสี่ยงภัย การที่ผู้รับประกันภัยจะรับประกันภัยหรือไม่ และด้วยอัตราเบี้ย
ประกันภัยเท่าใด ขึ้นอยู่กับภาวะการเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยไม่อาจรู้ได้ หากผู้เอาประกันภัยไม่
เปิดเผยข้อมูล ดังนั้นผู้เอาประกันภัยจึงต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวกับการเสี่ยงภัยของตนให้ผู้รับประกันภัยทราบ                 

หลักสุจริตอย่างยิ่งประกอบด้วย 
 1) การเปิดเผยข้อความจริง ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง ดังนี้ 
      (1) ข้อความจริงที่ตนรู้หรือควรรู้ข้อความจริงนั้น  
      (2) ข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญต่อการพิจารณารับประกันชีวิต 
    2) การไม่แถลงข้อความเท็จ ขณะท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกข้อมูลลงในใบค าขอ

เอาประกันภัย เพื่อให้ผู้รับประกันภัยพิจารณารับประกันชีวิต ข้อมูลนั้นต้องไม่มีลักษณะดังนี้ 
      (1) ข้อความที่แตกต่างจากข้อความจริงอย่างมาก 
      (2) ข้อความที่ท าให้ผู้รับประกันภัยเข้าใจคลาดเคลื่อนและเข้าท าสัญญาด้วย                                    
 เมื่อผู้รับประกันภัยทราบว่าผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จในสาระส าคัญ 

ซึ่งหากผู้รับประกันภัยรู้แล้วจะบอกปัดไม่ท าสัญญาหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นก็มีสิทธิบอกล้างสัญญาได้ ครั้นบอก
ล้างสัญญาแล้วเท่ากับว่าสัญญานั้นไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้ หากไม่ ใช้สิทธิบอก
ล้าง สัญญานั้นยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์  

     ความไม่รู้ของผู้เอาประกันภัยไม่ถือว่าเป็นการปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จ  (รายละเอียด
ศึกษาจาก ตช. 1)                                          

   3) การไม่แถลงอายุคลาดเคลื่อน ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงอายุตามความเป็นจริง  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-9 
 

    การแถลงอายุคลาดเคลื่อนมี 3 กรณี 
     (1) กรณีแถลงอายุน้อยกว่าความจริง แต่ยังอยู่ในพิกัดอัตราที่รับประกันภัยได้ ผู้เอาประกันภัยจะ

ได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งผลประโยชน์ต่าง ๆ ลดลงตามส่วน โดยเทียบอัตราส่วนกับเบี้ยประกันชีวิตที่ต้อง
ช าระตามอายุจริง 

     (2) กรณีแถลงอายุมากกว่าความจริงแต่อายุจริงยังอยู่ในพิกัด ท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ย
ประกันชีวิตสูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันชีวิตให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย 

    (3) หากแถลงอายุคลาดเคลื่อนและอายุจริงอยู่นอกพิกัดอัตราการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยมี
สิทธิบอกล้างสัญญาได้ เช่น ผู้รับประกันภัยถือหลักไม่ยอมรับประกันชีวิตผู้ที่อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ แต่ผู้ขอเอาประกัน
ชีวิตแถลงตอนที่มาขอท าสัญญาประกันชีวิตว่าตนมีอายุ 55 ปี ทั้ง ๆ ที่อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เช่นนี้  หากผู้รับ
ประกันภัยตกลงท าสัญญาประกันชีวิตด้วย สัญญาประกันชีวิตนี้ย่อมเป็นโมฆียะ หากผู้รับประกันภัยใช้สิทธิบอกล้าง
สัญญา เท่ากับว่าสัญญานั้นไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดให้ แต่หากผู้รับ
ประกันภัยไม่ใช้สิทธิบอกล้าง สัญญานั้นยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์                   

2.3 หลักการใช้จ านวนเงินแน่นอน ความมุ่งหมายของสัญญาประกันชีวิต มิใช่เพื่อจะชดใช้หรือทดแทนความ
เสียหายแก่เจ้าของชีวิต หากแต่มุ่งช่วยเหลือผู้ซึ่งต้องอาศัยพึ่งพิงผู้ซึ่งถึงแก่ความตายไปแล้ว หรือมิฉะนั้นก็เป็นการ
ลงทุนแบบสะสมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของตัวเอง ในกรณีประกันชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพของตนเองเป็นประกัน เม่ือ
ผู้เอาประกันภัยได้ตกลงกันไว้กับผู้รับประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตเพื่อการทรงชีพ ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับเงิน
จ านวนหนึ่งตามที่ตกลงกัน เมื่อผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ 

สัญญาประกันชีวิตจึงไม่ใช่สัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเหมือนกับสัญญาประกันวินาศภัย แต่เป็นสัญญาที่
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ผู้รับประกันภัย) ต้องจ่ายเงินจ านวนแน่นอนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) เมื่อความ
ตายที่รับประกันภัยไว้ได้เกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากว่าคุณค่าของชีวิตมนุษย์นั้นไม่มีจ ากัด ดังนั้น  จึงไม่มีเงินจ านวนใด
มากพอที่จะชดเชยการตายที่เกิดขึ้นได้ แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีอายุถึงช่วงที่ชีวิตของเขาไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้ว
ก็ตาม แต่ผู้รับประกันภัยก็ยังต้องชดใช้เงินเป็นจ านวนที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาประกันชีวิตนั้น 

ดังนั้นสัญญาประกันชีวิตจึงมีเหตุแห่งการจ่ายเงินหรือใช้เงินอยู่ 2 กรณี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
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ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
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เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
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เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
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ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ตารางที ่1.1 เปรียบเทยีบการฝากเงนิกบัธนาคารกบัการท าประกนัชีวติ 
 

รูปแบบ/ลกัษณะ ฝากเงนิ ท าประกนัชีวติ 
1. การออม

ทรัพย/์ความ
คุ้มครอง 

เป็นการออมทรัพย์                                                                                                      
 

ใหค้วามคุ้มครองจากการเสียชีวิตโดย ผู้รับ
ประโยชน์จะได้รับการชดใช้จ านวนเงินแน่นอน
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
เป็นการออมทรัพย ์

2. วัตถุประสงค์
ของการฝาก
เงิน/ท า
ประกันชีวิต 

 

ตั้งเป้าหมายการเก็บออมได้ 
 - หากเสียชีวิตก่อนจะได้เงินเท่าที่ฝากไว้บวกกับ

ดอกเบี้ยเล็กน้อย 
 - หากทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ก็ยังต้องฝากเงิน

ต่อไปเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย 

2. ตั้งเป้าหมายการเก็บออมได ้
 - แม้ว่าจะเสียชีวิตกไ็ด้จ านวนเงินตามที่

ตั้งเป้าหมายไว ้
 - หากทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงก็ไมต่้องจ่ายเบี้ย

ประกันภัยอีกต่อไป เมื่อสิ้นสดุสญัญาจะได้
จ านวนเงินตามที่ตั้งเป้าหมายไว ้

3. การรับเงินครบ
ก าหนด 

ฝากเท่าใดก็ถอนได้เท่านั้นพร้อมดอกเบี้ย ผู้เอาประกันภัยไดร้ับเงินตามจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ท าไว้เมื่อครบก าหนดสัญญา และ
สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัยก่อนครบ
ก าหนดสญัญาได้ โดยการขอเวนคนืกรมธรรม์
ประกันภัย ผู้เอาประกันภยัจะได้รบัเงินมูลค่า
เวนคืนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4. สิทธิประโยชน์
ทางภาษี 

 

-  ถ้าเป็นเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินฝากเกิน 
20,000 บาท ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ถ้าเป็นการฝากแบบประจ า ดอกเบี้ยจะคิดภาษี
ตั้งแต่แรก 

- เงินฝากออมทรัพย์ไม่สามารถน าไปหักลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 

- เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกันชีวิต ไม่
ต้องเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา  

-  เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเบีย้ประกันชีวติที่มี
ระยะเวลาเอาประกันชีวิต 10 ปีขึ้นไป 
สามารถยื่นขอหักลดหย่อนภาษเีงินได้บุคคล
ธรรมดาเป็นจ านวนเงินตามที่จ่ายจริง แต่ไม่
เกิน 100,000 บาท 

-  เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเบีย้ประกันชีวติ ส าหรบั
การประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือการประกัน
ชีวิตและแบบอื่นตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่
เกิน 90,000 บาท และไดย้กเว้นภาษีเงินได้
เพิ่มขึ้นอีกส าหรบัเงินไดเ้ท่าที่จ่ายเป็นเบี้ย 
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- เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกันชีวิต ไม่
ต้องเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา  

-  เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเบีย้ประกันชีวติที่มี
ระยะเวลาเอาประกันชีวิต 10 ปีขึ้นไป 
สามารถยื่นขอหักลดหย่อนภาษเีงินได้บุคคล
ธรรมดาเป็นจ านวนเงินตามที่จ่ายจริง แต่ไม่
เกิน 100,000 บาท 

-  เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเบีย้ประกันชีวติ ส าหรบั
การประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือการประกัน
ชีวิตและแบบอื่นตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่
เกิน 90,000 บาท และไดย้กเว้นภาษีเงินได้
เพิ่มขึ้นอีกส าหรบัเงินไดเ้ท่าที่จ่ายเป็นเบี้ย 
 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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ตารางที ่1.1 เปรียบเทยีบการฝากเงนิกบัธนาคารกบัการท าประกนัชีวติ 
 

รูปแบบ/ลกัษณะ ฝากเงนิ ท าประกนัชีวติ 
1. การออม

ทรัพย/์ความ
คุ้มครอง 

เป็นการออมทรัพย์                                                                                                      
 

ใหค้วามคุ้มครองจากการเสียชีวิตโดย ผู้รับ
ประโยชน์จะได้รับการชดใช้จ านวนเงินแน่นอน
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
เป็นการออมทรัพย ์

2. วัตถุประสงค์
ของการฝาก
เงิน/ท า
ประกันชีวิต 

 

ตั้งเป้าหมายการเก็บออมได้ 
 - หากเสียชีวิตก่อนจะได้เงินเท่าที่ฝากไว้บวกกับ

ดอกเบี้ยเล็กน้อย 
 - หากทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ก็ยังต้องฝากเงิน

ต่อไปเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย 

2. ตั้งเป้าหมายการเก็บออมได ้
 - แม้ว่าจะเสียชีวิตกไ็ด้จ านวนเงินตามที่

ตั้งเป้าหมายไว ้
 - หากทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงก็ไมต่้องจ่ายเบี้ย

ประกันภัยอีกต่อไป เมื่อสิ้นสดุสญัญาจะได้
จ านวนเงินตามที่ตั้งเป้าหมายไว ้

3. การรับเงินครบ
ก าหนด 

ฝากเท่าใดก็ถอนได้เท่านั้นพร้อมดอกเบี้ย ผู้เอาประกันภัยไดร้ับเงินตามจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ท าไว้เมื่อครบก าหนดสัญญา และ
สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัยก่อนครบ
ก าหนดสญัญาได้ โดยการขอเวนคนืกรมธรรม์
ประกันภัย ผู้เอาประกันภยัจะได้รบัเงินมูลค่า
เวนคืนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4. สิทธิประโยชน์
ทางภาษี 

 

-  ถ้าเป็นเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินฝากเกิน 
20,000 บาท ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ถ้าเป็นการฝากแบบประจ า ดอกเบี้ยจะคิดภาษี
ตั้งแต่แรก 

- เงินฝากออมทรัพย์ไม่สามารถน าไปหักลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 

- เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกันชีวิต ไม่
ต้องเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา  

-  เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเบีย้ประกันชีวติที่มี
ระยะเวลาเอาประกันชีวิต 10 ปีขึ้นไป 
สามารถยื่นขอหักลดหย่อนภาษเีงินได้บุคคล
ธรรมดาเป็นจ านวนเงินตามที่จ่ายจริง แต่ไม่
เกิน 100,000 บาท 

-  เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเบีย้ประกันชีวติ ส าหรบั
การประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือการประกัน
ชีวิตและแบบอื่นตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่
เกิน 90,000 บาท และไดย้กเว้นภาษีเงินได้
เพิ่มขึ้นอีกส าหรบัเงินไดเ้ท่าที่จ่ายเป็นเบี้ย 
 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-11 
 

ตารางที ่1.1 (ต่อ) 
รูปแบบ/ลกัษณะ ฝากเงนิ ท าประกนัชีวติ 
   ประกันภัย ส าหรับการประกันชีวติ แบบ

บ านาญของผู้มีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 15 ของ
เงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษเีงิน
ได้ในแตล่ะปี แตไ่ม่เกิน 200,000บาท  

-  กรณีที่ผูม้ีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมาย่ายก
องทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือจ่ายเงิน
สะสมเข้ากองทุนสงเคราะหต์ามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี หรือจ่ายเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เงินที่ได้ จ่ายดังกล่าวเมื่อรวม
ค านวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง
ต้องไม่เกิน 500,000 บาทในปีภาษีเดียวกัน 
(ศึกษารายละเอียดจาก ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 
194/ฉบับท่ี 261) เรื่องก าหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้
ท่าท่ีได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภยัส าหรับการ
ประกันชีวิตแบบบ านาญของผู้มีเงินได้ตาม
วรรคสามของ ข้อ 2 (61) แห่งกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

6. การกู้เงิน 
 

กู้เงินจากธนาคารต้องมีอสังหาริมทรัพย์ค้ าประกัน 
 

กู้เงินจากบริษัทประกันชีวิต โดยใช้กรมธรรม์
ประกันชีวิตค้ าประกัน 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

หมาย

กองทนุบ�า

ที่ได้จ่าย

เท่าท่ีได้จ่าย

5.
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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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ตารางที ่1.1 (ต่อ) 
รูปแบบ/ลกัษณะ ฝากเงนิ ท าประกนัชีวติ 
7. สถาบันที่

ก ากับดูแล 
ด าเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ 
มีธนาคารแห่งประเทศไทยก ากับดูแล 
 

ด าเนินธุรกิจตามพระราชบญัญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิ
ประกันชีวิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก ากับดูแล  

8. สถาบันที่ดูแล
เงินฝาก/เงิน
ออมประกัน
ชีวิต 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติ 
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ 2551 
(เพื่อคุ้มครองผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินในกรณี
สถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองถูกปิด
กิจการ) 

กองทุนประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ หรือผู้
เอาประกันภัย ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจาก
การเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษทัถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธรุกิจประกันภยั และเพื่อ
พัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มคีวามมั่นคงและ
เสถียรภาพ  
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6.

7.
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ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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ตารางที ่1.1 (ต่อ) 
รูปแบบ/ลกัษณะ ฝากเงนิ ท าประกนัชีวติ 
7. สถาบันที่

ก ากับดูแล 
ด าเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ 
มีธนาคารแห่งประเทศไทยก ากับดูแล 
 

ด าเนินธุรกิจตามพระราชบญัญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิ
ประกันชีวิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก ากับดูแล  

8. สถาบันที่ดูแล
เงินฝาก/เงิน
ออมประกัน
ชีวิต 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติ 
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ 2551 
(เพื่อคุ้มครองผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินในกรณี
สถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองถูกปิด
กิจการ) 

กองทุนประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ หรือผู้
เอาประกันภัย ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจาก
การเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษทัถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธรุกิจประกันภยั และเพื่อ
พัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มคีวามมั่นคงและ
เสถียรภาพ  
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เร่ืองที ่1.2  
ประโยชน์และบทบาทของธุรกจิประกนัชีวติ  

 
 
ธุรกิจประกันชีวิตหรือการประกันชีวิตเป็นแหล่งระดมเงินออมที่ส าคัญ มีประโยชน์และบทบาทส าคัญต่อความ

มั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

1. ประโยชน์ของธุรกจิประกนัชีวติ 
เนื่องจากปัจจุบันบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านประกันชีวิตได้สะดวก และรวดเร็ว  ท าให้เกิดความรู้ และ

ความเข้าใจเรื่องประกันชีวิตดีขึ้นกว่าอดีต และเห็นความจ าเป็นและประโยชน์ของการประกันชีวิต ซึ่งมีหลายประการ
ดังนี้ 

1.1 ด้านการให้ความคุ้มครอง บุคคลมีสัญชาตญาณกลัวภัย เมื่อเกิดความกลัวย่อมหาวิธีป้องกันมิให้เกิดภัย 
หรือเมื่อเกิดภัยขึ้นก็ย่อมต้องต่อสู้เพื่อให้พ้นภัย หรือให้ภัยเบาบางลง ความต้องการความคุ้มครองจากการเอาประกัน
ชีวิตเป็นวิธีการป้องกันภัยของบุคคลประเภทหนึ่ง ซึ่งพอจะแยกเหตุผลออกได้ 5 ประการส าคัญ คือ 1) เพื่อช าระภาระ
ทางการเงิน 2) เพื่อรายได้ของครอบครัว 3) เพื่อในรายได้เมื่อเกิดทุพพลภาพ 4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล 
และ 5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจ 

 1) เพื่อช าระภาระทางการเงิน เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายย่อมมีความจ าเป็นต้องการใช้จ่ายเงินเกิดขึ้น
ทันทีในบางเรื่อง ซึ่งรายจ่ายเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่ รายจ่ายเหล่านี้ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าใช้จ่ายในการปลงศพ หนี้สินของผู้เสียชีวิตซึ่งต้องช าระทันที ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรื่องทรัพย์สินและมรดก
ของผู้เสียชีวิต ค่าภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลถึงแก่ความตาย เช่น ภาษีมรดก เป็นต้น ภาระทาง
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นความต้องการรีบด่วน ซึ่งจะเกิดขึ้นทันทีหรือภายในเวลาไม่น่านหลังจากเกิดมรณกรรมข้ึน 

 ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ความจ าเป็นทางร่างกายได้รับความคุ้มครองและเกิดความมั่นคงแล้ว ประชาชน
ส่วนใหญ่ที่ซื้อความคุ้มครองจากการประกันชีวิต ก็ด้วยเหตุผลเนื่องจากความต้องการทางการเงินที่จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อ
เกิดมรณกรรมขึ้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องประมาณค่าใช้จ่ายเหล่านี้ และซื้อความคุ้มครองให้มีจ านวนพอเพียงที่จะ
ไม่ให้เกิดเป็นภาระแก่ครอบครัว หรือกองมรดกในภายหลัง ส าหรับบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่การหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายทันที
หลังจากขาดหัวหน้าครอบครัวไปนั้นย่อมไม่ใช่เร่ืองที่จะกระท าได้อย่างคล่องตัวนัก 

      2) เพื่อรายได้ของครอบครัว เมื่อหัวหน้าครอบครัวถึงแก่ความตาย ครอบครัวซึ่งประกอบด้วยภรรยา 
บุตร รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวอ่ืน ๆ ย่อมขาดรายได้ทันที นอกจากความต้องการเงินอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้จ่ายใน
ขณะที่หัวหน้าครอบครัวถึงแก่ความตายแล้ว ย่อมเกิดความต้องการเงินเพื่อใช้จ่ายต่อไปในอนาคต ความต้องการ
เหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ 
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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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        (1) เพื่อเป็นรายได้ในระยะปรับตัว เมื่อหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต รายได้ของครอบครัวย่อมลดลง 
ความเป็นอยู่ของครอบครัวจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ของรายได้ที่ต่ าลง ต้องมีการตัดทอนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ทั้งด้านการกินอยู่ และทางสังคม หรือสมาชิกของครอบครัวที่ไม่ได้ท างานหารายได้ก็จะต้องหางานท า หรือผู้ที่มีงานท า
แล้วก็จะต้องท างานให้มากข้ึนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น การปรับตัวเหล่านี้ย่อมไม่อาจจัดการได้ในระยะเวลาอันสั้น จะต้อง
ใช้เวลาในการปรับตัวบ้าง โดยเฉพาะในการรักษาฐานะทางสังคมของครอบครัว เงินที่ได้รับจากการประกันชีวิตจะช่วย
รักษาระดับรายได้ของครอบครัวไปชั่วระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นโอกาสที่ครอบครัวนั้นจะได้ปรับตัวและวางแผนครอบครัวเพื่อ
อนาคตต่อไป 

        (2) เพื่อการศึกษาของบุตร หากบิดาเสียชีวิตลงรายได้ของครอบครัวย่อมลดลง รายได้ของมารดา
อาจไม่เพียงพอ และอาจเกิดปัญหาส าหรับการศึกษาของบุตร บิดาที่มีสายตายาวไกลย่อมค านึงถึงปัญหาดังกล่าวใน
อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ การประกันชีวิตเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ในระยะเวลาหนึ่งอย่างน้อยก็ในระยะที่บุตรก าลัง
เติบโต และอยู่ในวัยเรียน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับบิดาที่เป็นห่วงอนาคตของบุตร 

       (3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของคู่ชีวิตที่เป็นหม้าย สามีที่ดีย่อมให้ความรักและความคุ้มครองแก่ภรรยา 
ทั้งในขณะที่ยังมีชีวิต และเมื่อสูญเสียชีวิตแล้ว ภาระของการเป็นสามีไม่ควรจะหมดสิ้นไปหลังจากเสียชีวิต นอกจาก
ความเป็นห่วงในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว สามีควรค านึงถึงความเดือดร้อนเรื่องอ่ืน ๆ ของภรรยาที่ที่จะ
ตามมาเมื่อสามีถึงแก่ชีวิต 

        (4) เพื่อความต้องการอ่ืน ๆ ความจ าเป็นของครอบครัวอาจเกิดขึ้นหลายกรณี นอกเหนือจากที่ได้
กล่าวมาแล้ว ภายหลังที่หัวหน้าครอบครัวสูญเสียชีวิต เช่น ความต้องการเงินเพื่อไถ่ถอนภาระจ านอง เพื่อผ่อนช าระค่า
ซื้อบ้าน หรือเพื่อช าระค่าผ่อนส่งสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น 

     3) เพื่อมีรายได้เมื่อเกิดทุพพลภาพ การประกันชีวิต คือการประกันการสูญเสียรายได้ การเกิดทุพพล
ภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้ย่อมเกิดการสูญเสียรายได้แก่ครอบครัว จะมีผลทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับการสูญเสีย
ชีวิต การประกันภัยการขาดรายได้ เนื่องจากเกิดทุพพลภาพสามารถซื้อได้เป็นความคุ้มครองเพิ่ม (Rider) ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไปในประเทศไทย 

      4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นย่อมเกิดภาวะค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล เป็นผลให้เงินออมที่มีอยู่ต้องลดน้อยลง และต้องตัดทอนรายจ่ายด้านอ่ืน  ๆ ที่ก าหนดแผนการให้เกิด
ความสมดุลทางงบประมาณของครอบครัว หากการเจ็บป่วยยืดเยื้อเป็นเวลานานย่อมมีผลกระทบต่อรายได้ของ
ครอบครัว และอาจถึงขั้นวิกฤตทางการเงินได้ ดังนั้นการประกันภัยสุขภาพจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ตัดทอนความกังวลของ
บุคคลในเร่ืองค่าใช้จ่ายในเร่ืองนี้ได้ 

      5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจ ความต้องการเงินเพื่อธุรกิจหรือเพื่อเจ้าของธุรกิจในกรณีที่เป็นเจ้าของ
ธุรกิจเอง หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจนั้นถึงแก่ความตาย หรือเกิดทุพพลภาพขึ้น อาจแยกได้เป็น 3 ประการ คือ           
1) เพื่อคุ้มครองบุคลส าคัญของธุรกิจ 2) เพื่อสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ และ 3) เพื่อความคุ้มครองเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ 

        (1) เพื่อคุ้มครองบุคคลส าคัญของธุรกิจ การด าเนินธุรกิจใดก็ตามย่อมจะมีบุคคลที่เป็นตัวจักร
ส าคัญของธุรกิจนั้น อย่างน้อยก็หนึ่งคน บุคคลส าคัญ (Key man) เหล่านี้เป็นผู้น าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ธุรกิจในด้าน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

รักษาพยาบาล เป ็นผลให ้เงินออมที่มีอยู ่ต ้องลดน้อยลง และต ้องตัดทอนรายจ ่ายด ้านอื่น ๆ เพื่อให ้ เกิด

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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        (1) เพื่อเป็นรายได้ในระยะปรับตัว เมื่อหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต รายได้ของครอบครัวย่อมลดลง 
ความเป็นอยู่ของครอบครัวจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ของรายได้ที่ต่ าลง ต้องมีการตัดทอนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ทั้งด้านการกินอยู่ และทางสังคม หรือสมาชิกของครอบครัวที่ไม่ได้ท างานหารายได้ก็จะต้องหางานท า หรือผู้ที่มีงานท า
แล้วก็จะต้องท างานให้มากข้ึนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น การปรับตัวเหล่านี้ย่อมไม่อาจจัดการได้ในระยะเวลาอันสั้น จะต้อง
ใช้เวลาในการปรับตัวบ้าง โดยเฉพาะในการรักษาฐานะทางสังคมของครอบครัว เงินที่ได้รับจากการประกันชีวิตจะช่วย
รักษาระดับรายได้ของครอบครัวไปชั่วระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นโอกาสที่ครอบครัวนั้นจะได้ปรับตัวและวางแผนครอบครัวเพื่อ
อนาคตต่อไป 

        (2) เพื่อการศึกษาของบุตร หากบิดาเสียชีวิตลงรายได้ของครอบครัวย่อมลดลง รายได้ของมารดา
อาจไม่เพียงพอ และอาจเกิดปัญหาส าหรับการศึกษาของบุตร บิดาที่มีสายตายาวไกลย่อมค านึงถึงปัญหาดังกล่าวใน
อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ การประกันชีวิตเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ในระยะเวลาหนึ่งอย่างน้อยก็ในระยะที่บุตรก าลัง
เติบโต และอยู่ในวัยเรียน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับบิดาที่เป็นห่วงอนาคตของบุตร 

       (3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของคู่ชีวิตที่เป็นหม้าย สามีที่ดีย่อมให้ความรักและความคุ้มครองแก่ภรรยา 
ทั้งในขณะที่ยังมีชีวิต และเมื่อสูญเสียชีวิตแล้ว ภาระของการเป็นสามีไม่ควรจะหมดสิ้นไปหลังจากเสียชีวิต นอกจาก
ความเป็นห่วงในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว สามีควรค านึงถึงความเดือดร้อนเรื่องอ่ืน ๆ ของภรรยาที่ที่จะ
ตามมาเมื่อสามีถึงแก่ชีวิต 

        (4) เพื่อความต้องการอ่ืน ๆ ความจ าเป็นของครอบครัวอาจเกิดขึ้นหลายกรณี นอกเหนือจากที่ได้
กล่าวมาแล้ว ภายหลังที่หัวหน้าครอบครัวสูญเสียชีวิต เช่น ความต้องการเงินเพื่อไถ่ถอนภาระจ านอง เพื่อผ่อนช าระค่า
ซื้อบ้าน หรือเพื่อช าระค่าผ่อนส่งสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น 

     3) เพื่อมีรายได้เมื่อเกิดทุพพลภาพ การประกันชีวิต คือการประกันการสูญเสียรายได้ การเกิดทุพพล
ภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้ย่อมเกิดการสูญเสียรายได้แก่ครอบครัว จะมีผลทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับการสูญเสีย
ชีวิต การประกันภัยการขาดรายได้ เนื่องจากเกิดทุพพลภาพสามารถซื้อได้เป็นความคุ้มครองเพิ่ม (Rider) ส าหรับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไปในประเทศไทย 

      4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นย่อมเกิดภาวะค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล เป็นผลให้เงินออมที่มีอยู่ต้องลดน้อยลง และต้องตัดทอนรายจ่ายด้านอ่ืน  ๆ ที่ก าหนดแผนการให้เกิด
ความสมดุลทางงบประมาณของครอบครัว หากการเจ็บป่วยยืดเยื้อเป็นเวลานานย่อมมีผลกระทบต่อรายได้ของ
ครอบครัว และอาจถึงขั้นวิกฤตทางการเงินได้ ดังนั้นการประกันภัยสุขภาพจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ตัดทอนความกังวลของ
บุคคลในเร่ืองค่าใช้จ่ายในเร่ืองนี้ได้ 

      5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจ ความต้องการเงินเพื่อธุรกิจหรือเพื่อเจ้าของธุรกิจในกรณีที่เป็นเจ้าของ
ธุรกิจเอง หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจนั้นถึงแก่ความตาย หรือเกิดทุพพลภาพขึ้น อาจแยกได้เป็น 3 ประการ คือ           
1) เพื่อคุ้มครองบุคลส าคัญของธุรกิจ 2) เพื่อสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ และ 3) เพื่อความคุ้มครองเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ 

        (1) เพื่อคุ้มครองบุคคลส าคัญของธุรกิจ การด าเนินธุรกิจใดก็ตามย่อมจะมีบุคคลที่เป็นตัวจักร
ส าคัญของธุรกิจนั้น อย่างน้อยก็หนึ่งคน บุคคลส าคัญ (Key man) เหล่านี้เป็นผู้น าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ธุรกิจในด้าน
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ใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เช่น เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการขาย เป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมเคร่ืองจักร 
เป็นนักบริหารที่เชี่ยวชาญรอบรู้ เป็นต้น หากธุรกิจนั้นสูญเสียบุคคลเหล่านี้ไป ด้วยการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 
ย่อมเกิดผลกระทบต่อรายได้และการด าเนินธุรกิจอย่างมาก ธุรกิจอาจประสบการขาดทุนหรือปิดกิจการ เพื่อชดเชย
การสูญเสียทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจ เนื่องมาจากการสูญเสียบุคคลส าคัญดังกล่าว อาจเอาประกันชีวิต
บุคคลส าคัญของธุรกิจได้ โดยให้ธุรกิจนั้นเป็นผู้เอาประกันภัยและเป็นผู้รับประโยชน์ 

        (2) เพื่อสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการโดย
ส่วนตัว หรือเป็นห้างหุ้นส่วน หรือเป็นบริษัทจ ากัดที่เป็นบริษัทครอบครัว โดยทั่วไปย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
วางแผนล่วงหน้า เพื่อความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อหุ้นส่วน หรือเจ้าของธุรกิจที่มีชีวิตอยู่ การซื้อความคุ้มครองจากการ
ประกันชีวิตและการประกันสุขภาพเพื่อประโยชน์ดังกล่าว จะท าให้ได้รับเงินก้อนจ านวนหนึ่งเพียงพอที่จะน ามาใช้
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจด าเนินการต่อไปได้ เช่น ในการประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจมีความ
ประสงค์อยากจะให้บุตรคนโตเป็นผู้สืบต่อธุรกิจแทนตน เพราะเป็นผู้มีความสามารถ แต่ในกรณีที่ตนเองต้องถึงแก่
กรรมลงบุตรทุกคนรวมทั้งภรรยาย่อมมีส่วนในกองมรดกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับธุรกิจนั้น  ส่วนเงิน
สดจะมีเพียงเล็กน้อยในปัญหาดังกล่าว เจ้าของกิจการนั้นอาจเอาประกันชีวิตตนเองและให้บุตรบางคนหรือภรรยาที่ไม่
อยากให้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจต่อไปเป็นผู้รับผลประโยชน์ เมื่อเจ้าของธุรกิจถึงแก่กรรม บุตรและภรรยาก็จะได้มีส่วน
ในทรัพย์สินตามที่ได้จัดสรรไว้ ธุรกิจก็ด าเนินต่อเนื่องเพื่อความเจริญต่อไป โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ส าหรับการ
ประกอบการในรูปห้างหุ้นส่วนและบริษัท ครอบครัวย่อมมีปัญหาในด้านการต่อเนื่องของธุรกิจมากเพราะความ
เจริญรุ่งเรืองของธุรกิจนั้นย่อมผูกพันอย่างแนบแน่นกับความสามารถ ความเชื่อถือไว้วางใจและบุคลิกลักษณะของผู้
เป็นหุ้นส่วนทั้งหลาย การสูญเสียหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งไปย่อมกระทบความต่อเนื่องของธุรกิจได้ การวางแผนล่วงหน้า
เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจ าเป็น การประกันชีวิตเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้มีเงินจ านวนหนึ่ง
พอเพียงเพื่อให้ธุรกิจนั้นด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

        (3) เพื่อความคุ้มครองเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ ในการให้กู้ยืมเงินเจ้าหนี้ย่อมค านึงถึงการได้รับช าระหนี้จาก
ลูกหนี้ด้วยวิธีการที่ง่ายรวดเร็วและไม่สิ้นเปลือง การประกันชีวิตของลูกหนี้โดยดูแลผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหนี้ เมื่อ
ลูกหนี้ถึงแก่ชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้มาชดใช้หนี้ได้ เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมกระท า
กันแพร่หลายในต่างประเทศ การประกันชีวิตประเภทนี้ โดยทั่วไปจะก าหนดจ านวนเงินเอาประกันชีวิตเท่ากับจ านวน
หนี้รวมทั้งดอกเบี้ย ถ้าจ านวนหนี้สินลดลงเนื่องจากการผ่อนช าระ จ านวนเงินเอาประกันชีวิตจะลดลงด้วยเช่นกัน ถ้า
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตได้ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน ก็จะมีเงื่อนไขในสัญญาให้เจ้าหนี้ได้รับช าระเพียงเท่าจ านวนที่
เป็นหนี้สิน ส่วนที่เหลือจะตกเป็นของผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือแก่กองมรดกด้วยการเอาประกัน
ชีวิตประเภทนี้ จะท าให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้เต็มจ านวนทันทีไม่จ าเป็นต้องฟ้องศาล เป็นการสิ้นเปลืองเวลาและสร้าง
ความโกรธแค้นเกิดขึ้น และเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้ลูกหนี้สามารถหาแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้น 

           1.2 ด้านการออมทรัพย์1 บุคคลที่ท าประกันชีวิตส่วนมากมีความต้องการหลักคือเพื่อความคุ้มครองดังนั้น
สัญญาประกันชีวิตทุกแบบย่อมให้ความคุ้มครองไม่มากก็น้อย  (นอกจากแบบ “การออมทรัพย์แท้จริง” หรือ 
               1บุษรา อึ๊งภากรณ์ การประกันภัย. 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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Pure Endowment) ส าหรับบุคคลใดที่มีความประสงค์จะท าการออมทรัพย์ ก็สามารถที่จะท าได้โดยการประกันชีวิตที่
มีการออมทรัพย์ร่วมด้วย ซึ่งสามารถท าได้สะดวกและให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่แน่นอน 
 การออมทรัพย์เกิดจากการประกันชีวิต เป็นผลพลอยได้จากวิธีการเก็บเบี้ยประกันชีวิตเรียกว่า “การเก็บแบบ
คงที่” (Level Premium) คือเบี้ยประกันชีวิตที่ช าระจะแบ่งเป็นงวด แต่ละงวดจะมีจ านวนเท่า ๆ กัน ในการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันชีวิตนั้น มีหลักการว่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตจะต้องสอดคล้องกับภาวะของการเสี่ยงภัย คือถ้ามีการ
เสี่ยงภัยมากอัตราเบี้ยประกันชีวิตก็จะต้องสูงขึ้น ถ้าการเสี่ยงภัยน้อยอัตราเบี้ยประกันชีวิตก็จะต่ า  เมื่อบุคคลมีอายุ
เพิ่มขึ้น อัตราเสี่ยงของการประกันชีวิตจะสูงขึ้นตามล าดับ ดังนั้นอัตราเบี้ยประกันชีวิตจึงต้องสูงตามอายุ การเก็บเบี้ย
ประกันชีวิตเป็นรายงวด งวดละเท่า ๆ กัน สามารถท าได้ด้วยการเก็บในอัตราสูงกว่าภาวะของการเสี่ยงภัยในระยะ   
แรก ๆ และเก็บในอัตราที่ต่ ากว่าในระยะหลัง ๆ เงินส่วนเกินที่เก็บได้ในระยะแรกนี้เอง คือ การออมทรัพย์ซึ่งบริษัท
ประกันชีวิตจะน าไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อชดเชยจ านวนเบี้ยประกันชีวิตที่เก็บน้อยลงในระยะหลัง ถ้าไม่มีวิธีการ
เก็บเบี้ยประกันชีวิตเป็นรายงวดคงที่ก็จะไม่มีส่วนของการออมทรัพย์อยู่ในการประกันชีวิต  

 

1.3 ด้านอื่น ๆ คือ 1) ลดหย่อนภาษีเงินได้ และ 2) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 1.3.1 ลดหย่อนภาษีเงินได้ การประกันชีวิตสามารถช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนใน

ประเทศให้สูงขึ้น รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนเร่ืองภาษีเงินได้ ดังนี้ 
 กรมธรรม์ประกันชีวิตหลักแบบพื้นฐานทุกแบบที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป สามารถ

น าเบี้ยประกันภัยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) กรมสรรพากรได้ออกประกาศ อธิบดีกรมฉบับที่ 172 เพื่อบังคับให้ผู้ท าประกันชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2552 ที่มีการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ เฉพาะกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และ
เป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

   (1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอ่ืนเพิ่มเติม ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความ
คุ้มครองอื่นเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่สามารถยกเว้นภาษีส าหรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ 

       (2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุ
กรมธรรม์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 

        ก. กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ย
ประกันชีวิตรายปี หรือ  

 
    ข. กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตามช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัย

ก าหนดนอกจาก (ก) เช่น ราย 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่
ละช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยก าหนดให้มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน หรือ 

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

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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Pure Endowment) ส าหรับบุคคลใดที่มีความประสงค์จะท าการออมทรัพย์ ก็สามารถที่จะท าได้โดยการประกันชีวิตที่
มีการออมทรัพย์ร่วมด้วย ซึ่งสามารถท าได้สะดวกและให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่แน่นอน 
 การออมทรัพย์เกิดจากการประกันชีวิต เป็นผลพลอยได้จากวิธีการเก็บเบี้ยประกันชีวิตเรียกว่า “การเก็บแบบ
คงที่” (Level Premium) คือเบี้ยประกันชีวิตที่ช าระจะแบ่งเป็นงวด แต่ละงวดจะมีจ านวนเท่า ๆ กัน ในการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันชีวิตนั้น มีหลักการว่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตจะต้องสอดคล้องกับภาวะของการเสี่ยงภัย คือถ้ามีการ
เสี่ยงภัยมากอัตราเบี้ยประกันชีวิตก็จะต้องสูงขึ้น ถ้าการเสี่ยงภัยน้อยอัตราเบี้ยประกันชีวิตก็จะต่ า  เมื่อบุคคลมีอายุ
เพิ่มขึ้น อัตราเสี่ยงของการประกันชีวิตจะสูงขึ้นตามล าดับ ดังนั้นอัตราเบี้ยประกันชีวิตจึงต้องสูงตามอายุ การเก็บเบี้ย
ประกันชีวิตเป็นรายงวด งวดละเท่า ๆ กัน สามารถท าได้ด้วยการเก็บในอัตราสูงกว่าภาวะของการเสี่ยงภัยในระยะ   
แรก ๆ และเก็บในอัตราที่ต่ ากว่าในระยะหลัง ๆ เงินส่วนเกินที่เก็บได้ในระยะแรกนี้เอง คือ การออมทรัพย์ซึ่งบริษัท
ประกันชีวิตจะน าไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อชดเชยจ านวนเบี้ยประกันชีวิตที่เก็บน้อยลงในระยะหลัง ถ้าไม่มีวิธีการ
เก็บเบี้ยประกันชีวิตเป็นรายงวดคงที่ก็จะไม่มีส่วนของการออมทรัพย์อยู่ในการประกันชีวิต  

 

1.3 ด้านอื่น ๆ คือ 1) ลดหย่อนภาษีเงินได้ และ 2) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 1.3.1 ลดหย่อนภาษีเงินได้ การประกันชีวิตสามารถช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนใน

ประเทศให้สูงขึ้น รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนเร่ืองภาษีเงินได้ ดังนี้ 
 กรมธรรม์ประกันชีวิตหลักแบบพื้นฐานทุกแบบที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป สามารถ

น าเบี้ยประกันภัยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) กรมสรรพากรได้ออกประกาศ อธิบดีกรมฉบับที่ 172 เพื่อบังคับให้ผู้ท าประกันชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2552 ที่มีการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้
เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ เฉพาะกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และ
เป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

   (1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอ่ืนเพิ่มเติม ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความ
คุ้มครองอื่นเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่สามารถยกเว้นภาษีส าหรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ 

       (2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุ
กรมธรรม์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 

        ก. กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ย
ประกันชีวิตรายปี หรือ  

 
    ข. กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตามช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัย

ก าหนดนอกจาก (ก) เช่น ราย 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่
ละช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยก าหนดให้มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน หรือ 
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        ค. กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนที่ไม่เป็นไปตาม (1) หรือ (2) ผลรวม
ของเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนสะสมตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน ต้องไม่เกินร้อย
ละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

   ทั้งนี้ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม (ก) และหรือ (ข) และหรือ (ค) ไม่รวมเงินปันผล
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อ
สิ้นสุดการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา
ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ 

   การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    (1) ให้ได้รับยกเว้นภาษีตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษีนั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษี

หรือไม่  
   (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ยกเว้นภาษีให้แก่สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงิน

ได้เต็มจ านวนตามที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท 
         ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปี

ภาษี สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนส าหรับเบี้ยประกันชีวิตของสามีหรือภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงินได้
ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 

          (3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ 
      ก. ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้สามีและภริยาซึ่ง
เป็นผู้มี เงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่ เกิน 10,000 บาท แต่ไม่ เกิน                    
90,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่ง
ประมวลรัษฎากร          
     ข. ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาไม่ใช้สิทธิ
แยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มี
เงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่
เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 

    ค. ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาใช้สิทธิแยก
ยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงิน
ได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่
เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว    
การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายเบี้ยประกัน
ชีวิต 
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ตอบแทนคนื ต้องไม่เกนิร้อยละ

20 ของเบี้ยประกันชีวิต

สาม ีตามมาตรา
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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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          กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมหลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุจ านวนเบี้ย
ประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความคุ้มครองอ่ืนเพิ่มเติมแยกออกจากกัน กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มี
การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุเงื่อนไข ด้วย 

          กรณีผู้มีเงินได้ ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้มี
เงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออก
จากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม 
ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

          การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปค านวณหักจากเงิน
ได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือได้หักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล 

   ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของอธิบดี
กรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศกรมสรรพากร 

        2) การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือบ านาญ ตามประกาศของกรมสรรพากร ฉบับท่ี 194   
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ สามารถน าเบี้ยประกันชีวิตแบบ
บ านาญไปใช้ยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 100,000 บาทแรก ให้เต็มจ านวนเงินก่อน และส่วนที่เกิน 
100,000 บาทนั้น สามารถน ามาใช้หักลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้อี กไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน           
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน 5 
แสนบาท ในปีภาษีเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

    (1) เป็นการจ่ายเบี้ยประกันส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ านาญที่มีก าหนดเวลาตั้งแต่
สิบปีขึ้นไป 

         (2) เป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักร        

   (3) มีการก าหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเป็นรายงวดอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจ านวน
ผลประโยชน์เงินบ านาญ ดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวด หรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันภัยก็
ได้ โดยการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองงวดในการจ่ายที่แน่นอน 

         (4) มีการก าหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปี
ขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือกว่านั้น และผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบ านาญ 

 1.3.2 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การประกันชีวิตมีประโยชน์และสร้างความมั่นคงต่อการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก เพราะการประกันชีวิตเป็นวิธีการสะสมทุนวิธีหนึ่ง  ซึ่งสามารถน าเงิน
จ านวนนี้ไปลงทุนในระยะยาว อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ประชาชนมีงานท าเพิ่มมากขึ้น 
สวัสดิภาพทั่วไปของประชาชนดีขึ้น และประชาชนรู้จักเก็บออมมากข้ึน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางสังคมตามมา 
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 แล้วต้องไม่เกิน

 5 แสนบาท ในปีภาษเีดียวกนั
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5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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1-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

          กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมหลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุจ านวนเบี้ย
ประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความคุ้มครองอ่ืนเพิ่มเติมแยกออกจากกัน กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มี
การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุเงื่อนไข ด้วย 

          กรณีผู้มีเงินได้ ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้มี
เงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออก
จากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม 
ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 

          การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปค านวณหักจากเงิน
ได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือได้หักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล 

   ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของอธิบดี
กรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศกรมสรรพากร 

        2) การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือบ านาญ ตามประกาศของกรมสรรพากร ฉบับที่ 194   
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ สามารถน าเบี้ยประกันชีวิตแบบ
บ านาญไปใช้ยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 100,000 บาทแรก ให้เต็มจ านวนเงินก่อน และส่วนที่เกิน 
100,000 บาทนั้น สามารถน ามาใช้หักลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้อี กไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน           
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน 5 
แสนบาท ในปีภาษีเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

    (1) เป็นการจ่ายเบี้ยประกันส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ านาญที่มีก าหนดเวลาตั้งแต่
สิบปีขึ้นไป 

         (2) เป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักร        

   (3) มีการก าหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเป็นรายงวดอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจ านวน
ผลประโยชน์เงินบ านาญ ดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวด หรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันภัยก็
ได้ โดยการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองงวดในการจ่ายที่แน่นอน 

         (4) มีการก าหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปี
ขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือกว่านั้น และผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบ านาญ 

 1.3.2 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การประกันชีวิตมีประโยชน์และสร้างความมั่นคงต่อการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก เพราะการประกันชีวิตเป็นวิธีการสะสมทุนวิธีหนึ่ง  ซึ่งสามารถน าเงิน
จ านวนนี้ไปลงทุนในระยะยาว อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ประชาชนมีงานท าเพิ่มมากขึ้น 
สวัสดิภาพทั่วไปของประชาชนดีขึ้น และประชาชนรู้จักเก็บออมมากข้ึน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางสังคมตามมา 
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2. บทบาทของธุรกจิประกนัชีวติ  

ธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญมากในการพัฒนาธุรกิจ สังคม และประเทศชาติให้มีความมั่นคง และ
ก้าวหน้าซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ 3 ประการ คือ 

2.1 บทบาทด้านการออมทรัพย์ การออมมีหลายรูปแบบ การประกันชีวิตเป็นการออมรูปแบบหนึ่งที่มี
ลักษณะซื้อเงินก้อนใหญ่ด้วยเงินผ่อน หากเรายังคงผ่อนอยู่เร่ือย ๆ สักวันย่อมได้เป็นเจ้าของเงินก้อนใหญ่ หากเสียชีวิต
ก่อนที่จะผ่อนหมด ผู้รับประโยชน์ก็ยังคงได้รับเงินก้อนนั้นอยู่ ดังนั้นการประกันชีวิตจึงเป็นวิธีออมทรัพย์ที่ดี เพราะมี
ประโยชน์หลายประการดังนี้ 

 1) สร้างวินัยการออมเงิน ปลูกฝังนิสัยประหยัดและเก็บออม เพราะผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ย
ประกันภัยตามก าหนด จึงใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ รวมทั้งสร้างส านึกความรับผิดชอบต่อครอบครัว                      

 2) สร้างกองมรดกให้บุตรหลาน การท าประกันชีวิตโดยยกผลประโยชน์ให้บุตรหลานเป็นมรดก              
อันล้ าค่าทางจิตใจ แม้เราจากไปแล้ว แต่ยังมีคุณงามความดีให้พวกเขาระลึกถึงอยู่เสมอ 

     3) มีกองทุนเลีย้งชีพยามชรา ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
ลูกหลานอาจดูแลได้ไม่เต็มที่ การท าประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ าช่วยมีเงินเพียงพอส าหรับเลี้ยงชีพยามชรา ไม่ต้อง
รบกวนลูกหลาน 

 4) เป็นกองทุนส าหรับพิธีกรรมคร้ังสุดท้ายของชีวิต คนเราทุกคนหนีไม่พ้นความมรณะ ซึ่งคาดเดา
ไม่ได้ว่าจะมาถึงเมื่อใด แต่ก็หวังว่าจะเกิดขึ้นหลังจากความชรา หากเป็นเช่นนั้นการเตรียมค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายส าหรับ
การจัดพิธีกรรมทางศาสนาไว้ให้พร้อมย่อมไม่เป็นภาระของคนข้างหลัง อาจมีเงินส่วนหนึ่งเหลือไว้ให้ส าหรับการท าบุญ
หลังเสียชีวิตด้วย 

2.2 บทบาทด้านความม่ันคงของธุรกิจ การประกันชีวิตจะมีส่วนช่วยส่งเสริมธุรกิจให้สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 1) คุ้มครองบุคคลส าคัญของธุรกิจ บุคคลที่เป็นก าลังส าคัญของธุรกิจเป็นผู้น าความเจริญรุ่งเรืองและ
สร้างผลก าไรให้องค์กร หากองค์กรสูญเสียเขาไปไม่ว่าจะทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ย่อมส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ
องค์กร ธุรกิจอาจหยุดชะงัก ขาดทุน หรือปิดกิจการ การท าประกันชีวิตบุคคลส าคัญโดยให้องค์กรเป็นผู้รับประโยชน์
จะได้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์การประกันชีวิต เพื่อน าไปจ้างบุคคลอื่นมาแทนได้   

 2) คุ้มครองหุ้นส่วนทางธุรกิจ หากผู้ที่เป็นหุ้นส่วนเสียชีวิต ครอบครัวของหุ้นส่วนอาจถอนเงินลงทุน
ออกไป กิจการอาจล้ม หุ้นส่วนที่เหลือน าผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยมาลงทุนแทน 
ท าให้กิจการด าเนินต่อไปได้ 

 3) เป็นการลงทุนท่ีไม่สูญหาย การลงทุนท าธุรกิจมีความเสี่ยง แต่การลงทุนด้วยการท าประกันชีวิตไม่มี
ความเสี่ยง ได้ผลตอบแทนแน่นอน ไม่จะเสียชีวิตก่อนหรืออยู่จนครบก าหนดสัญญาก็ได้รับเงินก้อน แบบประกันบาง
แบบยังมีเงินปันผลให้ด้วย 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 4) กู้ยืมไปลงทุนได้ หากต้องใช้เงินลงทุนท าธุรกิจ เพียงใช้กรมธรรม์เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน  ก็ท าให้
การกู้ยืมด าเนินไปอย่างสะดวก เพราะการประกันชีวิตช่วยสร้างเครดิตให้แก่ผู้กู้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือช่วยลดความ
เสี่ยงของผู้ให้กู้จากหนี้สูญ 

 5) ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสถาบันการเงินท่ีให้กู้ยืม สถาบันทางการเงินมักพิจารณาว่า ผู้ยื่นความจ านง
ขอกู้เงินนั้นมีความสามารถช าระเงินกู้และดอกเบี้ยคืนตามเงื่อนไขได้หรือไม่ แต่บ่อยครั้งมีเหตุที่ท าให้สถาบันการเงิน
จ าต้องยึดทรัพย์สินของผู้กู้ออกขายทอดตลาด เพราะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้กู้ การกระท าเช่นนี้ย่อมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสถาบันการเงินนั้น ๆ การแนะน าให้ลูกค้าผู้กู้เงินท าประกันชีวิตแบบพิเศษที่คุ้มครองหนี้คงเหลือ 
ซึ่งเบี้ยประกันต่ า จะท าให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความมั่นใจ เพราะถ้าผู้กู้เสียชีวิตลง สถาบันการเงินก็จะได้รับการช าระหนี้
คงเหลือจากบริษัทประกันชีวิตแทน     

2.3 บทบาทด้านสังคมและประเทศชาติ  
 1) ช่วยลดภาระของสังคมและรัฐบาล การประกันชีวิตเป็นระบบการกระจายความเสี่ยงภัย เมื่อผู้เอา

ประกันภัยประสบภัยก็จะได้รับจ านวนเงินชดใช้ หรือค่าสินไหมทดแทน ดังนั้นภาระของสังคมและรัฐบาลในส่วนนี้จะ
ถูกผลักไปสู่ระบบการประกันชีวิต ท าให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 

 2) สร้างสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน การประกันชีวิตกลุ่มลูกจ้างหรือ
ประกันบ านาญกลุ่มของลูกจ้างเป็นสวัสดิการที่ดี โดยนายจ้างอาจเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยให้ทั้งหมดหรือช าระให้
บางส่วน ซึ่งเบี้ยประกันภัยนี้เป็นจ านวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสวัสดิการอย่างอ่ืน ท าให้พนักงานท างานโดยไม่ต้อง
วิตกกังวลเก่ียวกับครอบครัว ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานของตน                      

 3) เป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาวเพ่ือการพัฒนาประเทศ  ประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว เบี้ย
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยช าระให้แก่บริษัทประกันชีวิต นอกจากจะมีส่วนที่เป็นความเสี่ยงภัยแล้ว ยังมีส่วนของการ
ออมทรัพย์รวมอยู่ด้วย บริษัทประกันชีวิตจะน าไปลงทุนในหลักทรัพย์และกิจการต่าง ๆ เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ลงทุน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เอกชนกู้ยืมไปลงทุน เป็นต้น ท าให้เศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศมีเสถียรภาพ                                             

 4) ก่อให้เกิดการจ้างงานท้ังทางตรงและทางอ้อม ธุรกิจประกันชีวิตนอกจากก่อให้เกิดการจ้างงาน
โดยตรงซึ่งได้แก่การจ้างพนักงานประจ าและตัวแทนขายประกันชีวิตแล้ว ยังก่อให้เกิดการจ้างงานทางอ้อมด้วย เพราะ
เงินที่บริษัทประกันชีวิตน าไปลงทุนหรือให้กู้ยืม ท าให้กิจการเกิดสภาพคล่องและขยายตัว ส่งผลให้มีการจ้างงานอย่าง
กว้างขวาง   
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5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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 4) กู้ยืมไปลงทุนได้ หากต้องใช้เงินลงทุนท าธุรกิจ เพียงใช้กรมธรรม์เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน  ก็ท าให้
การกู้ยืมด าเนินไปอย่างสะดวก เพราะการประกันชีวิตช่วยสร้างเครดิตให้แก่ผู้กู้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือช่วยลดความ
เสี่ยงของผู้ให้กู้จากหนี้สูญ 

 5) ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสถาบันการเงินท่ีให้กู้ยืม สถาบันทางการเงินมักพิจารณาว่า ผู้ยื่นความจ านง
ขอกู้เงินนั้นมีความสามารถช าระเงินกู้และดอกเบี้ยคืนตามเงื่อนไขได้หรือไม่ แต่บ่อยครั้งมีเหตุที่ท าให้สถาบันการเงิน
จ าต้องยึดทรัพย์สินของผู้กู้ออกขายทอดตลาด เพราะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้กู้ การกระท าเช่นนี้ย่อมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสถาบันการเงินนั้น ๆ การแนะน าให้ลูกค้าผู้กู้เงินท าประกันชีวิตแบบพิเศษที่คุ้มครองหนี้คงเหลือ 
ซึ่งเบี้ยประกันต่ า จะท าให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความมั่นใจ เพราะถ้าผู้กู้เสียชีวิตลง สถาบันการเงินก็จะได้รับการช าระหนี้
คงเหลือจากบริษัทประกันชีวิตแทน     

2.3 บทบาทด้านสังคมและประเทศชาติ  
 1) ช่วยลดภาระของสังคมและรัฐบาล การประกันชีวิตเป็นระบบการกระจายความเสี่ยงภัย เมื่อผู้เอา

ประกันภัยประสบภัยก็จะได้รับจ านวนเงินชดใช้ หรือค่าสินไหมทดแทน ดังนั้นภาระของสังคมและรัฐบาลในส่วนนี้จะ
ถูกผลักไปสู่ระบบการประกันชีวิต ท าให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 

 2) สร้างสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน การประกันชีวิตกลุ่มลูกจ้างหรือ
ประกันบ านาญกลุ่มของลูกจ้างเป็นสวัสดิการที่ดี โดยนายจ้างอาจเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยให้ทั้งหมดหรือช าระให้
บางส่วน ซึ่งเบี้ยประกันภัยนี้เป็นจ านวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสวัสดิการอย่างอ่ืน ท าให้พนักงานท างานโดยไม่ต้อง
วิตกกังวลเก่ียวกับครอบครัว ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานของตน                      

 3) เป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาวเพ่ือการพัฒนาประเทศ  ประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว เบี้ย
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยช าระให้แก่บริษัทประกันชีวิต นอกจากจะมีส่วนที่เป็นความเสี่ยงภัยแล้ว ยังมีส่วนของการ
ออมทรัพย์รวมอยู่ด้วย บริษัทประกันชีวิตจะน าไปลงทุนในหลักทรัพย์และกิจการต่าง ๆ เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ลงทุน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เอกชนกู้ยืมไปลงทุน เป็นต้น ท าให้เศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศมีเสถียรภาพ                                             

 4) ก่อให้เกิดการจ้างงานท้ังทางตรงและทางอ้อม ธุรกิจประกันชีวิตนอกจากก่อให้เกิดการจ้างงาน
โดยตรงซึ่งได้แก่การจ้างพนักงานประจ าและตัวแทนขายประกันชีวิตแล้ว ยังก่อให้เกิดการจ้างงานทางอ้อมด้วย เพราะ
เงินที่บริษัทประกันชีวิตน าไปลงทุนหรือให้กู้ยืม ท าให้กิจการเกิดสภาพคล่องและขยายตัว ส่งผลให้มีการจ้างงานอย่าง
กว้างขวาง   
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เร่ืองที ่1.3  
ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

 
 
กรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด 3 ประเภท 4 แบบมาตรฐาน และแบบพิเศษอื่น ๆ ดังนี้ 
 

1. ชนิดของกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
ชนิดของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
1.1 ชนิดไม่มีเงินปันผล (Non Participating Life Insurance) กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบนี้จะไม่มีเงื่อนไข

การจ่ายเงินปันผล ฉะนั้น อัตราเบี้ยประกันชีวิตจึงต่ ากว่าชนิดมีเงินปันผล 
1.2 ชนิดมีเงินปันผล (Participating Life Insurance) ซึ่งเงินปันผลได้มาจาก   
    1) เงินที่จัดสรรจากผลก าไรที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 2) อัตรามรณะที่เกิดขึ้นจริงจากการรับประกันชีวิตของบริษัทต่ ากว่าอัตรามรณะท่ีใช้ในการค านวณ

อัตราเบี้ยประกันภัย 
  3) อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าที่ก าหนดไว้ ในการ

ค านวณเบี้ยประกันชีวิต 
 4) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์มีจ านวนน้อยกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในการค านวณเบี้ยประกัน

ชีวิต 
     บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินปันผลให้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผลเท่านั้น ซึ่ง          

ผู้เอาประกันภัยจะขอรับเงินปันผลได้ 4 วิธี คือ 
       (1) ซื้อจ านวนเงินเอาประกันชีวิตเพิ่ม 
       (2) หักช าระเบี้ยประกันภัย 
       (3) รับเป็นเงินสด 
    (4) ฝากสะสมไว้กับบริษัทโดยได้รับดอกเบี้ย 
 

2. ประเภทของการประกนัชีวติ  
  การประกันชีวิตแบบพื้นฐานมี 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม 
ดังนี้ 

2.1 ประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) คือการประกันชีวิตรายบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงในกลุ่มผู้ท าประกันชีวิตที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง จ านวนเงินเอาประกันภัยปานกลางถึงสูง ตรวจสุขภาพ
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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
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หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับประกันภัย ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก วิธีการ
ช าระเบี้ยประกันภัยก าหนดเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน บริษัทประกันภัยออกกรมธรรม์ 1 
ฉบับให้ผู้เอาประกันภัย 1 คน ภายใน 2 ปีแรกของการท าประกันชีวิต หากพบว่าผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเท็จ
บริษัทมีสิทธิ์โต้แย้งและยกเลิกสัญญาได้  

2.2 ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) คือการประกันชีวิตรายบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสท าประกันชีวิต จ านวนเงินเอาประกันชีวิตต่ า หากมีความเสี่ยงปกติ ช าระเบี้ยประกันเป็น
รายเดือน บริษัทประกันภัยออกกรมธรรม์ 1 ฉบับให้ผู้เอาประกันภัย 1 คน มีระยะเวลารอคอยคือช่วงเวลา 180 วัน
แรกที่กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยในช่วงนี้บริษัทจะไม่จ่ายเงินเอาประกันภัย
ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ 

2.3 ประเภทกลุ่ ม (Group Life Insurance) คือการรับประกันชีวิตกลุ่มบุคคล ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปภายใต้
กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงภัยของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ 
หน้าที่การงาน หรือจ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งค านวณเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว เพื่อใช้กับบุคคลทุก
คนในกลุ่มนั้น ๆ ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการลดลงจึงมีผลโดยตรงท าให้เบี้ย
ประกันภัยถูกกว่าการประกันชีวิตรายบุคคล โดยทั่วไปการประกันชีวิตกลุ่มจะเป็นการคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัยสามารถต่ออายุสัญญาปีต่อปีได้ ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวจะเหมาะสมส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยผู้ช าระเบี้ยประกันภัยจะเป็นนายจ้าง หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือสมาชิกผู้เอาประกันภัยก็ได้ 
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ค านวณเบี้ยประกันภัย 
ที่มา: คู่มือการประกันชีวิตกลุ่ม สมาคมประกันชีวิตไทย) 

      
3. แบบของการประกนัชีวติ   

การประกันชีวิตโดยพื้นฐานมี 4 แบบ คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบ
บ านาญหรือแบบเงินได้ประจ า โดยมีรายละเอียดแต่ละแบบดังนี้  

3.1 แบบช่ัวระยะเวลา (Term Insurance) คือสัญญาประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนเวลาอัน
สมควร การประกันชีวิตแบบนี้ไม่มีการออมทรัพย์ เบี้ยประกันภัยจึงถูกกว่าการประกันภัยแบบอ่ืน  ๆ หากผู้เอา
ประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญาจะไม่มีเงินคืนให้ คล้ายกับการประกันวินาศภัย เหมาะส าหรับบุคคลที่มี
รายได้ไม่สูงมาก และต้องการความคุ้มครองสูงในระยะเวลาสั้น ๆ หรือคุ้มครองหนี้สินจากการเช่าซื้อ  

ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในก าหนดเวลาที่
ตกลงไว้ เช่น 1 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี เป็นต้น ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วสัญญาจะสิ้นสุดไม่มีข้อผูกพันอีกต่อไป
 3.2 แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) คือสัญญาประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอา
ประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับ
ประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบก าหนดสัญญา มีระยะเวลาประกันภัยแน่นอน เช่น 10 ปี 20 ปี 
เหมาะกับผู้มีรายได้ปานกลาง ถึงรายได้สูง                        
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ประกันภัยออกกรมธรรม์

ช่วงเวลา 180 วนัแรก

เพื่ อ ใช ้ กั บ บุคคล

1 ฉบบัให้ผูเ้อาประกนัภยั

ที่กรมธรรม ์ยังไม ่คุ ้มครอง

ทกุคนในกลุม่นัน้ ๆ ด้วยหลกัเกณฑ์
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ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับประกันภัย ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก วิธีการ
ช าระเบี้ยประกันภัยก าหนดเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน บริษัทประกันภัยออกกรมธรรม์ 1 
ฉบับให้ผู้เอาประกันภัย 1 คน ภายใน 2 ปีแรกของการท าประกันชีวิต หากพบว่าผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเท็จ
บริษัทมีสิทธิ์โต้แย้งและยกเลิกสัญญาได้  

2.2 ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) คือการประกันชีวิตรายบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสท าประกันชีวิต จ านวนเงินเอาประกันชีวิตต่ า หากมีความเสี่ยงปกติ ช าระเบี้ยประกันเป็น
รายเดือน บริษัทประกันภัยออกกรมธรรม์ 1 ฉบับให้ผู้เอาประกันภัย 1 คน มีระยะเวลารอคอยคือช่วงเวลา 180 วัน
แรกที่กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยในช่วงนี้บริษัทจะไม่จ่ายเงินเอาประกันภัย
ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ 

2.3 ประเภทกลุ่ ม (Group Life Insurance) คือการรับประกันชีวิตกลุ่มบุคคล ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปภายใต้
กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงภัยของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ 
หน้าที่การงาน หรือจ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งค านวณเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว เพื่อใช้กับบุคคลทุก
คนในกลุ่มนั้น ๆ ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการลดลงจึงมีผลโดยตรงท าให้เบี้ย
ประกันภัยถูกกว่าการประกันชีวิตรายบุคคล โดยทั่วไปการประกันชีวิตกลุ่มจะเป็นการคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัยสามารถต่ออายุสัญญาปีต่อปีได้ ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวจะเหมาะสมส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยผู้ช าระเบี้ยประกันภัยจะเป็นนายจ้าง หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือสมาชิกผู้เอาประกันภัยก็ได้ 
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ค านวณเบี้ยประกันภัย 
ที่มา: คู่มือการประกันชีวิตกลุ่ม สมาคมประกันชีวิตไทย) 

      
3. แบบของการประกนัชีวติ   

การประกันชีวิตโดยพื้นฐานมี 4 แบบ คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบ
บ านาญหรือแบบเงินได้ประจ า โดยมีรายละเอียดแต่ละแบบดังนี้  

3.1 แบบช่ัวระยะเวลา (Term Insurance) คือสัญญาประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนเวลาอัน
สมควร การประกันชีวิตแบบนี้ไม่มีการออมทรัพย์ เบี้ยประกันภัยจึงถูกกว่าการประกันภัยแบบอ่ืน  ๆ หากผู้เอา
ประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญาจะไม่มีเงินคืนให้ คล้ายกับการประกันวินาศภัย เหมาะส าหรับบุคคลที่มี
รายได้ไม่สูงมาก และต้องการความคุ้มครองสูงในระยะเวลาสั้น ๆ หรือคุ้มครองหนี้สินจากการเช่าซื้อ  

ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในก าหนดเวลาที่
ตกลงไว้ เช่น 1 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี เป็นต้น ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วสัญญาจะสิ้นสุดไม่มีข้อผูกพันอีกต่อไป
 3.2 แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) คือสัญญาประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอา
ประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับ
ประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบก าหนดสัญญา มีระยะเวลาประกันภัยแน่นอน เช่น 10 ปี 20 ปี 
เหมาะกับผู้มีรายได้ปานกลาง ถึงรายได้สูง                        
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การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เกิดจากการน าแบบประกัน ประกันชีวิต 2 แบบ มารวมกัน คือ แบบ            
ชั่วระยะเวลาที่เน้นความคุ้มครองกับแบบสะสมทรัพย์แท้จริง (Pure Endowment) ที่เน้นการออมทรัพย์  

3.3 แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) คือสัญญาประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตลอด
ชีวิต โดยผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือในกรณีพิเศษที่ผู้
เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงอายุที่ก าหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้เอา
ประกันภัย การประกันแบบนี้เน้นความคุ้มครองมากกว่าการออมทรัพย์  

การประกันชีวิตแบบตลอดชีพมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาเงินทุนส าหรับจุนเจือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของ
ผู้เอาประกันภัยเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือเพื่อเป็นค่าจัดการงานศพของผู้เอาประกันภัย เพื่อมิให้เป็นภาระของ
บุคคลอื่น                                              

3.4 แบบบ านาญหรือแบบเงินได้ประจ า (Annuity Insurance) คือสัญญาประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยจะ
จ่ายเงินเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กันให้ผู้เอาประกันภัยทุกเดือนหรือทุกปี จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะเสียชีวิต หรือใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เช่น ครบอายุ 85 ปี 90 ปี เป็นต้น โดยเริ่มจ่ายตามก าหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่นครบ
อายุ 55 ปี หรือ 60 ปี แบบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองรายได้เมื่อมีอายุมากข้ึน หรือเมื่อพ้นวัยท างาน 

   การประกันชีวิต 3 แบบแรกเหมาะส าหรับผู้เอาประกันภัยที่เกรงว่าตนจะเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควร 
ส่วนการประกันชีวิตแบบบ านาญเหมาะส าหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการมีรายได้ประจ าส าหรับยังชีพโดยไม่เป็นภาระ
ของผู้อ่ืนเมื่อตนชราภาพ 
 
4. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพเิศษ 

นอกจากกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐานแล้ว บริษัทประกันชีวิตยังออกแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบอ่ืน
เพิ่มเพื่อให้เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพิ่มทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการการลงทุนนอกเหนือจาก
การออมเงินได้มากข้ึน เป็นการขยายตลาดไปสู่ผู้เอาประกันภัยในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากลุ่มเป้าหมายเดิม เช่น 
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance)     

4.1 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์  (Universal Life Insurance) หมายถึง 
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานว่า  ผู้เอาประกันภัยและบริษัท
ประกันชีวิตได้มีการท าสัญญาประกันชวีิต โดยมีข้อตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะช าระเบี้ยประกันชีวิตตามที่ระบใุนสญัญา 
(Regular Premium) รวมถึงเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่เป็นเงินออม (top – ups) คือผู้เอาประกันภัยมีสิทธิลงทุนเพิ่ม และ
บริษัทจะหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าความคุ้มครองการมรณกรรม หรือความคุ้มครองอ่ืน  ๆ และจะจ่าย 
ผลตอบแทนเป็นคราว ๆ (Crediting interest) ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการเสนอขาย โดยมีการรับประกัน
ผลตอบแทนขั้นต่ า2 

4.2 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์  (Unit Linked Life Insurance) หมายถึง 
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตขายควบกับกองทุนรวม ซึ่งท าให้ผู้ ซื้อได้รับทั้งความคุ้มครองตามกรมธรรม์
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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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ประกันชีวิตและได้ลงทุนในกองทุนรวม เงินที่จ่ายซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ จะถูก
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

  1) ส่วนที่ 1 เป็นค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับการให้ความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตก าหนด ซึ่ง
บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินสว่นนีไ้ปบริหารเอง และบริษัทจะเป็นผู้รับรองความเสี่ยงจากการน าเบีย้ประกันภัยไปลงทุน
ในหลักทรัพย์และทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ  

      2) ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่จัดสรรเข้าไปเป็นส่วนเงินลงทุนตามสัดส่วนที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่ง
บรษิัทประกันชีวิตจะน าไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทได้คัดเลือกไว้แล้ว ตามค าสั่งของผู้เอาประกันภัย โดย
บริษัทจัดการดังกล่าวจะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการมิได้รับประกันผลตอบแทนของเงินลงทุนในส่วนนี้ กล่าวคือ ผู้เอา
ประกันภัยเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกองทุนรวมที่จะลงทุน มูลค่าที่จะลงทุนและเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง 
(นั่นคือ ลูกค้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเงินที่น าไปลงทุนได้)3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธการ และเง่ือนไข ในการขึ้น
ทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ Universal Life Insurance พ.ศ. 2552 

3ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เว็บไซต์ www.oic.or.th 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

บรษิทัประกนัชวีติและบรษิทัจดัการหลกัทรพัย์มไิด้รบัประกัน

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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1-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

ประกันชีวิตและได้ลงทุนในกองทุนรวม เงินที่จ่ายซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ จะถูก
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

  1) ส่วนที่ 1 เป็นค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับการให้ความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตก าหนด ซึ่ง
บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินสว่นนีไ้ปบริหารเอง และบริษัทจะเป็นผู้รับรองความเสี่ยงจากการน าเบีย้ประกันภัยไปลงทุน
ในหลักทรัพย์และทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ  

      2) ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่จัดสรรเข้าไปเป็นส่วนเงินลงทุนตามสัดส่วนที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่ง
บรษิัทประกันชีวิตจะน าไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทได้คัดเลือกไว้แล้ว ตามค าสั่งของผู้เอาประกันภัย โดย
บริษัทจัดการดังกล่าวจะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการมิได้รับประกันผลตอบแทนของเงินลงทุนในส่วนนี้ กล่าวคือ ผู้เอา
ประกันภัยเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกองทุนรวมที่จะลงทุน มูลค่าที่จะลงทุนและเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง 
(นั่นคือ ลูกค้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเงินที่น าไปลงทุนได้)3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธการ และเง่ือนไข ในการขึ้น
ทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ Universal Life Insurance พ.ศ. 2552 

3ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เว็บไซต์ www.oic.or.th 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-25 
 

เร่ืองที ่1.4  
เงือ่นไขและข้อก าหนดทีส่ าคญัในกรมธรรม์ประกนัภัย  
และสิทธิเกีย่วกบัมูลค่ากรมธรรม์ประกนัภัย 

 
 

เงือ่นไขและข้อก าหนดทีส่ าคญัในกรมธรรม์ประกนัภัย 
เงื่อนไขและข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต  คือข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันชีวิตเกี่ยวกับ

ประโยชน์ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยจะต้องถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ก าหนดให้มีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้  
 
หมวดที ่1 สัญญาประกนัภัย    

1. ความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
สัญญาประกันภัยนี้เกิดจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัย ในใบค าขอเอาประกันภัย ใบ

แถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอ่ืนใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มี การช าระเบี้ยประกันชีวิตงวดแรก
แล้ว บริษัทจึงได้ตกลงท าสัญญาและออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ไว้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลงข้อความ
อันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบ
ข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา สัญญาประกันภัยนี้ จะ
ตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตาม
กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิด โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้ เอาประกันภัยได้แถลงไว้ใน
เอกสารตามวรรคหนึ่ง 

2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับ

ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้งแต่วันท าสัญญาประกันชีวิต หรือหากมีการ
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยให้นับตั้งแต่วันต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
ประกันภัยครั้งสุดท้าย เว้นแต่ผู้ เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ เอาประกันชีวิตนั้น หรือการแถลงอายุ
คลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอก
ล้างสัญญาได้ตามเงื่อนไขข้อ 1 แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาภายในก าหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่
อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาในกรณีนี้ได้ 
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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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3. สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ หากมิได้ก าหนดมอบให้บุคคลอื่นใดโดยเฉพาะแล้วให้ถือว่าเป็น

ของผู้เอาประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้นการก าหนดมอบสิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตให้บุคคลอื่น จะต้อง
ท าเป็นหนังสือแจ้งบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้ว 

4. การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบงัคับ แม้ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เอง ผู้เอาประกันภัย

ก็มีสิทธิจะโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้รับประโยชน์ ก็ได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือ ไปยังบริษัทแล้วว่า ตน
จ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยฉบับนี้ จะไม่ผูกพันบริษัท 
จนกว่าผู้เอาประกันภัยได้แจ้งการโอนประโยชน์ดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นหนังสือและบริษัทได้บันทึกสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและบริษัทไม่ต้องรับผิด
ถ้าได้จ่ายจ านวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้มีสิทธิไป โดยไม่ทราบถึงการโอนประโยชน์ดังกล่าวก่อน 
หากผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งบริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการโอนประโยชน์ดังกล่าวก่อน  

5. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ 

ภายใต้ข้อก าหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น หากมิได้ระบุชื่อ ผู้รับประโยชน์ บริษัทจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย  

  1) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เม่ือผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

  2) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชนม์ากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน
ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนตัว ผู้รับประโยชน์นั้น หรือ
แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัย มิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่า ๆ กัน  

6. การเปลี่ยนตัวผู้ รับประโยชน์ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
ผู้เอาประกันภัยจะเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นให้ผู้รับประโยชน์

ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้นใน
กรณีที่ผู้รับประโยชน์คนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์จะ
มีผลบังคับนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนา โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ เพื่อบริษัทจะท า การบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์ประกันภัยหรือออกบันทึกสลักหลังให้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดถ้าได้จ่ายจ านวนเงิน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

เป็นหนังสือไปยัง

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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3. สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ หากมิได้ก าหนดมอบให้บุคคลอื่นใดโดยเฉพาะแล้วให้ถือว่าเป็น

ของผู้เอาประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้นการก าหนดมอบสิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตให้บุคคลอื่น จะต้อง
ท าเป็นหนังสือแจ้งบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้ว 

4. การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบงัคับ แม้ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เอง ผู้เอาประกันภัย

ก็มีสิทธิจะโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้รับประโยชน์ ก็ได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือ ไปยังบริษัทแล้วว่า ตน
จ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยฉบับนี้ จะไม่ผูกพันบริษัท 
จนกว่าผู้เอาประกันภัยได้แจ้งการโอนประโยชน์ดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นหนังสือและบริษัทได้บันทึกสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและบริษัทไม่ต้องรับผิด
ถ้าได้จ่ายจ านวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้มีสิทธิไป โดยไม่ทราบถึงการโอนประโยชน์ดังกล่าวก่อน 
หากผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งบริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการโอนประโยชน์ดังกล่าวก่อน  

5. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ 

ภายใต้ข้อก าหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น หากมิได้ระบุชื่อ ผู้รับประโยชน์ บริษัทจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย  

  1) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เม่ือผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

  2) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชนม์ากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน
ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนตัว ผู้รับประโยชน์นั้น หรือ
แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัย มิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่า ๆ กัน  

6. การเปลี่ยนตัวผู้ รับประโยชน์ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
ผู้เอาประกันภัยจะเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นให้ผู้รับประโยชน์

ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้นใน
กรณีที่ผู้รับประโยชน์คนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์จะ
มีผลบังคับนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนา โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ เพื่อบริษัทจะท า การบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์ประกันภัยหรือออกบันทึกสลักหลังให้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดถ้าได้จ่ายจ านวนเงิน
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อันจะพึงชดใช้ตามสัญญาประกันชีวิตให้กับผู้รับประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ในกรณี
ผู้รับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์จะมีผล
บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้วและบริษัทได้ท า การบันทึกเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกรมธรรม์ประกันภัย 
หรือออกบันทึกสลักหลังให้ 

7. การแก้ไขกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
การแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทตกลงรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับ ต่อเมื่อ

บริษัทได้บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์ประกันภัยหรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผู้มีอ า นาจท า การแทนบริษัท  
8. การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
ผู้เอาประกันภัยอาจท าเป็นหนังสือขอให้บริษัทเปลี่ยนแบบประกันชีวิตเป็นแบบอ่ืนตามท่ีบริษัทได้ก าหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทหากการเปลี่ยนแบบประกันชีวิตนี้ ท าให้
ผลต่างของเบี้ยประกันชีวิตหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยตามแบบการประกันชีวิตเดิมกับแบบการประกันชีวิต
ใหม่ บริษัทจะคืนเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในส่วนที่ลดลง หักด้วยหนี้ สินที่ผูกพันตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือจะเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตที่เพิ่มข้ึน หรือเงินค่าเวนคืนส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี 

9. การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์เม่ือปรากฏว่า 
 1) ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี นับแต่วันท าสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์

ประกันชีวิต หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตคร้ังสุดท้าย ความรับผิดของบริษัทจะมีเพียงคืนเบี้ย
ประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่ได้ช าระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด หรือเบี้ยประกันภัย ส าหรับการประกันชีวิตเพื่อ
การต่ออายุสัญญาประกันชีวิต หรือการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี 

 2) ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษัทจะมีเพียงคืนเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

  (1) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะอนุโลมคืน
เบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่ได้รับช าระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย 

  (2) ในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน หากผู้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่า          
ผู้เอาประกันภัยโดยเจตนา บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอา
ประกันภัยตามส่วน เม่ือหักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่วน
นี้ทั้งหมดด้วย การคืนเบี้ยประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยกรณีฆ่าตัวตายหรือ ถูกฆาตกรรม บริษัทมี
สิทธิหักหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ออกได้  

10. การแถลงอายหุรือเพศคลาดเคลื่อน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
ถ้าผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุหรือเพศไว้ต่อบริษัทคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง เป็นเหตุให้บริษัท

ก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ า จ านวนเงินที่บริษัทจะพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้จะต้องลดลงเท่าที่เบี้ย
ประกันภัยที่ได้มาจะซื้อความคุ้มครองได้ ส าหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราตามอายุ 
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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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หรือเพศจริง บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้ ถ้าบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะท า สัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้อง
แท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทแล้ว สัญญาประกันภัยนี้เป็นโมฆียะ บริษัทมีสิ ทธิ
บอกล้างสัญญาได้กรณีที่บริษัทบอกล้างสัญญา บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักหนี้สิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี  

11. การแจ้งการตายและการพสูิจน์ศพ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในสิบสี่วัน (14 วัน) นับแต่วัน

เสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ทราบว่ามีการประกันชีวิตในกรณี
เช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงความตายหรือวันที่ทราบว่ามีการประกันชีวิต
ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตให้แก่บริษัท และถ้าบริษัทร้องขอ
ผู้รับประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์เองฝ่ายผู้เอา
ประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจ า เป็นและไม่
ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา บริษัทจะรับผิดตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ต่อเมื่อผู้รับประโยชน์ หรือฝ่ายผู้เอา
ประกันภัยปฏิบัติตามความในวรรคก่อน ๆ ของข้อนี้เรียบร้อยแล้ว 

12. สิทธิเกีย่วกบัเงินค้างจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตครบก าหนดวันสิ้นสุดตามสัญญาหรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในระหว่างที่

กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับอยู่หากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่ได้มารับ
เงินที่มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันชีวิตภายในก าหนดระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันชีวิตครบ
ก าหนด หรือวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะให้ดอกเบี้ยส าหรับเงินดังกล่าวทั้งหมดในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
ที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์นี้ 

13. การระงับข้อพพิาทโดยอนญุาโตตุลาการ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทซึ่งคู่พิพาทตกลงกันตั้งบุคคลที่3 ซึ่งเรียกว่า

อนุญาโตตุลาการข้ึนมาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างกัน เมื่ออนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาดอย่างใดแล้ว ย่อมผูกพัน
คู่พิพาทให้ต้องปฏิบัติตาม      

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท า การวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

สถานที่ท าการอนุญาโตตุลาการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ส าหรับส่วนกลาง มีที่ท าการอยู่ ณ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมี
พื้นที่รับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร ส าหรับสถานที่ท าการอนุญาโตตุลาการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีที่ท าการอยู่ ณ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดชัยนาท 

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

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

1-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

หรือเพศจริง บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้ ถ้าบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะท า สัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้อง
แท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทแล้ว สัญญาประกันภัยนี้เป็นโมฆียะ บริษัทมีสิ ทธิ
บอกล้างสัญญาได้กรณีที่บริษัทบอกล้างสัญญา บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักหนี้สิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี  

11. การแจ้งการตายและการพสูิจน์ศพ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในสิบสี่วัน (14 วัน) นับแต่วัน

เสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ทราบว่ามีการประกันชีวิตในกรณี
เช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงความตายหรือวันที่ทราบว่ามีการประกันชีวิต
ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตให้แก่บริษัท และถ้าบริษัทร้องขอ
ผู้รับประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์เองฝ่ายผู้เอา
ประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจ า เป็นและไม่
ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา บริษัทจะรับผิดตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ต่อเมื่อผู้รับประโยชน์ หรือฝ่ายผู้เอา
ประกันภัยปฏิบัติตามความในวรรคก่อน ๆ ของข้อนี้เรียบร้อยแล้ว 

12. สิทธิเกีย่วกบัเงินค้างจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตครบก าหนดวันสิ้นสุดตามสัญญาหรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในระหว่างที่

กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับอยู่หากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่ได้มารับ
เงินที่มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันชีวิตภายในก าหนดระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันชีวิตครบ
ก าหนด หรือวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะให้ดอกเบี้ยส าหรับเงินดังกล่าวทั้งหมดในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
ที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์นี้ 

13. การระงับข้อพพิาทโดยอนญุาโตตุลาการ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทซึ่งคู่พิพาทตกลงกันตั้งบุคคลที่3 ซึ่งเรียกว่า

อนุญาโตตุลาการข้ึนมาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างกัน เมื่ออนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาดอย่างใดแล้ว ย่อมผูกพัน
คู่พิพาทให้ต้องปฏิบัติตาม      

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท า การวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

สถานท่ีท าการอนุญาโตตุลาการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ส าหรับส่วนกลาง มีที่ท าการอยู่ ณ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมี
พื้นที่รับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร ส าหรับสถานท่ีท าการอนุญาโตตุลาการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีที่ท าการอยู่ ณ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดชัยนาท 
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จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี4 

  

หมวด 2 การประกนัภัย 
14. การช าระเบี้ยประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
การช าระเบี้ยประกันภัยต้องช าระก่อนหรือในวันถึงก าหนดช าระโดยช าระเป็นงวดรายปี รายงวด 6 เดือน 3 

เดือน หรือรายเดือน ณ ส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือกับตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตที่
ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัท หรือช่องทางอ่ืน ๆ ที่บริษัทประกาศก าหนด ทั้งนี้บริษัทจะออกใบรับเงินเบี้ย
ประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดน้อยกว่าหนึ่งปี จ านวน
เบี้ยประกันภัยที่ช าระให้บริษัทยังไม่เต็มปีนั้นเป็นหนี้สินที่บริษัทจะต้องหักออกจากจ านวนเงินที่จะพึงจ่ายตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงงวดการช าระเบี้ยประกันภัยได้ โดยต้องท าเป็นหนังสือขอ
เปลี่ยนแปลงวิธีการช าระเบี้ยประกันภัยไปยังบริษัท และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทอนุมัติการช าระเบี้ย
ประกันภัยให้ช าระเป็นเงินสด การช าระเบี้ยประกันชีวิตด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊าฟท์ หรือวิธีอื่นใดจะถือว่าได้ช าระ
เบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรียกเก็บเงินสดได้แล้ว  

15. ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
หากผู้เอาประกันภัยมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะผ่อนผันให้เป็น

เวลาสามสิบเอ็ดวัน (31 วัน) หรือตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต นับแต่วันครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์ประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลา
ผ่อนผัน บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นออกจากจ านวนเงิน ซึ่งบริษัทจะชดใช้
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ โดยไม่คิดดอกเบี้ย  

16. การขาดอายขุองกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 15 กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ย่อม

ขาดอายุ นับแต่วันถึงก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีผลบังคับโดยข้อก าหนดอื่นใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 

 หมายเหตุ การรักษากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขาดอายุ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ต่อไป คือ  
 1) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องขอต่อ

อายุกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 2) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เกิดขึ้นแล้วและผู้เอาประกันภัยยัง

มิได้รับ เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะน า เงินค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติ หรือ
ขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จหรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา 

4ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่องก าหนดสถานที่ท าการของอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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17. การต่ออายกุรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นผลบังคับ ยกเว้นการสิ้นผลบังคับกรณีเวนคื นกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอา

ประกันภัยสามารถขอต่ออายุได้ภายใน 5 ปี โดยวิธีการต่ออายุมี 2 วิธี คือ 
 วิธีท่ี 1 ช าระเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระย้อนหลังทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย บริษัทจะคิดดอกเบี้ยในอัตราสูง

กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ค านวณเบี้ยประกันภัยร้อยละ 2 ต่อปี  
 สาเหตุที่บริษัทต้องคิดดอกเบี้ยเพราะเบี้ยประกันภัยที่บริษัทเก็บจากผู้เอาประกันภัยไปเมื่อหักค่าใช้จ่าย

แล้วบริษัทต้องน าไปลงทุนได้ผลตอบแทนอย่างน้อยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย บริษัทจึงจะสามารถมีเงินเพียงพอที่จะจ่าย
ผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันในสัญญาได้                    

 ดังนั้น หากผู้เอาประกันภัยหยุดช าระเบี้ยประกันภัย เท่ากับบริษัทจะไม่มีเงินค่าเบี้ยประกันภัยเพื่อน าไป
ลงทุนในช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้เอาประกันภัยหยุดช าระเบี้ยประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมาขอต่ออายุตามวิธีนี้กรมธรรม์
ประกันชีวิตจะยังมีผลบังคับแบบต่อเนื่องเสมือนไม่มีการขาดผลบังคับ ดังนั้นการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องจ่ายจ านวนเงินเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่หยุดช าระไปพร้อมดอกเบี้ยให้บริษัท 

 วิธีท่ี 2 กรณีเลื่อนวันเร่ิมต้นและวันครบก าหนดสัญญาประกันภัยออกไป เท่ากับช่วงระยะเวลาที่ขาดผล
บังคับโดยผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยในอัตราใหม่ที่ค านวณจากอายุ ณ วันเร่ิมต้นใหม่ของสัญญา 

    ในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงหลักฐานว่าสุขภาพสมบูรณ์ บริษัท
สามารถรับประกันภัยได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง เมื่อบริษัทรับต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว 
กรมธรรม์ประกันชีวิตก็จะมีผลบังคับ 
 
หมวด 3 การใช้สิทธิเกีย่วกบัมูลค่ากรมธรรม์ประกนัภัย 

18. การน ามลูค่าเวนคืนมาช าระเบ้ียประกนัภัยโดยอัตโนมัติ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 แบบท่ี 1 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแลว้ เมื่อถึง

ก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สิทธิ
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ประกันภัย ที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ช าระเบี้ยประกันภัยแทน
ให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณ
เบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปีในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตาม
งวดที่ก าหนดแต่เพียงพอส าหรับการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน ให้ท าการเปลี่ยนวิธีการช าระเบี้ยประกันภัย
เป็นราย 3 เดือน หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในวันที่ถึงก าหนดช าระเบี้ยประกันภัยมีไม่เพียงพอส าหรับการ
ช าระเป็นราย 3 เดือน บริษัทจะแปลงกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็น
กรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดหากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
นี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในวรรคแรก  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ใช้เงนิส�าเรจ็ตาม

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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17. การต่ออายกุรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นผลบังคับ ยกเว้นการสิ้นผลบังคับกรณีเวนคื นกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอา

ประกันภัยสามารถขอต่ออายุได้ภายใน 5 ปี โดยวิธีการต่ออายุมี 2 วิธี คือ 
 วิธีท่ี 1 ช าระเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระย้อนหลังทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย บริษัทจะคิดดอกเบี้ยในอัตราสูง

กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ค านวณเบี้ยประกันภัยร้อยละ 2 ต่อปี  
 สาเหตุที่บริษัทต้องคิดดอกเบี้ยเพราะเบี้ยประกันภัยที่บริษัทเก็บจากผู้เอาประกันภัยไปเมื่อหักค่าใช้จ่าย

แล้วบริษัทต้องน าไปลงทุนได้ผลตอบแทนอย่างน้อยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย บริษัทจึงจะสามารถมีเงินเพียงพอที่จะจ่าย
ผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันในสัญญาได้                    

 ดังนั้น หากผู้เอาประกันภัยหยุดช าระเบี้ยประกันภัย เท่ากับบริษัทจะไม่มีเงินค่าเบี้ยประกันภัยเพื่อน าไป
ลงทุนในช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้เอาประกันภัยหยุดช าระเบี้ยประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมาขอต่ออายุตามวิธีนี้กรมธรรม์
ประกันชีวิตจะยังมีผลบังคับแบบต่อเนื่องเสมือนไม่มีการขาดผลบังคับ ดังนั้นการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องจ่ายจ านวนเงินเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่หยุดช าระไปพร้อมดอกเบี้ยให้บริษัท 

 วิธีท่ี 2 กรณีเลื่อนวันเร่ิมต้นและวันครบก าหนดสัญญาประกันภัยออกไป เท่ากับช่วงระยะเวลาที่ขาดผล
บังคับโดยผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยในอัตราใหม่ที่ค านวณจากอายุ ณ วันเร่ิมต้นใหม่ของสัญญา 

    ในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงหลักฐานว่าสุขภาพสมบูรณ์ บริษัท
สามารถรับประกันภัยได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง เมื่อบริษัทรับต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว 
กรมธรรม์ประกันชีวิตก็จะมีผลบังคับ 
 
หมวด 3 การใช้สิทธิเกีย่วกบัมูลค่ากรมธรรม์ประกนัภัย 

18. การน ามลูค่าเวนคืนมาช าระเบ้ียประกนัภัยโดยอัตโนมัติ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 แบบท่ี 1 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแลว้ เมื่อถึง

ก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สิทธิ
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ประกันภัย ที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ช าระเบี้ยประกันภัยแทน
ให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณ
เบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปีในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตาม
งวดที่ก าหนดแต่เพียงพอส าหรับการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน ให้ท าการเปลี่ยนวิธีการช าระเบี้ยประกันภัย
เป็นราย 3 เดือน หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในวันที่ถึงก าหนดช าระเบี้ยประกันภัยมีไม่เพียงพอส าหรับการ
ช าระเป็นราย 3 เดือน บริษัทจะแปลงกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็น
กรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดหากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
นี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในวรรคแรก  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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 แบบท่ี 2 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแลว้ เมื่อถึง
ก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สิทธิเลือก
วิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้
โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ใน การค านวณ
เบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  

  1) ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีจ านวนเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนเบี้ยประกันภัยตาม
งวดซึ่งผิดนัดช าระบริษัทจะช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้ในลักษณะของการกู้ยืมดังกล่าวในวรรคแรก และหากเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยยังมีเพียงพอ บริษัทก็จะให้กู้ยืมค่าเบี้ยประกันภัยที่ผิดนัดช าระงวดต่อไปโดยวิธีเดียวกัน 
จนกว่าเบี้ยประกันภัยได้รับช าระเต็มปี ต่อจากนั้นกรมธรรม์ประกันภัยก็จะมีผลบังคับโดยอัตโนมัติตาม การประกันภัย
แบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

  2) ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดซึ่งผิดนัด
ช าระ บริษัทจะแปลงกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยใช้
เงินส าเร็จตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดหากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทจะ
น าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในวรรคแรก 

 แบบท่ี 3 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแลว้ เมื่อถึง
ก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สิทธิ
เลือก วิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไป บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย  (ถ้ามี) ช าระเบี้ย
ประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่
ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปีในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีไม่เพียงพอที่จะช าระ
เบี้ยประกันภัยตามงวดที่ก าหนดบริษัทจะแปลงกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือ
เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดหากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในวรรคแรก 

 แบบท่ี 4 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแลว้ เมื่อถึง
ก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผนัช าระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สทิธิวิธีใด
วิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทจะน า เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้
โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณ
เบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีไม่เพียงพอช าระเบี้ยประกันภัย ตามงวด
ที่ก าหนดบริษัทจะค านวณให้เป็นเบี้ยประกันภัยรายเดือน หากมีเศษของเดือนจะปัดขึ้นเป็นหนึ่งเดือน 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ระยะเวลาผ่อนผนัช�าระเบีย้ประกนัภยั

ท่ีใช้ในการค�านวณ

ธรรม์ประกันภัย

ใช้เงินส�าเร็จตาม
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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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19. การเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัย โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยยังมี

ผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้โดยขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและรับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัย ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อ่ืน  ๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หัก
ด้วยจ านวนหนี้สินใด ๆ ที่ค้างช าระอยู่ (ถ้ามี)  

20. การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกนัภัยแบบใช้เงินส าเร็จ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยยังมี

ผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ โดยผู้
เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป การเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้
เงินส าเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นไปตามระยะเวลาประกันภัยเดิม แต่จ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องมูลค่าใช้เงินส าเร็จตามตาราง
มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยและบริษัทจะจ่ายเงินจ านวนนี้ให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบก าหนด
ระยะเวลาเอาประกันภัยหรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย และหากมีเงินเหลือเงินจ่าย
คืนทันทีตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะคืนเงินจ านวนดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอา
ประกันภัยขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์
ประกันภัยบริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนที่จะน ามาค านวณมูลค่าใช้เงินส าเร็จ 

21. การแปลงเป็นการประกนัภัยแบบขยายเวลา มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 แบบท่ี 1 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและ

กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์ประกันภัยเป็นการประกันภัยแบบขยาย
เวลา โดยจ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย
ต่อไปการแปลงกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณ
เป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ถ้าผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่วงระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่พ้นก าหนดระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรม์
ประกันภัยเป็นอันสิ้นผลบังคับ โดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด  ๆ ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนซื้อการประกันภัยแบบ
ขยายเวลาแล้ว หากยังมีเงินเหลืออยู่บริษัทจะน าไปค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียวเพื่อซื้อการประกันภัย
แบบสะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบก าหนด บริษัทจะจ่ายเงินตามช่องเงินครบ
ก าหนดให้และหากยังมีเงินเหลืออีกบริษัทจะจ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทันทีให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ เวลา
ที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลาในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนน า มาค านวณการประกันภัยแบบขยาย
เวลาและจ านวนเงินเอาประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิมหักด้วยหนี้สิน 

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

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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19. การเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัย โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยยังมี

ผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้โดยขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและรับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัย ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อ่ืน  ๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หัก
ด้วยจ านวนหนี้สินใด ๆ ที่ค้างช าระอยู่ (ถ้ามี)  

20. การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกนัภัยแบบใช้เงินส าเร็จ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยยังมี

ผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ โดยผู้
เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป การเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้
เงินส าเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นไปตามระยะเวลาประกันภัยเดิม แต่จ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องมูลค่าใช้เงินส าเร็จตามตาราง
มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยและบริษัทจะจ่ายเงินจ านวนนี้ให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบก าหนด
ระยะเวลาเอาประกันภัยหรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย และหากมีเงินเหลือเงินจ่าย
คืนทันทีตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะคืนเงินจ านวนดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอา
ประกันภัยขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์
ประกันภัยบริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนที่จะน ามาค านวณมูลค่าใช้เงินส าเร็จ 

21. การแปลงเป็นการประกนัภัยแบบขยายเวลา มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 แบบท่ี 1 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและ

กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์ประกันภัยเป็นการประกันภัยแบบขยาย
เวลา โดยจ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย
ต่อไปการแปลงกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณ
เป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ถ้าผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่วงระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่พ้นก าหนดระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรม์
ประกันภัยเป็นอันสิ้นผลบังคับ โดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด  ๆ ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนซื้อการประกันภัยแบบ
ขยายเวลาแล้ว หากยังมีเงินเหลืออยู่บริษัทจะน าไปค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียวเพื่อซื้อการประกันภัย
แบบสะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบก าหนด บริษัทจะจ่ายเงินตามช่องเงินครบ
ก าหนดให้และหากยังมีเงินเหลืออีกบริษัทจะจ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทันทีให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ เวลา
ที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลาในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนน า มาค านวณการประกันภัยแบบขยาย
เวลาและจ านวนเงินเอาประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิมหักด้วยหนี้สิน 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-33 
 

 แบบท่ี 2 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและ
กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอแปลงกรมธรรม์ประกันภัยเป็นการประกันภัยแบบขยาย
เวลา จ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย
ต่อไป การแปลงกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้นมา
ค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ถ้าผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นก าหนดระยะเวลาที่ขยายกรมธรรม์
ประกันภัยเป็นอันสิ้นผลบังคับ โดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนซื้อการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา หากยังมีเงินเหลืออยู่บริษัทจะน าไปค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียวเพื่อซื้อการประกันภัยแบบ
สะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบก าหนด บริษัทจะจ่ายเงินตามช่องเงินครบก าหนดให้ 
และหากยังมีเงินเหลืออีก บริษัทจะจ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทันทีให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอา
ประกันภัยขอแปลงเป็น กรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลา  ในกรณีที่ผู้ เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนน ามาค านวณการขยายระยะเวลา
ประกันภัยและจ านวนเงินเอาประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิม 

22. การกลับคืนสู่สถานะเดมิของกรมธรรม์ประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเปลี่ยนเป็นการประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ หรือ

แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18 และยังไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้เอา
ประกันภัยอาจขอให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับตามแบบประกันภัยเดิมและในจ านวนเงินเอาประกันภัยเท่า
เดิม โดยด าเนินการดังนี้ 

 1) ยื่นค าขอกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทก าหนด  
 2) แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์และอยู่ในสภาพที่บริษัทรับประกันภัยได้ โดยผู้เอาประกันภัยเป็น

ผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี) 
 3) ช าระคืนหนี้สินใด ๆ ที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนด

ไว้เพื่อการนี้ 
 4) ช าระเบี้ยประกันภัยที่ขาดช าระพร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณ

เบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี การกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับเมื่อบริษัทได้
อนุมัติแล้ว 
 
หมวด 4 การกู้ยมืเงนิ 

23. การกู้ยมืเงิน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้นแล้ว หากผู้เอา

ประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ 20 หรือข้อ 21 ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินจาก

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



 

1-34     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

บริษัทโดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม จ านวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้นจะไม่เกินเงิน
ค่า เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ในขณะนั้น หักด้วยหนี้สินใด ๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยบริษัทจะ
คิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี  

เมื่อใดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างช าระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น  
กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที หากสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีเงินค่าเวนคืนบริษัทจะ
น า เงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในวรรคแรก 

  
หมวด 5 สิทธิในการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 

24. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
หากผู้เอาประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถ

ส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจาก
บริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับ
ละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ
ยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ 

ตัวอย่างแสดงการค านวณมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย โดย 1) เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อขอรับเงินสด  
2) แปลงเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ และ 3) แปลงเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลา 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

น�าเงิน

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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1-34     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

บริษัทโดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม จ านวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้นจะไม่เกินเงิน
ค่า เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ในขณะนั้น หักด้วยหนี้สินใด ๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยบริษัทจะ
คิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี  

เมื่อใดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างช าระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น  
กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที หากสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีเงินค่าเวนคืนบริษัทจะ
น า เงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในวรรคแรก 

  
หมวด 5 สิทธิในการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 

24. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
หากผู้เอาประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถ

ส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจาก
บริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับ
ละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ
ยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ 

ตัวอย่างแสดงการค านวณมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย โดย 1) เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อขอรับเงินสด  
2) แปลงเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ และ 3) แปลงเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลา 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-35 
 

ตารางที ่1.1 แสดงมูลค่าเวนคนืกรมธรรม์ประกนัภัยแบบสะสมทรัพย์ 
ต่อจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั 1,000 บำท 

ระยะเวลาเอาประกนัภัย 15 ปี ระยะเวลาช าระเบีย้ประกนัภัย 15 ปี 
เพศหญิง อายุ 30 ปี 

 มูลค่าใช้เงนิส าเร็จ กรมธรรม์แบบขยายเวลา 

ส้ินปี 
กรมธรรม์ที ่

มูลค่าเวนคนื
กรมธรรม์ประกนัภัย 

เงนิจ่ายคนื
ทนัท ี

มูลค่าใช้เงนิ
ส าเร็จ 

ระยะเวลา 
ทีข่ยาย เงนิจ่าย 

คนืทนัท ี
เงนิครบ
ก าหนด วนั ปี 

1 - - - - - - - 
2 32 - 60 - 13 - 12 
3 95 - 169 - 12 - 130 
4 164 - 279 - 11 - 247 
5 237 - 384 - 10 - 359 
6 321 - 496 - 9 - 477 
7 415 - 611 - 8 - 598 
8 497 - 697 - 7 - 688 
9 583 - 780 - 6 - 774 
10 673 - 858 - 5 - 855 
11 768 - 933 - 4 - 931 
12 868 4 1,000 - 3 4  1,000 
13 973 66 1,000 - 2 66 1,000 
14 1,084 132 1,000 - 1 132 1,000 
15 1,200 ช าระเบี้ยประกันภยัครบแล้ว 

 
นาง ก. อายุ 30 ปี ท าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ระยะ 15/15 ปี จ านวนเงินเอาประกันชีวิต 500,000 

บาท ช าระเบี้ยประกันภัยมาได้ 5 ปีแล้ว และต้องการหยุดส่งเบี้ยประกันภัย นาง ก. สามารถเลือกใช้สิทธิโดยใช้ตาราง
ที่ 1.1 ประกอบการค านวณ ได้ดังนี้ 
 1. เวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัยเพือ่ขอรับเงินสด 

นาง ก. จะได้รับเงินจ านวนหนึ่งซึ่งจะท าให้สัญญาสิ้นสุดทันที จ านวนเงินที่นาง ก.จะได้รับ ค านวณได้ ดังนี้ 
สูตร 
 

 การเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อขอรับเงินสด =  
 

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์(จากตาราง) x จ านวนเงินเอาประกันภัย 
1,000  

 

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



 

1-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

384 × 500,000  บาท  
      1,000 
 

จากตารางที่ 1.1 มูลค่าเวนคืนปีที่ 5  
จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท มีมูลค่าเวนคืน          237     บาท 
 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 500,00 บาท มีมูลค่าเวนคืน        =   
          
          = 118,500 บาท 
 
 นาง ก. จะได้รับเงนิค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัยเท่ากบั  118,500   บาท 
 
2. แปลงเป็นกรมธรรม์ประกนัภัยแบบใช้เงินส าเร็จ 
นาง ก. ยังคงได้รับความคุ้มครองแบบสะสมทรัพย์ต่อไปจนครบ 10 ปี แต่จ านวนเงินเอาประกันชีวิตจะลดลง

ตามส่วน ดังนี้ 
สูตร  
กรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ =   
    
จากตารางที่ 1.1 มูลค่าใช้เงินส าเร็จปีที่ 5 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท มีมูลค่าใช้เงินส าเร็จ                  384    บาท 

 
 จ านวนเงินเอาประกนัภัย 500,000 บาท มีมลูค่าใช้เงนิส าเร็จ = 
    

       =      192,000 บาท 
 
 กรมธรรม์ประกนัภัยแบบใช้เงนิส าเร็จจะมจี านวนเงนิเอาประกนัภัย  = 192,000  บาท 
 
3. แปลงเป็นกรมธรรม์ประกนัภัยแบบขยายเวลา 
สูตร        
กรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลา =  
  
หากแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลา ตารางมูลค่ากรมธรรม์ ณ สิ้นปีที่ 5 จะขยายเวลาได้อีก 5 

ปี โดยจะได้รับความคุ้มครองเท่าจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิม คือ 500,000 บาท เมื่อครบก าหนดสัญญา นาง ก. จะ
ได้รับเงินคืนอีก 359 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท หรือจะได้รับเงินคืนเท่ากับ 

237 × 500,000   บาท 
        1,000 
 

มูลค่าใช้เงินส าเร็จ (จากตาราง) × จ านวนเงินเอาประกันภัย 
1,000  

 

มูลค่าเงินคงเหลือ(จากตาราง) x จ านวนเงินเอาประกันภัย 
1,000 

 

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

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

1-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

384 × 500,000  บาท  
      1,000 
 

จากตารางที่ 1.1 มูลค่าเวนคืนปีที่ 5  
จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท มีมูลค่าเวนคืน          237     บาท 
 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 500,00 บาท มีมูลค่าเวนคืน        =   
          
          = 118,500 บาท 
 
 นาง ก. จะได้รับเงนิค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัยเท่ากบั  118,500   บาท 
 
2. แปลงเป็นกรมธรรม์ประกนัภัยแบบใช้เงินส าเร็จ 
นาง ก. ยังคงได้รับความคุ้มครองแบบสะสมทรัพย์ต่อไปจนครบ 10 ปี แต่จ านวนเงินเอาประกันชีวิตจะลดลง

ตามส่วน ดังนี้ 
สูตร  
กรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ =   
    
จากตารางที่ 1.1 มูลค่าใช้เงินส าเร็จปีที่ 5 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท มีมูลค่าใช้เงินส าเร็จ                  384    บาท 

 
 จ านวนเงินเอาประกนัภัย 500,000 บาท มีมลูค่าใช้เงนิส าเร็จ = 
    

       =      192,000 บาท 
 
 กรมธรรม์ประกนัภัยแบบใช้เงนิส าเร็จจะมจี านวนเงนิเอาประกนัภัย  = 192,000  บาท 
 
3. แปลงเป็นกรมธรรม์ประกนัภัยแบบขยายเวลา 
สูตร        
กรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลา =  
  
หากแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลา ตารางมูลค่ากรมธรรม์ ณ สิ้นปีที่ 5 จะขยายเวลาได้อีก 5 

ปี โดยจะได้รับความคุ้มครองเท่าจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิม คือ 500,000 บาท เมื่อครบก าหนดสัญญา นาง ก. จะ
ได้รับเงินคืนอีก 359 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท หรือจะได้รับเงินคืนเท่ากับ 

237 × 500,000   บาท 
        1,000 
 

มูลค่าใช้เงินส าเร็จ (จากตาราง) × จ านวนเงินเอาประกันภัย 
1,000  

 

มูลค่าเงินคงเหลือ(จากตาราง) x จ านวนเงินเอาประกันภัย 
1,000 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-37 
 

            
                           = 179,500 บาท 

 
ดังนั้น นาง ก. จะได้รับเงินคืน 179,500 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท 
 
 
 

359 × 500,000 
1,000  

  1,000 
 

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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เร่ืองที ่1.5 
สัญญาเพิม่เติมแนบท้ายกรมธรรม์ 

 
 
ในการประกันชีวิต นอกจากสัญญาประกันชีวิตหลักซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยตกลงจะจ่ายจ านวนเงินที่แน่นอน

ตามที่ตกลงกันไว้ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตจนครบก าหนดสญัญา หรือเสียชีวิตก็ตาม บริษัทผู้รับประกันภัยยังสามารถ
จัดท าสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับแนบไว้กับกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์หลัก เพื่อขยายความ
คุ้มครอง หรือเพิ่มประโยชน์พิเศษนอกเหนือจากความคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก  
สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์นี้ เรียกว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ (Rider) ประกอบด้วยสัญญาเพิ่มเติม
ต่าง ๆ ได้แก่ 

1. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ  
2. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ 
3. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย 
4. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบี้ยประกันภัย 
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา รายละเอียดมีดังนี้ 

 
1. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองอบุัตเิหตุ         

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที ่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้เอา
ประกันภยัมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง                                               

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯนี้ เป็นสัญญาที่มีอายุ 1 ปี ผู้เอาประกันภัยจะท าการต่อสัญญาได้ทุกปี หรือผู้เอา
ประกันภัยจะเลือกซื้อหรือไม่ หรือจะซื้อเท่าใดก็ได้ โดยทั่วไปจะซื้อได้เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันชีวิต หากซื้อควบกับ
การประกันชีวิตจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกันชีวิต     

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Accidental Death 
Benefit: ADB) แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ 

1.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะเนื่องจาก
อุบัติเหตุ (Accidental Death and Dismemberment: AD&D) ถ้าความบาดเจ็บที่ ได้รับท าให้ผู้ เอาประกันภัย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอา
ประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น บริษัทจะ
จ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 
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5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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เร่ืองที ่1.5 
สัญญาเพิม่เติมแนบท้ายกรมธรรม์ 

 
 
ในการประกันชีวิต นอกจากสัญญาประกันชีวิตหลักซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยตกลงจะจ่ายจ านวนเงินที่แน่นอน

ตามที่ตกลงกันไว้ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตจนครบก าหนดสญัญา หรือเสียชีวิตก็ตาม บริษัทผู้รับประกันภัยยังสามารถ
จัดท าสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับแนบไว้กับกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์หลัก เพ่ือขยายความ
คุ้มครอง หรือเพิ่มประโยชน์พิเศษนอกเหนือจากความคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก  
สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์นี้ เรียกว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ (Rider) ประกอบด้วยสัญญาเพิ่มเติม
ต่าง ๆ ได้แก่ 

1. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ  
2. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ 
3. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย 
4. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบี้ยประกันภัย 
5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา รายละเอียดมีดังนี้ 

 
1. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองอบุัตเิหตุ         

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้เอา
ประกันภยัมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง                                               

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯนี้ เป็นสัญญาที่มีอายุ 1 ปี ผู้เอาประกันภัยจะท าการต่อสัญญาได้ทุกปี หรือผู้เอา
ประกันภัยจะเลือกซื้อหรือไม่ หรือจะซื้อเท่าใดก็ได้ โดยทั่วไปจะซื้อได้เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันชีวิต หากซื้อควบกับ
การประกันชีวิตจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกันชีวิต     

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Accidental Death 
Benefit: ADB) แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ 

1.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะเนื่องจาก
อุบัติเหตุ (Accidental Death and Dismemberment: AD&D) ถ้าความบาดเจ็บที่ ได้รับท าให้ผู้ เอาประกันภัย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอา
ประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น บริษัทจะ
จ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 
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รายการทดแทน อตัราร้อยละของจ านวนเงนิเอาประกนัภัยอุบัตเิหต ุ
1. การเสียชวีิต 
2.  การสูญเสียอวัยวะและสายตา 

 2.1 มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง 
 2.2 มือ 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง และสายตา 1 

ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง 
 2.3  มือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 
 2.4  นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วช้ีของมือข้างเดียวกันโดยต้องตัด

ออกไปที่หรือเหนือโคนนิ้ว  

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

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

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

         
1.2 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ

เนื่องจากอุบัติเหตุ (Accidental Death and Indemnity: AI) ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้
เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ใน ในโรงพยาบาล และเสียชีวิ ตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใด 
บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย      

1.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ  ถ้าหาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ หรือต้องรักษาตัว
ในโรงพยาบาล หรือต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเพื่อให้การพยาบาล บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่าย
แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

กรณีการจ่ายเงินชดเชยเป็น 2 เท่าจากอุบัติเหตุพิเศษ โดยปกติสัญญาเพิ่มเติมฯ ทั้ง 3 แบบข้างต้นนี้จะ
จ่ายเงินทดแทนให้เป็น 2 เท่าของจ านวนเงินเอาประกันภัย หากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพของผู้เอา
ประกันภัยเกิดจากอุบัติเหตุพิเศษ ซึ่งได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ในโรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะ 
ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ร่วมอยู่ ณ ที่นั้นในขณะที่เกิดเหตุ หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่รถไฟ หรือรถโดยสารประจ าทางที่ได้รับ
อนุญาตให้รับส่งในเส้นทางประจ า หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่ลิฟต์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยก าลังโดยสารอยู่ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ใน
เหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง)               

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุนี้  จะไม่คุ้มครองความสูญเสียจากการ
เสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ 

 (1) การถูกฆ่า หรือถูกท าร้ายร่างกายโดยเจตนา 
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หรอืโคนนิว้
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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    (2) ส่งคราม (ไม่ว่าจะประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงคราม
กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย 

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

     (4) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง ขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานประจ าอากาศยานใด ๆ  

 (5) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

 (6) การฆ่าตัวตายหรือการท าร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระท าเช่นว่านั้นในขณะที่รู้ สึกผิดชอบ
หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม 

 (7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
      (8) การได้รับเชื่อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ

อุบัติเหตุ 
      (9) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้รับ

การคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ และได้กระท าการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
 (10) การแท้งลูก 
      (11) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการในสงคราม

หรือเยี่ยงสงคราม ในกรณีนี้ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน บริษัทจะคืน
เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้ตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 

      (12) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม    
      (13) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ 

อันเกิดจากการเผ่าไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งด าเนินการ
ติดต่อกันไปโดยตัวเอง 

      (14) การปวดหลังอันมีสาเหตุมากจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน 
(Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneration หรือ Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondy-
litis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอัน
เนื่องมากจากอุบัติเหตุ 
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ปีนหรือไต่

ระดับแอลกอฮอล์

ในเลอืดตัง้แต่
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ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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1-40     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

    (2) ส่งคราม (ไม่ว่าจะประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงคราม
กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย 

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

     (4) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง ขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานประจ าอากาศยานใด ๆ  

 (5) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

 (6) การฆ่าตัวตายหรือการท าร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระท าเช่นว่านั้นในขณะที่รู้ สึกผิดชอบ
หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม 

 (7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
      (8) การได้รับเชื่อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ

อุบัติเหตุ 
      (9) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้รับ

การคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ และได้กระท าการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
 (10) การแท้งลูก 
      (11) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการในสงคราม

หรือเยี่ยงสงคราม ในกรณีนี้ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน บริษัทจะคืน
เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้ตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 

      (12) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม    
      (13) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ 

อันเกิดจากการเผ่าไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งด าเนินการ
ติดต่อกันไปโดยตัวเอง 

      (14) การปวดหลังอันมีสาเหตุมากจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน 
(Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneration หรือ Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondy-
litis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอัน
เนื่องมากจากอุบัติเหตุ 
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ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-41 
 

หากผู้เอาประกันภัยต้องการซื้อความคุ้มครองดังกล่าว สามารถท าได้โดยระบุขอเอาประกันภัยไว้ในใบค าขอ
พร้อมช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะพิจารณารับประกันอุบัติเหตุโดยมีบันทึกสลักหลัง
เพิ่มความคุ้มครอง บันทึกสลักหลังนี้ เรียกว่า บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองสัญญาแนบท้ายการประกันอุบัติเหตุ 
(ฆจ.) บริษัทรับประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง โดยจ่ายผลประโยชน์ให้เหมือนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์เพื่อ
คุ้มครองอุบัติเหตุทุกประการ ในจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลัง  หากผู้เอาประกันถูก
ฆาตกรรม หรือถูกท าร้ายร่างกายโดยเจตนา การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพเนื่องจากสงคราม สงคราม
กลางเมือง การปฏิวัติ หรือรัฐประหาร การกบฏ การจลาจล และการนัดหยุดงาน   
 
2. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายการประกนัสุขภาพ 

เป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตตกลงจ่ายเงินชดเชยการสูญเสียรายได้
ของผู้เอาประกันภัย เนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย เป็นสาเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องนอนพักรักษาตัวไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนั้นสัญญา
เพิ่มเติมฯนี้ จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

2.1 สัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวัน  เนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย บริษัทประกันชีวิตตกลง
จ่ายค่าชดเชยรายวันให้ผู้เอาประกันภัยในขณะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ผลประโยชน์ที่จ่ายให้จะไม่ค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่จ่ายให้เป็นค่าชดเชยรายวัน ซึ่งลักษณะของการไม่สามารถประกอบอาชีพจะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา การจ่ายเงินชดเชยรายวันจะก าหนดเป็นร้อยละของรายได้ที่ได้รับจริงก่อนการ
ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เช่น จ่ายให้เป็นรายสัปดาห์ ร้อยละ 75 ต่อสัปดาห์ของรายได้ หรือก าหนดการจ่ายเป็น
จ านวนร้อยละของรายได้ทีแท้จริงในวันที่ขอเอาประกันภัย  

สืบเนื่องจากวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้เอาประกันภัย ไม่
จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย   
ทางนายทะเบียน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ก าหนด ให้ใช้บันทึกสลัก
หลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่19 มิถุนายน 
2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอา
ประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้                      

 (1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
 (2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
 (3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
 (4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 (5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
 (7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
 (8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)                    
 (9) การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
 (10) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
 (11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)                                          
 (12) การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
 (13) การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic 

Paracentesis)                                              
 (14) การเจาะช่องเยือบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
 (15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
 (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
 (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
 (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)                        
 (บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)   
การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือ

หัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการตรวจ
รักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน ...วัน
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน5  

2.2 สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกันไม่เกิน 90 วัน 
หรือ 120 วันในกรณีบางโรค แต่บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บภายใน 30
วัน นับแต่วันท าสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัย  

 1) บริษัทจะจ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจ านวนเงินสูงสุดของ
รายการความคุ้มครองแต่ละรายการดังนี้  

 
 
 
 
 

5คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย: ค าสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์
ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรง พยาบาล (Day Case)   
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5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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 (5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
 (7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
 (8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)                    
 (9) การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
 (10) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
 (11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)                                          
 (12) การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
 (13) การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic 

Paracentesis)                                              
 (14) การเจาะช่องเยือบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
 (15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
 (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
 (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
 (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)                        
 (บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)   
การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือ

หัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการตรวจ
รักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน ...วัน
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน5  

2.2 สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกันไม่เกิน 90 วัน 
หรือ 120 วันในกรณีบางโรค แต่บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บภายใน 30
วัน นับแต่วันท าสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัย  

 1) บริษัทจะจ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจ านวนเงินสูงสุดของ
รายการความคุ้มครองแต่ละรายการดังนี้  

 
 
 
 
 

5คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย: ค าสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์
ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรง พยาบาล (Day Case)   
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ผลประโยชน์/แบบ.....................  
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ าวัน (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภายนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ )  
ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 

******** 

ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง  
 - ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก 
   ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

******** 

     
2) จ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินคุ้มครองรวม (ไม่

แยกรายการที่คุ้มครอง) 
ข้อพิจารณาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนของการจ่ายค่าสินไหมตาม

สัญญานี้ กับการได้รับเงินสวัสดิการอ่ืน หรือการประกันสุขภาพอ่ืนของผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอาประกันภัยไม่
สามารถเบิกได้มากกว่าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลจริง แต่จ านวนเงินสูงสุดที่คุ้มครองจะจ ากัดความคุ้มครองโดยไม่แยก
รายการ 

3) จ่ายความคุ้มครองเท่ากับจ านวนเงินชดเชยรายวัน และไม่เกิน ...วัน 
 สัญญาเพิ่มเติมนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถรับเงินชดเชยเป็นรายวันตามจ านวนวันที่เข้าพักรักษาตัวเป็น

ผู้ป่วยใน โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้เอาประกันภัยได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอื่นมาก่อนหรือไม่  
      และด้วยวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้เอาประกันภัย ไม่

จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย  
ทางนายทะเบียน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ก าหนดให้ใช้บันทึกสลัก
หลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่19 มิถุนายน 
2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอา
ประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
จ านวนหนึ่งวัน (1วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้                      

     (1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
     (2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 (คปภ.) จงึได้ก�าหนดให้ใช้บนัทกึสลกัหลงั

ผลประโยชน ์ค ่าชดเชยรายวัน
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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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     (3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
     (4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
     (5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
     (6) การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
     (7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
     (8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)                    
     (9) การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
     (10) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
     (11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)                                          
     (12) การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
     (13) การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic 

Paracentesis)                                              
     (14) การเจาะช่องเยือบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
     (15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
     (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
     (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
     (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife) 
     (19) การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation) 
    (20) การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ (Tissue Biopsy) 
     (21) การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction) 
 (บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)                    
การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือ

หัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการตรวจ
รักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน ...วัน
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน6  
 

3. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบีย้ประกนัภัย 
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก โดยมี

เงื่อนไข คือ 
 
 
6คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย: ค าสั่งนายทะเบียนที่ 34/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์

ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรง พยาบาล (Day Case) 

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

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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     (3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
     (4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
     (5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
     (6) การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
     (7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
     (8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)                    
     (9) การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
     (10) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
     (11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)                                          
     (12) การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
     (13) การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic 

Paracentesis)                                              
     (14) การเจาะช่องเยือบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
     (15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
     (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
     (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
     (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife) 
     (19) การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation) 
    (20) การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ (Tissue Biopsy) 
     (21) การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction) 
 (บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)                    
การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือ

หัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการตรวจ
รักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน ...วัน
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน6  
 

3. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบีย้ประกนัภัย 
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก โดยมี

เงื่อนไข คือ 
 
 
6คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย: ค าสั่งนายทะเบียนที่ 34/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์

ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรง พยาบาล (Day Case) 
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1) ผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร หรือเกิดการสูญเสียแขนขา และสายตา  สองอย่างหรือ
มากกว่า ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยก็ตาม 

2) เหตุดังกล่าวตามข้อ1 เกิดขึ้นในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์มีผล
บังคับ 

3) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1 เกิดขึ้นก่อนที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
4) เมื่อผู้เอาประกันพ้นสภาพจากการเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การยกเว้นเบี้ยประกันภัยจะสิ้นสุดลง 

ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป                                                                   
 
4. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบีย้ประกนัภัย 
เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองการช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ของผู้เยาว์  ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ช าระเบี้ย
ประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เยาว์ โดยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยหากผู้ช าระเบี้ย
ประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกต่อไป ก่อนมีอายุครบ 60 ปี หรือก่อน 
ผู้เอาประกันมีอายุครบ 25 ปี โดยผู้เยาว์จะได้รับการยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัยในอนาคตของกรมธรรม์ประกันภัย
ที่สัญญาเพิ่มเติมแนบอยู่ รวมถึงเบี้ยประกันภัยของสัญญาแนบท้ายฯอื่น ๆ ด้วย จนกว่าผู้ช าระเบี้ยประกันภัยจะมีอายุ
ครบ 60 ปี หรือผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี แล้วแต่เวลาไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของผู้เยาว์ยังมีผลบังคับตลอด
ช่วงเวลาเสมือนว่ามีการช าระเบี้ยประกันภัยมาโดยตลอด  
           
5. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายการประกนัชีวติแบบช่ัวระยะเวลา 

เป็นสัญญาที่มีลักษณะคล้ายกับกรมธรรม์ประกันภัยแบบชั่วระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น 
แต่บริษัทรับประกันภัยจัดท าเป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัย
นอกเหนือจากความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัยหลัก        
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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 ่1.6 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกนัชีวติ 

   
 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่เดิมมีเพียงช่องทางตัวแทนเท่ านั้น ปัจจุบันด้วยสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูงขึ้นของธุรกิจ ตลอดจนประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการประกันชีวิตมากข้ึน  ดังนั้นบริษัทประกันภัยต่างพัฒนาช่องทางการจัด
จ าหน่ายเป็นหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าถึงประกันชีวิตอย่างกว้างขวาง สะดวก และรวดเร็ว และท า
ให้บริษัทประกันภัยสามารถขยายตลาดได้เพิ่มข้ึน สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น      

ช่องทางการจัดจ าหน่ายในปัจจุบัน7 มี ดังนี้ 
1. ตัวแทนประกันชีวิต (Agency) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต ซึ่ง

บริษัทจะต้องจัดการให้ตัวแทนประกันชีวิต ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
2. นายหน้าประกันชีวิต (Broker) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต ซึ่ง

บริษัทจะต้องจัดการให้นายหน้าประกันชีวิต ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต          
3. ธนาคาร (Bancassurance) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็น

นายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต รวมถึงการขายประกันชีวิตผ่านทางสถาบันการเงินอ่ืน  ๆ 
เช่น Personal Loan, Mutual Funds or Leasing เป็นต้น แต่ไม่รวมการขายประกันชีวิตผ่านโทรศัพท์ที่ใช้รายชื่อ
ลูกค้าธนาคาร 

4. ไปรษณีย์ (Direct Mail) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไปรษณีย์ ซึ่งจะต้องให้บริษัทเป็น
ผู้ด าเนินการเองเท่านั้น 

5. ทางโทรศัพท์ (Tele-Marketing) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ ให้รวมถึง
การขายประกันทางโทรศัพท์ที่ใช้รายชื่อลูกค้าธนาคาร ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนให้เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านั่น โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะต้องมีการระบุเงื่อนไขสิทธิการ
ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) เป็นเวลา 30 วัน และผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเป็น
ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทให้เสนอขายผ่านโทรศัพท์เท่านั้น 

6. ช่องทางอื่น (Others) หมายถึง การขายประกันภัยผ่านช่องทางอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 – 5 ช่องทาง
ข้างต้น 
 
 
 
  7ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

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

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

1-46     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

เร่ืองที ่1.6 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกนัชีวติ 

   
 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่เดิมมีเพียงช่องทางตัวแทนเท่ านั้น ปัจจุบันด้วยสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูงขึ้นของธุรกิจ ตลอดจนประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการประกันชีวิตมากข้ึน  ดังนั้นบริษัทประกันภัยต่างพัฒนาช่องทางการจัด
จ าหน่ายเป็นหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าถึงประกันชีวิตอย่างกว้างขวาง สะดวก และรวดเร็ว และท า
ให้บริษัทประกันภัยสามารถขยายตลาดได้เพิ่มข้ึน สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น      

ช่องทางการจัดจ าหน่ายในปัจจุบัน7 มี ดังนี้ 
1. ตัวแทนประกันชีวิต (Agency) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต ซึ่ง

บริษัทจะต้องจัดการให้ตัวแทนประกันชีวิต ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
2. นายหน้าประกันชีวิต (Broker) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต ซึ่ง

บริษัทจะต้องจัดการให้นายหน้าประกันชีวิต ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต          
3. ธนาคาร (Bancassurance) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็น

นายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต รวมถึงการขายประกันชีวิตผ่านทางสถาบันการเงินอ่ืน  ๆ 
เช่น Personal Loan, Mutual Funds or Leasing เป็นต้น แต่ไม่รวมการขายประกันชีวิตผ่านโทรศัพท์ที่ใช้รายชื่อ
ลูกค้าธนาคาร 

4. ไปรษณีย์ (Direct Mail) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไปรษณีย์ ซึ่งจะต้องให้บริษัทเป็น
ผู้ด าเนินการเองเท่านั้น 

5. ทางโทรศัพท์ (Tele-Marketing) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ ให้รวมถึง
การขายประกันทางโทรศัพท์ที่ใช้รายชื่อลูกค้าธนาคาร ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนให้เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านั่น โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะต้องมีการระบุเงื่อนไขสิทธิการ
ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) เป็นเวลา 30 วัน และผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเป็น
ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทให้เสนอขายผ่านโทรศัพท์เท่านั้น 

6. ช่องทางอื่น (Others) หมายถึง การขายประกันภัยผ่านช่องทางอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 – 5 ช่องทาง
ข้างต้น 
 
 
 
  7ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-47 
 

 
  ตารางที ่1.2 เปรียบเทยีบเบีย้ประกนัภัยรับจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่าย 2554 - Q2-2558 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 2554 2555 2556 2557 2558 

All จ านวนเงนิ % 
สัดส่วน จ านวนเงนิ % 

สัดส่วน จ านวนเงนิ % 
สัดส่วน จ านวนเงนิ % 

สัดส่วน จ านวนเงนิ % 
สัดส่วน 

Agency 200,782.27 61.02 224,671.00 57.31 241,870.95 54.61 260,014.27 51.61 126,244.10 48.03 

Banca ssurance 107,065.99 32.54 143,667.68 36.65 172,322.54 38.91 210,895.32 41.86 118,516.82 45.09 

Direct Marketing 11,087.42 3.37 12,128.65 3.09 14,016.32 3.16 15,242.32 3.03 7,799.51 2.97 

Others 10,082.51 3.06 11,583.73 2.95 14,663.94 3.31 17,697.76 3.51 10,274.93 3.91 

Total 329,018.18 100.00 392,051.06 100.00 442,873.75 100.00 503,849.67 100.00 262,835.36 100.00 

หมายเหตุ:  1.  ช่องทางการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ประกอบด้วย ขายผ่านทางโทรศัพท์ (Tele – marketing) 
และขายผ่านไปรษณีย์ (Direct Mail) 

2.  ช่องทางอื่น ๆ (Others) ประกอบด้วย นายหน้า (Broker) internet ร้านค้าสะดวกซื้อ และ walk -in          
เป็นต้น                                        

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย 
 
การมีช่องทางการจัดจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตหลากหลายช่องทางท าให้จ านวนประชาชนที่มีกรมธรรม์

ประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น นั่นหมายถึงประชาชนสามารถศึกษา ท าความเข้าใจ และเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้น ท าให้โอกาส
ในการซื้อประกันชีวิตจึงมีสูงขึ้น ก่อให้เกิดการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต  ดังตารางที่ 1.3 ซึ่งเปรียบเทียบสถิติการ
เติบโตของธุรกิจประกันชีวิต ปี 2553 - 2557  

 
ตารางที ่1.3 เปรียบเทยีบสถิตกิารเตบิโตของธุรกจิประกนัชีวติ ปี 2553-2557  

(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี เบีย้ประกนัภัยรับ
ปีแรก 

เบีย้ประกนัภัยรับ
ปีต่ออายุ 

เบีย้ประกนัภัย
จ่ายคร้ังเดยีว รวม อตัรา 

การเตบิโต (%) 
2553 63,811.9 202,518.2 29,867.6 296,260.6 14.3 
2554 67,960.0 230,075.5 30,555.2 328,596.7 10.9 
2555 82,944.3 260.810.5 47,603.2 391,358.0 19.1 
2556 93,948.0 294,360.8 54,187.3 442,496.1 13.1 
2557 108,284.0 333,224.0 62,343.0 503,851.0 13.7 

 
ที่มา: วารสารประกันชีวิต, ปีที่ 34 -35 ฉบับที่ 141 มกราคม–มีนาคม 2557-2558. 

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



 

1-48     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

เร่ืองที ่1.7  
กองทุนประกนัชีวติ  

 
     
ธุรกิจประกันชีวิตมีข้อแตกต่างจากธุรกิจอ่ืน ๆ คือการให้บริการของบริษัทประกันชีวิตต่อประชาชนนั้นเป็น

การให้บริการในระยะยาว เมื่อบริษัทประกันชีวิตรับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้ว ถือว่ามีหนี้สิน และภาระ
ผูกพันต่อผู้เอาประกันภัย ดังนั้นความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิตจึงเป็นสิ่งทีมีความส าคัญอย่างมากต่อประชาชน ถ้า
บริษัทประกันชีวิตต้องเลิกกิจการลงกลางคัน ผู้เอาประกันภัยจ านวนมากจะต้องได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามที่คาดหวังไว้ ทั้ง ๆ ที่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดตั้งกองทุนประกันชีวิตขึ้น 
เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ หรือผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ  และ
จ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากภาครัฐ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ซื่อสัตย์ และยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ประชาชน และประเทศชาติ 

 
กองทุนประกนัชีวติ 

กองทุนประกันชีวิตมีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2551 ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ .ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่3) พ.ศ.2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
คุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และเสถียรภาพ 

1. วัตถุประสงค์ กองทุนประกันชีวิตจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1) เพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่ เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีผู้รับ

ประกันภัยที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตถูกเพิ กถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
      2) เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ 

2. คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็น
ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นรองประธานกรรมการ 
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทยจ านวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จ านวนไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการให้ผู้จัดการเป็นเลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

 1) ก าหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการของกองทุน 
       2) วางระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
       3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริษัทกู้ยืมเงินตามกฎหมายก าหนด 

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

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-3 
 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

1-48     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

เร่ืองที ่1.7  
กองทุนประกนัชีวติ  

 
     
ธุรกิจประกันชีวิตมีข้อแตกต่างจากธุรกิจอ่ืน ๆ คือการให้บริการของบริษัทประกันชีวิตต่อประชาชนนั้นเป็น

การให้บริการในระยะยาว เมื่อบริษัทประกันชีวิตรับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้ว ถือว่ามีหนี้สิน และภาระ
ผูกพันต่อผู้เอาประกันภัย ดังนั้นความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิตจึงเป็นสิ่งทีมีความส าคัญอย่างมากต่อประชาชน ถ้า
บริษัทประกันชีวิตต้องเลิกกิจการลงกลางคัน ผู้เอาประกันภัยจ านวนมากจะต้องได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามที่คาดหวังไว้ ทั้ง ๆ ที่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดตั้งกองทุนประกันชีวิตขึ้น 
เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ หรือผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ  และ
จ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากภาครัฐ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ซื่อสัตย์ และยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ประชาชน และประเทศชาติ 

 
กองทุนประกนัชีวติ 

กองทุนประกันชีวิตมีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2551 ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ .ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่3) พ.ศ.2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
คุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และเสถียรภาพ 

1. วัตถุประสงค์ กองทุนประกันชีวิตจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1) เพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่ เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีผู้รับ

ประกันภัยที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตถูกเพิ กถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
      2) เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ 

2. คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็น
ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นรองประธานกรรมการ 
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทยจ านวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จ านวนไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการให้ผู้จัดการเป็นเลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

 1) ก าหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการของกองทุน 
       2) วางระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
       3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริษัทกู้ยืมเงินตามกฎหมายก าหนด 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-49 
 

       4) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนตาม
กฎหมายก าหนด 

       5) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน หรือออกตราสารทางการเงินอ่ืนตามกฎหมาย
ก าหนด 

 6) วางระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงินของกองทุนในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และ
เสถียรภาพ 

       7) ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กิจการของกองทุนตามกฎหมายก าหนด 

       8) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้จัดการ 
       9) กระท าการอ่ืนใดที่จ าเป็น หรือเก่ียวเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน        
3. อ านาจหน้าที่ของกองทุน กองทุนมีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ ซึ่ง

รวมถึง 
 1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินต่าง ๆ  
      2) ก่อตั้งสิทธิ หรือนิติกรรมใด ๆ ทั้งใน และนอกราชอาณาจักร 
       3) ให้บริษัทกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
       4) ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
       5) กู้ยืม หรือออกตราสารทางการเงินอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับ

ช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยแทนบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
       6) เป็นผู้ช าระบัญชีบริษัทตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
       7) กระท าการอ่ืนใดที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
4. ส่วนประกอบของกองทุน กองทุนประกอบด้วย 
 1) เงินและทรัพย์สินที่ ได้รับโอนจากกองทุนเพื่ อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
      2) เงินที่ได้รับจากจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือทายาท

ของผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัย หากมิได้เรียกร้องจากบริษัทจนล่วงพ้นอายุความแล้ว บริษัท
จะน าส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุน 

       3) เงินที่บริษัทน าส่งเข้ากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศก าหนดด้วยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี  

       4) เงินเพิ่มที่ได้รับจากบริษัทที่ไม่น าเงินส่งเข้ากองทุนให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ 2 และข้อ 3 
       5) เงินที่ตกเป็นของกองทุน (ตามมาตรา 85/5) 
       6) เงินค่าปรับ (ตามมาตรา 117) 
       7) เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงิน หรือการออกตราสารทางการเงินอ่ืน 

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



 

1-50     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

       8) เงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากการช าระบัญชีตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
       9) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้มอบให้ 
       10) ดอกผล หรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
       11) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
5. การใช้จ่ายของเงินกองทุน เงินกองทุนสามารถใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้  
 1) ให้ความช่วยเหลือเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
       2) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และเสถียรภาพ ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่

ได้รับตามกฎหมาย                                           
       3) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการจัดกิจการของ

กองทุน ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด  
       4) จ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกฏหมายก าหนด              
6. ผู้มีสิทธิได้รับช าระหน้ี ผู้มีสิทธิได้รับช าระหนี้จากกองทุนประกันชีวิตต้องเป็นเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระ

หนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยโดยต้องยื่นขอรับเงิน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกองทุน หากพ้น
ก าหนดเวลา เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจาการเอาประกันภัยมิได้มายื่นขอรับเงินจากกองทุนภายในสิบปี ให้
เงินนั้นเข้ากองทุน     

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าที่ไม่มีตัวตน และเป็นธุรกิจที่ให้บริการในระยะยาว 
ดังนั้นความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อประชาชน ถ้าบริษัทประกันชีวิตต้องเลิก
กิจการลงกลางคันผู้เอาประกันภัยจ านวนมากจะได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่ได้รับความคุ้มครองดังที่คาดหวังไว้  
ทั้ง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายเบี้ยประกันภัยไปแลว้ ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนาอย่างมั่นคง และมีความ
น่าเชื่อถือ จึงต้องมีองค์การต่าง ๆ มาก ากับและดูแลให้ให้ธุรกิจนี้มีแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ซึ่งองค์กรต่าง ๆ นี้        
ผู้ศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดในบทต่อไป  
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5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิต เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต  

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ  

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

                          
วตัถุประสงค์   

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ

ฝากเงินธนาคารได้ 
2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้    
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้  
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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       8) เงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากการช าระบัญชีตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
       9) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้มอบให้ 
       10) ดอกผล หรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
       11) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
5. การใช้จ่ายของเงินกองทุน เงินกองทุนสามารถใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้  
 1) ให้ความช่วยเหลือเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
       2) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และเสถียรภาพ ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่

ได้รับตามกฎหมาย                                           
       3) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการจัดกิจการของ

กองทุน ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด  
       4) จ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกฏหมายก าหนด              
6. ผู้มีสิทธิได้รับช าระหน้ี ผู้มีสิทธิได้รับช าระหนี้จากกองทุนประกันชีวิตต้องเป็นเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระ

หนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยโดยต้องยื่นขอรับเงิน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกองทุน หากพ้น
ก าหนดเวลา เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจาการเอาประกันภัยมิได้มายื่นขอรับเงินจากกองทุนภายในสิบปี ให้
เงินนั้นเข้ากองทุน     

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าที่ไม่มีตัวตน และเป็นธุรกิจที่ให้บริการในระยะยาว 
ดังนั้นความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อประชาชน ถ้าบริษัทประกันชีวิตต้องเลิก
กิจการลงกลางคันผู้เอาประกันภัยจ านวนมากจะได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่ได้รับความคุ้มครองดังที่คาดหวังไว้  
ทั้ง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายเบี้ยประกันภัยไปแลว้ ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนาอย่างมั่นคง และมีความ
น่าเชื่อถือ จึงต้องมีองค์การต่าง ๆ มาก ากับและดูแลให้ให้ธุรกิจนี้มีแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ซึ่งองค์กรต่าง ๆ นี้        
ผู้ศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดในบทต่อไป  
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ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต     1-51 
 

  
 

บรรณานุกรม 
 
 
กองทุนประกันชีวิต. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2551 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี 3). 
คณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกันภัย. ค าสัง่นายทะเบียนที่ 21/2557  เรื่องให้ใช้บันทึกสลักหลัง

ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณผีู้ป่วยในท่ีไมต่้องรักษาตัวในโรง พยาบาล (Day Case).    
            . ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขาย และการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของตัวแทน. 
ธนาคารแห่งประเทศไทย. จาก  www.bot.or.th 
บุษรา อ๊ึงภากรณ์ (2546). การประกันภัย (พิมพ์ครั้งท่ี 3). 
ประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย  200 ส าหรับรายย่อย (ไมโคร

อินชัวรันส์) (2556).     
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลคา่เพิ่ม  ฉบับท่ี 194  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงิน

ได้ ส าหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญของผูม้ีเงินได้  ลงวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2554.                 

พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑติยสถาน (พิมพ์ครั้งท่ี 5). พ.ศ. 2549. 
รุ่งอรุณ  จันทร์พูล. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต.   
สมาคมประกันชีวิตไทย. คู่มือการประกันชีวิตกลุม่.                                                     
          . วารสารประกันชีวิต, ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 130  มกราคม – มีนาคม 2554. 
           . วารสารประกันชีวิต, ปีท่ี 31 – 35  มกราคม – มีนาคม 2554 – 2558. 
            . วารสารประกันชีวิต, ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 134  มกราคม – มีนาคม 2555. 
          . วารสารประกันชีวิต, ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 137  มกราคม – มีนาคม 2556. 
           . วารสารประกันชีวิต, ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 141  มกราคม – มีนาคม 2557.    
           . วารสารประกันชีวิต, ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 145  มกราคม – มีนาคม 2558.  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. จาก www.set.or.th 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย. จาก  www.oic.or.th 

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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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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บทที ่2 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ       นช.1 
(1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

 
เร่ืองที ่  

2.1 ความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต 
2.2 สิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับสัญญาประกันชวีิต 
2.3 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิต 
2.4 สัญญาประกันชวีิต 
2.5 เงื่อนไขทั่วไปของสัญญาประกันชีวิต 

 
แนวคดิ 

1. การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้แก่ผู้ เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ เม่ือผู้ซึ่งถูกเอาประกันชีวิต หรือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในเวลาที่ได้
ตกลงกันไว้ หรือยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ตกลงกันไว้ และผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย  

2. บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในการประกันชีวิต ได้แก่ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และผู้รับประโยชน์ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญามีสิทธิและ
หน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกันในส่วนส าคัญคือ ผู้รับประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัย และผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ใช้เงินตามผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจ านวนหนึ่งแก่  
ผู้เอาประกันภัยด้วย ส่วนผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต และมี
หน้าที่ช าระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัย 

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญและต้องศึกษา ได้แก่ 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ลักษณะ 20 ประกันภัย 2) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 4) พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

4. สัญญาประกันชีวิต หมายถึง สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจ านวนหนึ่งซึ่งเป็นจ านวนที่
แน่นอนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ในเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ซึ่งถูกเอาประกันชีวิตได้ตาย
ลง หรือมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ และผู้เอาประกันภัยตกลงส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับ
ประกันภัย โดยสัญญาประกันชีวิต มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็น
สัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาที่ต้องใช้จ่ายจ านวนเงินอันแน่นอน และกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกัน
ชีวิตน าออกขายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  
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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
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การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
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เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
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ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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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 ่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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1. ความหมายของการประกนัชีวติ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ให้ความหมายของค าว่า “ประกันชีวิต” ไว้โดยตรง เพียงแต่ 
ได้บัญญัติถึงเหตุการณ์อันเป็นเหตุให้มีการใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตไว้สองเหตุ คือ เหตุทรงชีพประการหน่ึง 
และเหตุมรณะอกีประการหน่ึง ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 889 “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้เงินย่อมอาศัยความทรง
ชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง” 
 การประกันชีวิตเป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยของสมาชิกของกลุ่มคนที่ซื้อประกันชีวิตเฉลี่ยร่วมกันเพื่อจ่ายให้แก่
ทายาทของผู้ที่เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้ที่เสียชีวิตนั้น เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ การประกันชีวิตคือ การประกันภัยอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อน าเอาความหมายของสัญญาประกันภัยในมาตรา 
861 (ประกันภัย) มาประกอบกับมาตรา 889 (ประกันชีวิต) กล่าวโดยสรุปแล้ว “การประกันชีวิต คือ สัญญาซ่ึงผู้ รับ
ประกันภัยตกลงจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหน่ึงให้แก่ผู้ เอาประกันภัย หรือผู้ รับประโยชน์ หรือทายาทโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (ในกรณีที่ไม่ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้) ภายใต้เงือ่นไขที่ว่าผู้เอาประกนัภัยได้เสียชีวติภายในระยะเวลา 
หรือมีชีวิตอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลง หรือก าหนดไว้ และในกรณีดงักล่าวผู้เอาประกนัภัย ตกลงที่จะช าระค่าเบีย้
ประกนัภัยให้แก่ผู้รับประกนัภัยตามจ านวนเงนิที่ได้ตกลงกนัไว้” 
 เนื่องจากเป็นความแน่นอนที่ทุกคนต้องเสียชีวิต แต่ระยะเวลาที่เสียชีวิตเป็นความไม่แน่นอน  ดังนั้นการ
ประกันชีวิตจึงเป็นการเอาประกันในความไม่แน่นอนดังกล่าว จากความหมายดังกล่าวข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงิน
เอาประกันชีวิตไม่ได้เกิดในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตอย่างเดียว (การใช้จ านวนเงินท่ีอาศัยการมรณะของบุคคล
หนึ่ง) แต่การจ่ายเงินเอาประกันชีวิตยังสามารถจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีชีวิตอยู่จนครบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในสัญญาอีกด้วย (การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพของบุคคลหนึ่ง) ดังนั้นสามารถแบ่งเหตุแห่งการจ่ายเงิน 
หรือใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตออกเป็น 2 กรณี คือ 

1.1  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกนัภัย คือ ผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันภัยเป็น
ระยะเวลาตามที่ได้ก าหนดในสัญญาประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงระยะเวลาที่ก าหนด
ในสัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยก็จะจ่ายเงิน หรือใช้เงินในจ านวนที่แน่นอนให้ สัญญาประเภทนี้มีข้อเสียตรงที่ว่า 
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนระยะเวลาที่ก าหนดไว้ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ได้เงินใด ๆ 

1.2  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้เอาประกันภัย คือ ผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันชีวิตเป็น
ระยะเวลาตามที่ได้ก าหนดในสัญญาประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่ก าหนดใน
สัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยก็จะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ สัญญาประเภทนี้มีข้อเสียตรงที่ว่า หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้เสียชีวิตในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ได้เงินใด ๆ 

จะเห็นได้ว่า เหตุแห่งการจ่ายเงินหรือใช้เงินทั้งสองเหตุดังกล่าวต่างก็มีข้อเสียด้วยกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแบบ
ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อ ส าหรับแบบประกันสะสมทรัพย์ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดนั้น ให้ความคุ้มครอง
การเสียชีวิตในเวลาที่ก าหนดและให้ความคุ้มครองการออมด้วย 
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1. ความหมายของการประกนัชีวติ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ให้ความหมายของค าว่า “ประกันชีวิต” ไว้โดยตรง เพียงแต่ 
ได้บัญญัติถึงเหตุการณ์อันเป็นเหตุให้มีการใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตไว้สองเหตุ คือ เหตุทรงชีพประการหน่ึง 
และเหตุมรณะอกีประการหน่ึง ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 889 “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้เงินย่อมอาศัยความทรง
ชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง” 
 การประกันชีวิตเป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยของสมาชิกของกลุ่มคนที่ซื้อประกันชีวิตเฉลี่ยร่วมกันเพื่อจ่ายให้แก่
ทายาทของผู้ที่เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้ที่เสียชีวิตนั้น เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ การประกันชีวิตคือ การประกันภัยอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อน าเอาความหมายของสัญญาประกันภัยในมาตรา 
861 (ประกันภัย) มาประกอบกับมาตรา 889 (ประกันชีวิต) กล่าวโดยสรุปแล้ว “การประกันชีวิต คือ สัญญาซ่ึงผู้ รับ
ประกันภัยตกลงจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหน่ึงให้แก่ผู้ เอาประกันภัย หรือผู้ รับประโยชน์ หรือทายาทโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (ในกรณีที่ไม่ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้) ภายใต้เงือ่นไขที่ว่าผู้เอาประกนัภัยได้เสียชีวติภายในระยะเวลา 
หรือมีชีวิตอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลง หรือก าหนดไว้ และในกรณีดงักล่าวผู้เอาประกนัภัย ตกลงที่จะช าระค่าเบีย้
ประกนัภัยให้แก่ผู้รับประกนัภัยตามจ านวนเงนิที่ได้ตกลงกนัไว้” 
 เนื่องจากเป็นความแน่นอนที่ทุกคนต้องเสียชีวิต แต่ระยะเวลาที่เสียชีวิตเป็นความไม่แน่นอน  ดังนั้นการ
ประกันชีวิตจึงเป็นการเอาประกันในความไม่แน่นอนดังกล่าว จากความหมายดังกล่าวข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงิน
เอาประกันชีวิตไม่ได้เกิดในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตอย่างเดียว (การใช้จ านวนเงินท่ีอาศัยการมรณะของบุคคล
หนึ่ง) แต่การจ่ายเงินเอาประกันชีวิตยังสามารถจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีชีวิตอยู่จนครบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในสัญญาอีกด้วย (การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพของบุคคลหนึ่ง) ดังนั้นสามารถแบ่งเหตุแห่งการจ่ายเงิน 
หรือใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตออกเป็น 2 กรณี คือ 

1.1  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกนัภัย คือ ผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันภัยเป็น
ระยะเวลาตามที่ได้ก าหนดในสัญญาประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงระยะเวลาที่ก าหนด
ในสัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยก็จะจ่ายเงิน หรือใช้เงินในจ านวนที่แน่นอนให้ สัญญาประเภทนี้มีข้อเสียตรงที่ว่า 
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนระยะเวลาที่ก าหนดไว้ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ได้เงินใด ๆ 

1.2  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้เอาประกันภัย คือ ผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันชีวิตเป็น
ระยะเวลาตามที่ได้ก าหนดในสัญญาประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่ก าหนดใน
สัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยก็จะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ สัญญาประเภทนี้มีข้อเสียตรงที่ว่า หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้เสียชีวิตในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ได้เงินใด ๆ 

จะเห็นได้ว่า เหตุแห่งการจ่ายเงินหรือใช้เงินทั้งสองเหตุดังกล่าวต่างก็มีข้อเสียด้วยกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแบบ
ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อ ส าหรับแบบประกันสะสมทรัพย์ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดนั้น ให้ความคุ้มครอง
การเสียชีวิตในเวลาที่ก าหนดและให้ความคุ้มครองการออมด้วย 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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1. ความหมายของการประกนัชีวติ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ให้ความหมายของค าว่า “ประกันชีวิต” ไว้โดยตรง เพียงแต่ 
ได้บัญญัติถึงเหตุการณ์อันเป็นเหตุให้มีการใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตไว้สองเหตุ คือ เหตุทรงชีพประการหน่ึง 
และเหตุมรณะอกีประการหน่ึง ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 889 “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้เงินย่อมอาศัยความทรง
ชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง” 
 การประกันชีวิตเป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยของสมาชิกของกลุ่มคนที่ซื้อประกันชีวิตเฉลี่ยร่วมกันเพื่อจ่ายให้แก่
ทายาทของผู้ที่เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้ที่เสียชีวิตนั้น เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ การประกันชีวิตคือ การประกันภัยอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อน าเอาความหมายของสัญญาประกันภัยในมาตรา 
861 (ประกันภัย) มาประกอบกับมาตรา 889 (ประกันชีวิต) กล่าวโดยสรุปแล้ว “การประกันชีวิต คือ สัญญาซ่ึงผู้ รับ
ประกันภัยตกลงจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหน่ึงให้แก่ผู้ เอาประกันภัย หรือผู้ รับประโยชน์ หรือทายาทโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (ในกรณีที่ไม่ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้) ภายใต้เงือ่นไขที่ว่าผู้เอาประกนัภัยได้เสียชีวติภายในระยะเวลา 
หรือมีชีวิตอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลง หรือก าหนดไว้ และในกรณีดงักล่าวผู้เอาประกนัภัย ตกลงที่จะช าระค่าเบีย้
ประกนัภัยให้แก่ผู้รับประกนัภัยตามจ านวนเงนิที่ได้ตกลงกนัไว้” 
 เนื่องจากเป็นความแน่นอนที่ทุกคนต้องเสียชีวิต แต่ระยะเวลาที่เสียชีวิตเป็นความไม่แน่นอน  ดังนั้นการ
ประกันชีวิตจึงเป็นการเอาประกันในความไม่แน่นอนดังกล่าว จากความหมายดังกล่าวข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงิน
เอาประกันชีวิตไม่ได้เกิดในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตอย่างเดียว (การใช้จ านวนเงินท่ีอาศัยการมรณะของบุคคล
หนึ่ง) แต่การจ่ายเงินเอาประกันชีวิตยังสามารถจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีชีวิตอยู่จนครบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในสัญญาอีกด้วย (การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพของบุคคลหนึ่ง) ดังนั้นสามารถแบ่งเหตุแห่งการจ่ายเงิน 
หรือใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตออกเป็น 2 กรณี คือ 

1.1  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกนัภัย คือ ผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันภัยเป็น
ระยะเวลาตามที่ได้ก าหนดในสัญญาประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงระยะเวลาที่ก าหนด
ในสัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยก็จะจ่ายเงิน หรือใช้เงินในจ านวนที่แน่นอนให้ สัญญาประเภทนี้มีข้อเสียตรงที่ว่า 
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนระยะเวลาที่ก าหนดไว้ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ได้เงินใด ๆ 

1.2  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้เอาประกันภัย คือ ผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันชีวิตเป็น
ระยะเวลาตามที่ได้ก าหนดในสัญญาประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่ก าหนดใน
สัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยก็จะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ สัญญาประเภทนี้มีข้อเสียตรงที่ว่า หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้เสียชีวิตในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ได้เงินใด ๆ 

จะเห็นได้ว่า เหตุแห่งการจ่ายเงินหรือใช้เงินทั้งสองเหตุดังกล่าวต่างก็มีข้อเสียด้วยกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแบบ
ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อ ส าหรับแบบประกันสะสมทรัพย์ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดนั้น ให้ความคุ้มครอง
การเสียชีวิตในเวลาที่ก าหนดและให้ความคุ้มครองการออมด้วย 
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2. บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัชีวติ 
สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยของชีวิต โดยคู่สัญญาทั้งฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอา

ประกันภัย ต่างตระหนักดีว่าฝ่ายหนึ่งอาจได้รับการตอบแทนไม่สมกับการตอบแทนที่เสียไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาส หรือ
ความไม่แน่นอนอันเป็นสาระส าคัญของการเสี่ยงโชค แม้ว่าในธุรกิจประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยอาจมีข้อสันนิษฐานโดย
อาศัยทฤษฎีว่าด้วยความน่าจะเป็น (Theory of Probability) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการค านวณโอกาสว่าเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นได้กี่คร้ังในจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ทัง้หมด และกฎว่าด้วยจ านวนมาก (Law of Large Number) 
หรือกฎการถัวเฉลี่ย (Law of Average) ซึ่งเป็นกฎแห่งความจริงที่ว่า เหตุการณ์ที่ท าการสังเกตมีจ านวนมากเท่าใด 
โอกาสที่น่าจะเป็นยิ่งมีความถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้มีการบัญญัติถึงบุคคลที่
เก่ียวข้องในสัญญาประกันชีวิต ได้แก่ 1) ผู้รับประกันภัย 2) ผู้เอาประกันภัย และ 3) ผู้รับประโยชน์  
  2.1  ผู้รับประกนัภัย (Insurer) กรณีของสัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยจะหมายถึง คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลง
จะใช้จ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ รับประโยชน์ ทั้งนี้เป็นไป
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862  
 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2551 มาตรา 7 ได้ระบุไว้ว่า การประกอบธุรกิจประกันชีวิตกระท าได้เมื่อได้จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทมหาชนจ ากัด
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เช่น ต้องด ารงไว้ซึ่งเงินกองทุน ต้องวางหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียน เป็นต้น  
 2.2   ผู้ เอาประกันภัย (Insured) หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย เป็นการตอบแทนที่ผู้รับ
ประกันภัยตกลงเข้ารับเสี่ยงภัยให้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 โดยที่การท าสัญญาประกันภัย
เป็นการท านิติกรรมอย่างหนึ่ง ผู้ที่จะเป็นผู้เอาประกันภัยได้ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องเป็น
ผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ถ้าเป็นผู้เยาว์ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน และนอกจาก
จะต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายแล้ว ข้อส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863  
 2.3   ผู้ รับประโยชน์ (Beneficiary) หมายถึง บุคคลผู้จะพึงได้รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 ซึ่งแท้จริงแล้วผู้รับประโยชน์มิใช่คู่สัญญาโดยตรงในสัญญาประกัน
ชีวิต เพียงแต่เข้ามาเก่ียวข้องในสัญญาประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยก าหนดให้เป็นผู้รับเงินผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกันชีวิต ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันชีวิต 
 ผู้รับประโยชน์ กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นบุคคลซึ่งมีความเก่ียวข้องกับผู้เอาประกันภัย จึงเป็นสิทธิ
ของผู้เอาประกันภัยว่าจะระบุให้บุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตก็ได้ ผู้รับประโยชน์เป็นเพียงบุคคล
ที่ผู้เอาประกันภัยก าหนดให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจากผู้รับประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต แต่หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตผู้รับประกันภัยจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย ดังจะเห็นได้จากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 วรรคท้าย บัญญัติไว้ว่า “อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลหนึ่ง
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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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คนเดียวกันก็ได้” จึงอาจกล่าวได้ว่า สัญญาประกันภัย หากมีผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยสัญญาก็สมบูรณ์ได้แม้
จะไม่มีผู้รับประโยชน์ แต่ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะพิจารณาว่า ผู้รับประโยชน์ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เอา
ประกันภัยเสมอ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทในพิจารณาส่วนได้เสีย 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ระบุให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับเงินแทน เช่น กรณีการประกันชีวิตในเหตุที่มรณะ ซึ่งผู้
เอาประกันภัยจะต้องระบุบุคคลไว้รับเงินในเมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมลง บุคคลที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ก็จะเป็น
ผู้รับเงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้นในฐานะผู้รับประโยชน์ สัญญาประกันภัยที่ระบุให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับประโยชน์เช่นนี้ 
ถือเป็น “สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก” ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 374-376 
นั่นเอง  
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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คนเดียวกันก็ได้” จึงอาจกล่าวได้ว่า สัญญาประกันภัย หากมีผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยสัญญาก็สมบูรณ์ได้แม้
จะไม่มีผู้รับประโยชน์ แต่ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะพิจารณาว่า ผู้รับประโยชน์ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เอา
ประกันภัยเสมอ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทในพิจารณาส่วนได้เสีย 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ระบุให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับเงินแทน เช่น กรณีการประกันชีวิตในเหตุที่มรณะ ซึ่งผู้
เอาประกันภัยจะต้องระบุบุคคลไว้รับเงินในเมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมลง บุคคลที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ก็จะเป็น
ผู้รับเงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้นในฐานะผู้รับประโยชน์ สัญญาประกันภัยที่ระบุให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับประโยชน์เช่นนี้ 
ถือเป็น “สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก” ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 374-376 
นั่นเอง  
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เร่ืองที ่2.2  
สิทธิและหน้าทีข่องบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัสัญญาประกนัชีวติ 
  
 
 เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิ และหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย  
1) สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัย 2) สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย และ 3) สิทธิและหน้าที่ของผู้รับ
ประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. สิทธิและหน้าทีข่องผู้รับประกนัภัย 
 1.1  สิทธิของผู้ รับประกนัภัย  ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยรู้อยู่แล้ว ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น 
หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ อันเป็นผลท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตซึ่งเป็น
โมฆียะนั้น ภายใน 1 เดือนนับแต่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้1 แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันท าสัญญา
ประกันชีวิต แต่โดยทั่วไปกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับ
ประกันภัยต้องใช้สิทธิการบอกล้างในโมฆียะกรรมภายในก าหนดไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันท าสัญญาประกันชีวิต ผู้รับ
ประกันภัยจึงต้องผูกพันตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วย 
 ผลของการบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 892 
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยเพียงแต่คืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทประกันชีวิตก็จะคืนเบี้ย
ประกันภัยที่ได้รับมาช าระทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทเท่านั้น โดยการคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต
นั้น ให้คืนแก่ผู้เอาประกันภัย แต่ทั้งนี้ถ้าหากผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายไปแล้ว ก็ให้คืนแก่ทายาทของผู้เอา
ประกันภัย มิใช่คืนให้แก่ผู้รับประโยชน์ เนื่องจากเมื่อบอกล้างสัญญาแล้ว สัญญาย่อมตกเป็นโมฆียะและถือว่าสัญญาไม่
มีผลบังคับมาตั้งแต่ต้น 
 1.2  หน้าที่ของผู้ รับประกนัภัย ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 1 ค าว่า “มูล” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายถึง โคน ราก เค้าต้น ที่ตั้งเดิม ความมุ่งหมายของกฎหมายตาม
มาตรานี้ก็คือ เมื่อรู้ถึงเค้าเร่ืองหรือต้นเร่ืองเดิมว่าโมฆียกรรมเกิดจากอะไรแล้ว ย่อมใช้สิทธิบอกล้างได้ทันที ไม่จ าเป็นต้องค้นคว้าเพื่อทราบความจริง
จนเป็นที่ยุติแน่นอนเสียก่อน (ค าพิพากษาฎีกาที่ 1247/2514) 

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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  1)  ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งมีเนื้อความตรงตามสัญญาประกันชีวิตและมีรายการต่าง ๆ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสาม (1) – (11)2  ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
  2)  จ่ายเงิน หรือใช้เงินประกันชีวิต เมื่อผู้เอาประกันภัยตายลงภายในก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ 
หรือทรงชีพอยู่จนถึงก าหนดระยะเวลานั้น ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงิน หรือใช้เ งินเป็นจ านวนแน่นอน 
ตามที่ได้ตกลงกันไว้ มิใช่ตามความเสียหายที่แท้จริง เพราะชีวิตคนไม่อาจประมาณราคาเป็นเงินเพื่อหาความเสียหายที่
แท้จริงดั่งเช่นทรัพย์สินได้นั่นเอง เว้นแต่ผู้รับประกันภัยบอกล้างโมฆียกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 865 
  3)  คืนเงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทประกันชีวิตก็จะคืนเบี้ยประกันภัยที่
ได้รับช าระมาทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทเท่านั้น  
  4)  คืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือ เมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญา ภายหลังจากได้ส่ง
เบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 ท้ังนี้หากกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ผู้รับประกันภัยก็ต้องคืนให้กับผู้เอาประกันภัยด้วย  
  แต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 
ว่า ในกรณีที่อาศัยเหตุมรณะของผู้เอาประกันภัยเป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน ผู้รับประกันภัยไม่จ าต้องจ่ายเงิน 
หรือใช้เงินประกันชีวิต หากปรากฏว่า  
   (1) ผู้เอาประกันภัยได้กระท าอัตตวินิบาตกรรม กล่าวคือ ฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร ภายใน 1 ปี นับ
แต่วันท าสัญญาประกันชีวิต เหตุผลที่กฎหมายบัญญัติข้อยกเว้นไว้เช่นนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้มีการฆ่าตัวตายเพื่อหวังเอา
ประกันชีวิตให้แก่ทายาท หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้รับประโยชน ์และเหตุที่กฎหมายก าหนดระยะเวลาไว้ว่า จะต้องเป็นการ
ฆ่าตัวตายโดยสมัครใจภายใน 1 ปี นับแต่วันท าสัญญาก็เพราะหากมีการฆ่าตัวตายภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ก็
พึงเห็นได้ว่าผู้เประกันภัยน่าจะมีความตั้งใจมาตั้งแต่แรกท าสัญญาที่จะฆ่าตัวตายเพื่อหวังเอาเงินประกันชีวิต กฎหมาย
จึงบัญญัติข้อยกเว้นมิให้ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนั่นเอง 

(2) ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ในกรณีนี้ต้องเป็นการกระท าของผู้รับ
ประโยชน์ และต้องเป็นการฆ่าตายโดยเจตนาเท่านั้น หากผู้รับประโยชน์กระท าให้บุคคลดังกล่าวตายโดยไม่เจตนา  
 

2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสาม กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการ
ดังต่อไปนี้  

(1) วัตถุที่เอาประกันภัย  
(2) ภัยใดซ่ึงผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง  
(3) ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้  
(4) จ านวนเงินซ่ึงเอาประกันภัย  
(5) จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย  
(6) ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิ้นสุด ไว้ด้วย  
(7) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย  
(8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย 
(9) ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี  
(10) วันท าสัญญาประกันภัย  
(11) สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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  1)  ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งมีเนื้อความตรงตามสัญญาประกันชีวิตและมีรายการต่าง ๆ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสาม (1) – (11)2  ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
  2)  จ่ายเงิน หรือใช้เงินประกันชีวิต เมื่อผู้เอาประกันภัยตายลงภายในก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ 
หรือทรงชีพอยู่จนถึงก าหนดระยะเวลานั้น ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงิน หรือใช้เ งินเป็นจ านวนแน่นอน 
ตามที่ได้ตกลงกันไว้ มิใช่ตามความเสียหายที่แท้จริง เพราะชีวิตคนไม่อาจประมาณราคาเป็นเงินเพื่อหาความเสียหายที่
แท้จริงดั่งเช่นทรัพย์สินได้นั่นเอง เว้นแต่ผู้รับประกันภัยบอกล้างโมฆียกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 865 
  3)  คืนเงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทประกันชีวิตก็จะคืนเบี้ยประกันภัยที่
ได้รับช าระมาทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทเท่านั้น  
  4)  คืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือ เมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญา ภายหลังจากได้ส่ง
เบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 ทั้งนี้หากกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ผู้รับประกันภัยก็ต้องคืนให้กับผู้เอาประกันภัยด้วย  
  แต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 
ว่า ในกรณีที่อาศัยเหตุมรณะของผู้เอาประกันภัยเป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน ผู้รับประกันภัยไม่จ าต้องจ่ายเงิน 
หรือใช้เงินประกันชีวิต หากปรากฏว่า  
   (1) ผู้เอาประกันภัยได้กระท าอัตตวินิบาตกรรม กล่าวคือ ฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร ภายใน 1 ปี นับ
แต่วันท าสัญญาประกันชีวิต เหตุผลที่กฎหมายบัญญัติข้อยกเว้นไว้เช่นนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้มีการฆ่าตัวตายเพื่อหวังเอา
ประกันชีวิตให้แก่ทายาท หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้รับประโยชน ์และเหตุที่กฎหมายก าหนดระยะเวลาไว้ว่า จะต้องเป็นการ
ฆ่าตัวตายโดยสมัครใจภายใน 1 ปี นับแต่วันท าสัญญาก็เพราะหากมีการฆ่าตัวตายภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ก็
พึงเห็นได้ว่าผู้เประกันภัยน่าจะมีความตั้งใจมาตั้งแต่แรกท าสัญญาที่จะฆ่าตัวตายเพื่อหวังเอาเงินประกันชีวิต กฎหมาย
จึงบัญญัติข้อยกเว้นมิให้ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนั่นเอง 

(2) ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ในกรณีนี้ต้องเป็นการกระท าของผู้รับ
ประโยชน์ และต้องเป็นการฆ่าตายโดยเจตนาเท่านั้น หากผู้รับประโยชน์กระท าให้บุคคลดังกล่าวตายโดยไม่เจตนา  
 

2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสาม กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการ
ดังต่อไปนี้  

(1) วัตถุที่เอาประกันภัย  
(2) ภัยใดซ่ึงผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง  
(3) ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้  
(4) จ านวนเงินซ่ึงเอาประกันภัย  
(5) จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย  
(6) ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิ้นสุด ไว้ด้วย  
(7) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย  
(8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย 
(9) ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี  
(10) วันท าสัญญาประกันภัย  
(11) สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย 
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หรือเป็นการกระท าโดยประมาท ก็ไม่เข้าข้อยกเว้นนี้ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลว่า บุคคลจะได้รับประโยชน์จากการกระท าผิด
ของตนเองไม่ได้ แต่กระนั้นก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 วรรคท้าย บัญญัติให้ผู้รับประกันภัย
จ าต้องจ่ายคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย  
 
2. สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัย 
  2.1  สิทธิของผู้เอาประกนัภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) สิทธิได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินประกัน
ชีวิตเมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญาประกันชีวิต กล่าวคือ 

หากเป็นสัญญาประกันชีวิตประเภทอาศัยความมรณะของบุคคลอ่ืนเป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน 
ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตเป็นจ านวนแน่นอนตามที่ได้ตกลงไว้ เมื่อบุคคลซึ่งถูกเอาประกันชีวิตนั้น
ถึงแก่ความตาย 

หากเป็นสัญญาประกันชีวิตประเภทอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันภัยเอง หรือบุคคลอ่ืนผู้เอา
ประกันภัยป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัย
ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา 

ทั้งนี้ คู่สัญญาอาจตกลงกันให้มีการรับเงินประกันชีวิตเป็นเงินก้อนเดียว หรือเป็นเงินรายปีก็ได้ โดย
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 890 ก าหนดไว้ แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงิน
เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

2)  สิทธิโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิตให้บุคคลอ่ืน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 891 ซึ่งบัญญัติว่า “แม้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เองก็ดี ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะ
โอนประโยชน์แห่งสัญญานัน้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์แล้ว 
และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น ถ้า
กรมธรรม์ประกันภัยได้ท าเป็นรูปให้การจ่ายเงิน หรือใช้เงินตามเขาสั่งแล้ว ท่านให้น าบทบัญญัติมาตรา 309 มาใช้
บังคับ” ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะโอนประโยชน์ที่ได้รับจากการท าประกันชีวิต เช่น เงินปันผล ซึ่งเป็นเงิน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับกรณีผู้เอาประกันชีวิตยังมีชีวิตอยู่ ให้กับบุคคลอ่ืน (ผู้รับโอน) ผู้เอาประกันชีวิตย่อมมีสิทธิโอน
ประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตให้บุคคลอื่นได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ทั้งนี้ วิธีการโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตนี้ ไม่มีกฎหมายในส่วนการประกันภัยบัญญัติไว้
โดยเฉพาะย่อมต้องบังคับตามวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 
กล่าวคือ การโอนต้องท าเป็นหนังสือจึงจะสมบูรณ์และต้องบอกกล่าวการโอนไปยังผูร้ับประกันภัยเป็นหนงัสือ หรือผู้รับ
ประกันภัยยินยอมเป็นหนังสือจึงจะใช้ยันผู้รับประกันภัยได้ 
  3)  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 ผู้เอา
ประกันภัยมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตเมื่อใดก็ได้ โดยเพียงแต่งดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ซึ่งถือว่า เป็นการ
บอกเลิกสัญญาแล้วนับแต่นั้น  
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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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  เนื่องจากสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว ดังนั้นเพื่อรักษาให้สัญญาประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับ 
เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตได้รับประโยชน์สูงสุด กรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตประสบปัญหาทางการเงินไม่สามารถช าระเบี้ย
ประกันภัยในงวดใดงวดหนึ่งชั่วคราว และกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ผู้ เอา
ประกันภัยสามารถเลือกใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้ 
    (1) การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงิ นค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันชีวิต
นั้นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเดิม แต่จ านวนเงินที่เอา
ประกันภัยจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าใช้เงินส าเร็จ ตามที่ก าหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัย
ไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป และบริษัทจะจ่ายเงินจ านวนนี้ให้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเมื่อ  
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
   (2) การแปลงเป็นการประกันชีวิตแบบขยายเวลา การประกันภัยแบบขยายเวลา จะใช้เฉพาะกับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ออกโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเท่านั้น หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่
มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยน
กรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต แต่ระยะเวลาประกันภัยจะเปลี่ยนไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางการขยายเวลาประกันชีวิต โดยผู้เอา
ประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาที่ขยาย บริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นก าหนดระยะเวลาที่ขยายกรมธรรม์
ประกันชีวิตเป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มีมูลค่าใด ๆ  
   (3) การน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิ ตยังมีผล
บังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับต่อไป ผู้รับ
ประกันภัยจะน าเงินเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมาช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติ 
   (4) การกู้ยืมเงิน เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินคืนค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตเกิดขึ้นแล้ว หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นการเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้
เงินส าเร็จ การแปลงเป็นการประกันชีวิตแบบขยายเวลา หรือการน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ 
ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทมาใช้ได้โดยมีดอกเบี้ย  
 2.2  หน้าที่ของผู้ เอาประกนัภัย ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1)  หน้าท่ีส่งเบี้ยประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 “อันว่าสัญญา
ประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัย หาก
มีขึ้น หรือในเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดั่งได้ระบุไว้ในสัญญาและในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ย
ประกันภัย” อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติการที่ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยนั้น ถือเป็น
สาระส าคัญประการหนึ่งของการเกิดสัญญาประกันชีวิต และเมื่อได้ท าสัญญาประกันชีวิตขึ้นแล้ว ย่อมก่อให้เกิดหนี้ 
หรือหน้าที่ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งเงินเบี้ยประกันภัยตามจ านวน เงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในกรมธรรมป์ระกัน
ชีวิต ทั้งนี้ผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งคิดค านวณจากจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิต อายุ 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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  เนื่องจากสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว ดังนั้นเพื่อรักษาให้สัญญาประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับ 
เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตได้รับประโยชน์สูงสุด กรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตประสบปัญหาทางการเงินไม่สามารถช าระเบี้ย
ประกันภัยในงวดใดงวดหนึ่งชั่วคราว และกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ผู้ เอา
ประกันภัยสามารถเลือกใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้ 
    (1) การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงิ นค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันชีวิต
นั้นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเดิม แต่จ านวนเงินที่เอา
ประกันภัยจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าใช้เงินส าเร็จ ตามที่ก าหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัย
ไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป และบริษัทจะจ่ายเงินจ านวนนี้ให้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเมื่อ  
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
   (2) การแปลงเป็นการประกันชีวิตแบบขยายเวลา การประกันภัยแบบขยายเวลา จะใช้เฉพาะกับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ออกโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเท่านั้น หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่
มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยน
กรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต แต่ระยะเวลาประกันภัยจะเปลี่ยนไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางการขยายเวลาประกันชีวิต โดยผู้เอา
ประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาที่ขยาย บริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นก าหนดระยะเวลาที่ขยายกรมธรรม์
ประกันชีวิตเป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มีมูลค่าใด ๆ  
   (3) การน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิ ตยังมีผล
บังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับต่อไป ผู้รับ
ประกันภัยจะน าเงินเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมาช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติ 
   (4) การกู้ยืมเงิน เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินคืนค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตเกิดขึ้นแล้ว หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นการเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้
เงินส าเร็จ การแปลงเป็นการประกันชีวิตแบบขยายเวลา หรือการน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ 
ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทมาใช้ได้โดยมีดอกเบี้ย  
 2.2  หน้าที่ของผู้ เอาประกนัภัย ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1)  หน้าท่ีส่งเบี้ยประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 “อันว่าสัญญา
ประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัย หาก
มีขึ้น หรือในเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดั่งได้ระบุไว้ในสัญญาและในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ย
ประกันภัย” อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติการที่ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยนั้น ถือเป็น
สาระส าคัญประการหนึ่งของการเกิดสัญญาประกันชีวิต และเมื่อได้ท าสัญญาประกันชีวิตขึ้นแล้ว ย่อมก่อให้เกิดหนี้ 
หรือหน้าที่ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งเงินเบี้ยประกันภัยตามจ านวน เงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในกรมธรรมป์ระกัน
ชีวิต ทั้งนี้ผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งคิดค านวณจากจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิต อายุ 
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ตลอดจนสุขภาพของผู้เอาประกันภัย โดยอัตราเบี้ยประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยก าหนดนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 30  
 การช าระเบี้ยประกันภัยพึงช าระเป็นเงินสด หากการช าระเบี้ยประกันภัยด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค 
ดราฟต์ หรือวิธีอ่ืนใดจะถือว่าได้ช าระเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรียกเก็บเงินสดได้แล้ว ทั้งนี้ ต้องช าระเบี้ยประกันภัยก่อน 
หรือในวันถึงก าหนดช าระ3 โดยช าระเป็นงวดรายปี รายงวด 6 เดือน 3 เดือน หรือรายเดือน ให้กับบริษัทประกันชีวิต 
ณ ส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทประกันชีวิต หรือให้กับตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต ทั้งนี้ 
บริษัทประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต จะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยไว้เป็นหลักฐานให้แก่ 
ผู้เอาประกันภัย  
 ทั้งนี้ เมื่อได้รับเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตมาแล้ว ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและท าความเข้าใจใน
รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองต่าง ๆ ว่าถูกต้องตามที่ได้ตกลงท าประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกันชีวิตหรือ
นายหน้าประกันชีวิตหรือไม่ 
  2)  เปิดเผยข้อความจริง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ 
ผู้เอาประกันภัย ที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งอาจจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัย
สูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หากว่าผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วไม่เปิดเผยข้อความจริงอันมีสาระส าคัญดังกล่าว 
หรือรู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ สัญญาประกันชีวิตนั้นเป็นโมฆียะ ซึ่งผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และเมื่อบอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 แล้ว ผู้รับ
ประกันภัยจะต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 892  
 
3. สิทธิและหน้าทีข่องผู้รับประโยชน์ 
 3.1  สิทธิของผู้รับประโยชน์ สิทธิของผู้รับประโยชน์มีดังต่อไปนี้ 
  1)  สิทธิในการที่จะไม่ถูกเปลี่ยนตัวเมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมายแล้ว ในกรณีสัญญาประกันชีวิตระบุให้
บุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์ เมื่อบุคคลนั้นได้แสดงเจตนาแก่ผู้รับประกันภัย และโดยผู้เอาประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์
ประกันชีวิตให้กับผู้รับประโยชน์และผู้รับประโยชน์ได้แจ้งความจ านงที่จะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญาให้กับผู้รับ
ประกันภัยทราบ สิทธิของบุคคลภายนอกนั้นย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 374 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกย่อมเกิดมี
ขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น”  
  ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไม่ได้ ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 375 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกได้เกิดมีขึ้นตาม
บทบัญญัติแห่งมาตราก่อนแล้ว คู่สัญญาหาอาจจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับสิทธินั้นในภายหลังได้ไม่” แต่ถ้ายังไม่ได้ 
 
 
 3 อย่างไรก็ดี กรมธรรม์ประกันชวีิตมีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบีย้ประกันชีวติ 30 วัน 
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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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แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชนจ์ากสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยยังมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
หรือระงับสิทธิของผู้รับประโยชน์นั้นได้ 
  ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายค่าผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันชีวิตดังต่อไปนี้ 

(1) หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ภายใต้ข้อก าหนด
กรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้  

(2) หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันชีวิตจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของ 
ผู้เอาประกันภัย 

(3) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียวและผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน
ผู้เอาประกันภัย หรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบเป็นหนังสือถึงการ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้ง หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

(4) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าคนหนึ่งและผู้รับประโยชน์รายใด
เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนตัว
ผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้ง
หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าว เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกัน
ชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลือคนละเท่า ๆ กัน 
  2)  สิทธิที่จะได้รับเงินจากผู้รับประกันภัย กรณีสัญญาประกันชีวิตที่อาศัยความมรณะเป็นเหตุให้มีการใช้
เงิน เมื่อผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด รวมถึงกรณีที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 โดยมีผลเป็นไปตามค าสั่งของศาล ผู้รับประกันภัยจ าต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงิน
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามจ านวนซึ่งเอาประกันภัยไว้ 
  ข้อยกเว้นที่ผู้รับประโยชน์ไม่มีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ ผู้รับประโยชน์
ฆ่าผู้เอาประกันภัยตายโดยเจตนา หมายถึงการฆ่าตายโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และมาตรา 
289 เท่านั้น หากเป็นการฆ่าตายโดยไม่เจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 หรือกระท าให้ตายโดย
ประมาท มาตรา 291 หรือการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้จนถึงผู้ถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
294 ผู้รับประกันภัยยังคงต้องรับผิดจ่ายเงิน หรือใช้เงินให้แก่ผู้รับประโยชน์อยู่ 
  ทั้งนี้ เม่ือผู้รับประกันภัยไม่ต้องจ่ายเงิน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์
แล้ว ผู้รับประกันภัยก็ต้องใช้ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 
วรรคท้าย ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น 
และในกรณีที่ทายาทของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้ฆ่าผู้เอาประกันภัยตาย
โดยเจตนา นอกจากทายาทนั้นจะไม่ได้รับเงินจากผู้รับประกันภัยแล้ว ยังอาจจะถูกก าจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่
สมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1606(1) ด้วย คือจะท าให้ทายาทผู้นั้นหมดสิทธิที่จะได้เงินค่า 
ไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต  
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชนจ์ากสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยยังมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
หรือระงับสิทธิของผู้รับประโยชน์นั้นได้ 
  ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายค่าผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันชีวิตดังต่อไปนี้ 

(1) หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ภายใต้ข้อก าหนด
กรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้  

(2) หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันชีวิตจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของ 
ผู้เอาประกันภัย 

(3) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียวและผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน
ผู้เอาประกันภัย หรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบเป็นหนังสือถึงการ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้ง หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

(4) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าคนหนึ่งและผู้รับประโยชน์รายใด
เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนตัว
ผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้ง
หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าว เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกัน
ชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลือคนละเท่า ๆ กัน 
  2)  สิทธิที่จะได้รับเงินจากผู้รับประกันภัย กรณีสัญญาประกันชีวิตที่อาศัยความมรณะเป็นเหตุให้มีการใช้
เงิน เมื่อผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด รวมถึงกรณีที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 โดยมีผลเป็นไปตามค าสั่งของศาล ผู้รับประกันภัยจ าต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงิน
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามจ านวนซึ่งเอาประกันภัยไว้ 
  ข้อยกเว้นที่ผู้รับประโยชน์ไม่มีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ ผู้รับประโยชน์
ฆ่าผู้เอาประกันภัยตายโดยเจตนา หมายถึงการฆ่าตายโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และมาตรา 
289 เท่านั้น หากเป็นการฆ่าตายโดยไม่เจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 หรือกระท าให้ตายโดย
ประมาท มาตรา 291 หรือการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้จนถึงผู้ถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
294 ผู้รับประกันภัยยังคงต้องรับผิดจ่ายเงิน หรือใช้เงินให้แก่ผู้รับประโยชน์อยู่ 
  ทั้งนี้ เม่ือผู้รับประกันภัยไม่ต้องจ่ายเงิน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์
แล้ว ผู้รับประกันภัยก็ต้องใช้ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 
วรรคท้าย ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น 
และในกรณีที่ทายาทของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้ฆ่าผู้เอาประกันภัยตาย
โดยเจตนา นอกจากทายาทนั้นจะไม่ได้รับเงินจากผู้รับประกันภัยแล้ว ยังอาจจะถูกก าจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่
สมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1606(1) ด้วย คือจะท าให้ทายาทผู้นั้นหมดสิทธิที่จะได้เงินค่า 
ไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต  
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  กรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันท าสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 895 (1) กฎหมายไม่บทบัญญัติให้ผู้รับประกันภัยต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่
ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วที่สุด ไม่เกิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันสมควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียน
บ้าน บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินในฐานะผู้รับ
ประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท าละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไป
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัยเกิดขึน้เพราะความผิด
ของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันได้ไม่ แต่สิทธิของ
ฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ  ในอนัจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วยไม่ แม้ทั้งจ านวนเงิน
อนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหม
ทดแทนในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว 
ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค า
พิพากษาฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย
แล้ว ก็หาเป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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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 ่2.3  
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัชีวติ 
   
 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตส าหรับนายหน้าประกันชีวิต มีกฎหมายหลัก ๆ ที่ควรจะท าการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 4) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 การประกันชีวิตป็นสัญญาประกันภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 20 
ว่าด้วยประกันภัย ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องประกันภัยไว้ รวม 37 มาตรา ตั้งแต่มาตรา 861 ถึง มาตรา 897 โดย
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ 
 หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 861 – มาตรา 868)  
 หมวด 2 ประกันวินาศภัย แยกเป็น ประกันวินาศภัยทั่วไป  (มาตรา 869 – มาตรา 882) ประกันภัยรับขน 
(มาตรา 883 – มาตรา 886) และประกันภัยค้ าจุน (มาตรา 887 – มาตรา 888)  
 หมวด 3 ประกันชีวิต (มาตรา 889 – มาตรา 897)  
  โดยทั้ง 3 หมวดดังกล่าวข้างต้น เป็นหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาประกันภัย ซึ่งจะกล่าวถึงการก่อให้เกิดสัญญา
ประกันภัย การบอกเลิกสัญญา ความสมบูรณ์ของสัญญา อายุความต่าง ๆ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัย และ 
ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของการประกันชีวิตมีสาระส าคัญที่กล่าวถึงดังนี้ 

1.1  รูปแบบของสัญญาประกันชีวิต 
1.2  การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  
1.3  การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิต 
1.4  การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะกรรมตามมาตรา 865  
1.5  การแถลงอายุของผู้เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน  
1.6  การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต  
1.7  ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย  
1.8  สิทธิของทายาทในการได้รับเงินประกันชีวิต  
1.9 สิทธิของเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันภัย  
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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เร่ืองที ่2.3  
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัชีวติ 
   
 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตส าหรับนายหน้าประกันชีวิต มีกฎหมายหลัก ๆ ที่ควรจะท าการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 4) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 การประกันชีวิตป็นสัญญาประกันภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 20 
ว่าด้วยประกันภัย ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องประกันภัยไว้ รวม 37 มาตรา ตั้งแต่มาตรา 861 ถึง มาตรา 897 โดย
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ 
 หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 861 – มาตรา 868)  
 หมวด 2 ประกันวินาศภัย แยกเป็น ประกันวินาศภัยทั่วไป  (มาตรา 869 – มาตรา 882) ประกันภัยรับขน 
(มาตรา 883 – มาตรา 886) และประกันภัยค้ าจุน (มาตรา 887 – มาตรา 888)  
 หมวด 3 ประกันชีวิต (มาตรา 889 – มาตรา 897)  
  โดยทั้ง 3 หมวดดังกล่าวข้างต้น เป็นหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาประกันภัย ซึ่งจะกล่าวถึงการก่อให้เกิดสัญญา
ประกันภัย การบอกเลิกสัญญา ความสมบูรณ์ของสัญญา อายุความต่าง ๆ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัย และ 
ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของการประกันชีวิตมีสาระส าคัญที่กล่าวถึงดังนี้ 

1.1  รูปแบบของสัญญาประกันชีวิต 
1.2  การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  
1.3  การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิต 
1.4  การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะกรรมตามมาตรา 865  
1.5  การแถลงอายุของผู้เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน  
1.6  การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต  
1.7  ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย  
1.8  สิทธิของทายาทในการได้รับเงินประกันชีวิต  
1.9 สิทธิของเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันภัย  
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2-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

 1.1  รูปแบบของสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 889 บัญญัติว่า “ใน
สัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง” 
 จากบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สัญญาประกันชีวิตอาจกระท ากันได้ 2 รูปแบบ คือ 
  1) รูปแบบซึ่งอาศัยความทรงชีพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน 

2) รูปแบบซึ่งอาศัยความมรณะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน 
 โดยสัญญาประกันชีวิตทั้งแบบแรกและแบบที่สองอยู่ที่ความประสงค์ที่จะเลือกความคุ้มครองในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสองรูปแบบก็ได้ 
 1.2  การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  การจ่ายเงินตามผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินที่แน่นอนที่ได้ตกลงไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยไม่ค านึงถึง
ความเสียหายที่แท้จริงดังเช่นการประกันวินาศภัย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาก าหนดจ านวน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตคือ ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย 
 ในการจ่ายเงินตามผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 890 บัญญัติไว้ว่า “จ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้น จะช าระเป็นเงินจ านวนเดียว 
หรือเป็นรายปีก็ได้ สุดแล้วแต่จะตกลงกันระหว่างคู่สัญญา” กล่าวคือจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายให้แก่ผู้เอา
ประกันชีวิตขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยว่าจะจ่ายเป็นเงินจ านวนเดียว หรือเป็นราย
ปี ทั้งนี้ การจ่ายจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต อย่างไรก็ดี ส าหรับจ านวนเงินที่จะใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
หรือผู้รับประโยชน์ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 31 บัญญัติ ห้ามมิให้ระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 1.3  การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกนัชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 891 บัญญัติ
ว่า “แม้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย มิได้เป็นผู้รับประโยชน์เองก็ดี ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่ จะโอนประโยชน์แห่ง
สัญญานั้นให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับ
ประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น 
 ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยได้ท าเป็นรูปให้ใช้เงินตามเขาสั่งแล้ว ท่านให้น าบทบัญญัติ มาตรา 309 มาใช้บังคับ” 
 วิธีการโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตนี้ ไม่มีกฎหมายในส่วนการประกันภัยบัญญัติไว้โดยเฉพาะย่อม
ต้องบังคับตามวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 306 กล่าวคือ การโอน
ต้องท าเป็นหนังสือจึงจะสมบูรณ์และต้องบอกกล่าวการโอนไปยังผู้รับประกันภัยเป็นหนังสือ หรือผู้รับประกันภัย
ยินยอมเป็นหนังสือจึงจะใช้ยันผู้รับประกันภัยได้ 
 ในกรณีตามมาตรา 891 วรรคแรก แสดงให้เห็นว่า แม้ผู้เอาประกันภัยจะได้ก าหนดตัวผู้รับประโยชน์ตาม
สัญญาประกันชีวิตไว้แล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ยังมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์ตามสัญญานั้นให้บุคคลอ่ืนได้ เว้นแต่ว่าผู้เอา
ประกันภัยจะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยัง
ผู้รับประกันภัยแล้วว่า ผู้รับประโยชน์ประสงค์จะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตนั้น 
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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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 1.4  การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะกรรมตามมาตรา 865 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 892 บัญญติว่า “ในกรณีการบอกล้างสัญญาตามความในมาตรา 865 ผู้รับประกันภัยต้องคืนค่าไถ่ถอน
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น” 
 การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งมีผลมา
จากการที่ผู้เอาประกันภัย ได้ปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ แม้ว่าเมื่อบอกล้างแล้วจะมีผลให้
สัญญานั้นเป็นโมฆะ แต่ผู้รับประกันภัยต้องคืนเพียงค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาท
เท่านั้นโดยให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมเหมือนกับการบอกล้างตามหลักทั่วไป ตามมาตรา 176 ซึ่งประเด็นนี้จะต่างกับ
กรณีของการประกันวินาศภัย ทั้งนี้ เพราะการประกันวินาศภัยไม่มีบทบัญญัติเหมือนกับการประกันชี วิต เพราะหาก
เป็นการประกันวินาศภัย ผู้รับประกันภัยจะคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์เท่านั้นไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ จึงต้องใช้
หลักการบอกล้างนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 มาบังคับใช้ คือ ให้คู่กรณีกลับสู่สถานะ
เดิม ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจ านวน 
 1.5  การแถลงอายุของผู้เอาประกนัภัยคลาดเคลื่อน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 893 บัญญัติ
ว่า “การใช้เงินอาศัยเหตุความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลผู้ใด แม้ได้แถลงอายุของบุคคลผู้นั้นไว้คลาดเคลื่อนไม่
ถูกต้อง เป็นเหตุให้ได้ก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ าไซร้ ท่านให้ลดจ านวนเงินอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้นั้นลง
ตามส่วน 
 แต่ถ้าผู้รับประกันภัยพิสูจน์ได้ว่า ในขณะที่ท าสัญญานั้นอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราตามทางค้า
ปกติของเขาแล้ว ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” 
 ทั้งนี้ค าว่า นอกจ ากัดอัตราตามทางค้าปกติ ซึ่งจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 893 นั้นหมายถึง อัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยได้ขอรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียน ซึ่งได้ก าหนดอายุของผู้เอาประกันภัยในแต่ละแบบว่ามีช่วงอายุที่จะรับประกันชีวิตที่ช่วงอายุเท่าใด แต่หาก
เกินกว่าอายุที่ได้ขอรับความเห็นชอบในแต่ละแบบจะถือว่าเป็นกรณีนอกจ ากัดอัตราตามทางค้าปกติ ท าให้สัญญา
ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
 ในการท าสัญญาประกันชีวิตนั้น อายุของบุคคลที่ขอเอาประกันชีวิตตนเอง หรือบุคคลที่ถูกคนอ่ืนเอาประกัน
ชีวิต ย่อมจะมีความส าคัญมาก เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งในการค านวณเบี้ยประกันภัย หรือกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้น
การแถลงเรื่องอายุจึงมีความส าคัญในการท าสัญญาประกันชีวิตมาก ถ้าผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุไว้กับผู้รับ
ประกันภัยไม่ตรงตามความจริง เป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยก าหนดเบี้ยประกันภัยไว้ต่ า จ านวนเงินที่บริษัทจะพึงต้อง 
จ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องลดลงเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่จะได้มาจะซื้อความคุ้มครองได้ แต่ส าหรับในกรณีที่  
ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยเกินอัตราตามอายุ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้    
 1.6  การบอกเลิกสัญญาประกนัชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 บัญญัติวา่ “ผู้เอา
ประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสยีในเวลาใด ๆ ก็ได้ ด้วยการงดไม่ส่งเบี้ยประกนัภัยต่อไป ถ้าและได้ส่ง
เบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีไซร้ ท่านว่า ผู้เอาประกันภยัชอบที่จะได้รับเงนิค่าเวนคนืกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
รับกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จจากผู้รบัประกันภัย” 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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 1.4  การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะกรรมตามมาตรา 865 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 892 บัญญติว่า “ในกรณีการบอกล้างสัญญาตามความในมาตรา 865 ผู้รับประกันภัยต้องคืนค่าไถ่ถอน
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น” 
 การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งมีผลมา
จากการที่ผู้เอาประกันภัย ได้ปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ แม้ว่าเมื่อบอกล้างแล้วจะมีผลให้
สัญญานั้นเป็นโมฆะ แต่ผู้รับประกันภัยต้องคืนเพียงค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาท
เท่านั้นโดยให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมเหมือนกับการบอกล้างตามหลักทั่วไป ตามมาตรา 176 ซึ่งประเด็นนี้จะต่างกับ
กรณีของการประกันวินาศภัย ทั้งนี้ เพราะการประกันวินาศภัยไม่มีบทบัญญัติเหมือนกับการประกันชี วิต เพราะหาก
เป็นการประกันวินาศภัย ผู้รับประกันภัยจะคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์เท่านั้นไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ จึงต้องใช้
หลักการบอกล้างนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 มาบังคับใช้ คือ ให้คู่กรณีกลับสู่สถานะ
เดิม ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจ านวน 
 1.5  การแถลงอายุของผู้เอาประกนัภัยคลาดเคลื่อน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 893 บัญญัติ
ว่า “การใช้เงินอาศัยเหตุความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลผู้ใด แม้ได้แถลงอายุของบุคคลผู้นั้นไว้คลาดเคลื่อนไม่
ถูกต้อง เป็นเหตุให้ได้ก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ าไซร้ ท่านให้ลดจ านวนเงินอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้นั้นลง
ตามส่วน 
 แต่ถ้าผู้รับประกันภัยพิสูจน์ได้ว่า ในขณะที่ท าสัญญานั้นอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราตามทางค้า
ปกติของเขาแล้ว ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” 
 ทั้งนี้ค าว่า นอกจ ากัดอัตราตามทางค้าปกติ ซึ่งจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 893 นั้นหมายถึง อัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยได้ขอรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียน ซึ่งได้ก าหนดอายุของผู้เอาประกันภัยในแต่ละแบบว่ามีช่วงอายุที่จะรับประกันชีวิตที่ช่วงอายุเท่าใด แต่หาก
เกินกว่าอายุที่ได้ขอรับความเห็นชอบในแต่ละแบบจะถือว่าเป็นกรณีนอกจ ากัดอัตราตามทางค้าปกติ ท าให้สัญญา
ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
 ในการท าสัญญาประกันชีวิตนั้น อายุของบุคคลที่ขอเอาประกันชีวิตตนเอง หรือบุคคลที่ถูกคนอ่ืนเอาประกัน
ชีวิต ย่อมจะมีความส าคัญมาก เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งในการค านวณเบี้ยประกันภัย หรือกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้น
การแถลงเรื่องอายุจึงมีความส าคัญในการท าสัญญาประกันชีวิตมาก ถ้าผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุไว้กับผู้รับ
ประกันภัยไม่ตรงตามความจริง เป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยก าหนดเบี้ยประกันภัยไว้ต่ า จ านวนเงินที่บริษัทจะพึงต้อง 
จ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องลดลงเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่จะได้มาจะซื้อความคุ้มครองได้ แต่ส าหรับในกรณีที่  
ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยเกินอัตราตามอายุ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้    
 1.6  การบอกเลิกสัญญาประกนัชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 บัญญัติวา่ “ผู้เอา
ประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสยีในเวลาใด ๆ ก็ได้ ด้วยการงดไม่ส่งเบี้ยประกนัภัยต่อไป ถ้าและได้ส่ง
เบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีไซร้ ท่านว่า ผู้เอาประกันภยัชอบที่จะได้รับเงนิค่าเวนคนืกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
รับกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จจากผู้รบัประกันภัย” 
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 ในการเข้าท าสัญญาประกันชีวิตนั้น โดยปกติคู่สัญญามักจะตกลงก าหนดเวลากันไว้เปน็ระยะเวลาหลายปี ต่าง
กับสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งมักจะก าหนดเวลาก็ไว้แค่หนึ่งปี เมื่อคู่สัญญาในสัญญาประกันชีวิตได้ตกลงก าหนดเวลา
กันไว้แล้ว แม้จะยาวนานเพียงใด ผู้เอาประกันภัยก็ย่อมมีหน้าที่ส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยไปจนกว่าจะครบ
ก าหนดอายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งนับว่าเป็นภาระอยู่ และในบางกรณีอาจเกิด
ความจ าเป็นแก่ผู้เอาประกันภัยท าให้ไม่สะดวกแก่การที่จะส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป เช่น ผู้เอาประกันภัยมีฐานะยากจน
ลงจนไม่สามารถที่จะส่งเบี้ยประกันภัยได้ เป็นต้น หรือผู้เอาประกันภัยอาจไม่มีความประสงค์ที่จะเอาประกันชีวิตต่อไป
ก็ได้ กฎหมายจึงได้หาทางแก้ไขให้ผู้เอาประกันภัย พ้นจากภาระที่ต้องผูกพันอยู่ตามสัญญาประกันชีวิต ในเมื่อไม่
ประสงค์จะถูกผูกพันต่อไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตได้ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 894 นี้ หมายความว่า ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตเสียเมื่อใดก็ได้ ไม่
เหมือนกับสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาได้เฉพาะแต่เมื่อก่อนเร่ิมเสี่ยงภัย (มาตรา 872) 
หรือเมื่อผู้รับประกันภัยต้องค าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย (มาตรา 876) 
 เมื่อผู้เอาประกันภัยงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัย ซึ่งถือเป็นการบอกเลิกสัญญาประภันภัยแล้ว มาตรา 894 บัญญัติ
ไว้ด้วยว่า ถ้าได้ส่งเบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี หรือกรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว  
ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต 

1.7  ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกนัภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 895 บัญญัติ
ว่า “เมื่อใดจะต้องใช้จ านวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ท่านวา่ผู้รบัประกันภัยจ าต้องใช้เงินนัน้ ในเมื่อ
มรณภัยอันนั้นเกิดขึ้น เว้นแต ่
  1) บุคคลผู้นั้นได้กระท าอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันท าสัญญา หรือ 

2) บุคคลผู้นั้น ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา  
  กรณีที่ 2 นี้ ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่
ทายาทของผู้นั้น” 
 ตามบทบัญญัติดังกล่าวนี้แสดงว่า ส าหรับสัญญาประกันชีวิตที่อาศัยความมรณะเป็นหลัก เมื่อผู้เอาประกันภัย 
หรือผู้เอาประกันภัยได้ถึงแก่ความตายลง ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญา เว้นแต่มีกรณีตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 895 (1) และ (2) เกิดขึ้น ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินหรือใช้เงินกล่าวคือ 
  (1) เมื่อปรากฏว่าผู้ที่ เอาประกันชีวิตตนเองไว้ หรือผู้ที่ถูกบุคคลอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้ ได้กระท า
อัตวินิบาตกรรม คือฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายในก าหนด 1 ปี นับแต่วันท าสัญญา โดยจะต้องมิใช่กระท าเพราะถูก
บังคับให้กระท า หรือกระท าเพราะวิกลจริต 
  (2) เมื่อปรากฏว่าผู้ที่ เอาประกันชีวิตตนเองไว้ หรือผู้ที่ ถูกบุคคลอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้ ได้ถูกผู้รับ
ประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา เพราะบุคคลที่กระท าความผิดอันมีโทษทางอาญาเช่นนี้ ไม่ควรจะได้รับประโยชน์อัน
เกิดขึ้นจากการกระท าของตน ผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
แต่ต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น 
 1.8  สิทธิของทายาทในการได้รับเงินประกนัชีวิต ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 บัญญัติไว้
ว่า “ถ้ามรณภัยเกิดขึ้น เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจาก
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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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บุคคลภายนอกนั้นได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหา
สูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ทั้งจ านวนเงินอันจะพึงใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้น จะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย” 
 ในกรณีประกันชีวิต โดยอาศัยความมรณะเป็นเหตุแห่งการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ถ้า
ปรากฏว่าความมรณะของผู้เอาประกันภัยได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยไม่อาจจะเรียก
เอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่ท าให้เกิดความมรณะได้ แม้ตนจะได้จ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญาประกัน
ชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ไปแล้ว เนื่องจากการประกันชีวิตใช้หลักการชดใช้เงินตามจ านวนเงินที่
แน่นอนตามที่ตกลงกัน ซึ่งแตกต่างกับการประกันวินาศภัยที่จ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง ดังนั้นถ้าผู้รับประกันภัยใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ไปแล้ว ย่อมจะเข้ารับช่วงสิทธิไล่ เบี้ยเอาจาก
บุคคลภายนอก ผู้ที่ก่อให้เกิดวินาศภัยขึ้นได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 ก าหนด
ไว้ 
 1.9  สิทธิของเจ้าหน้ีของผู้ เอาประกันภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 897 บัญญัติว่า “ถ้า 
ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า เม่ือตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายของตน โดยมิได้
เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซร้ จ านวนเงินอันจะพึงใช้นัน้ ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่ง แห่งกองมรดกของผู้เอา
ประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้ 
 ถ้าได้เอาประกันภัยไว้ โดยก าหนดว่าให้จ่ายเงิน หรือใช้เงินแก่บุคคลใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่านว่า
เฉพาะจ านวนเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้น จักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอา
ประกันภัยอันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้” 
 ในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิของเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันภัยนั้น อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ 
  1) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจาะจงตัวผู้รับประโยชน์ไว้ กรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 897 วรรคแรก บัญญัติว่า “ถ้าผู้เอาประกันภัย ได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า เม่ือตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้
เงินแก่ทายาททั้งหลายของตน โดยมิได้เจาะจงระบุชื่อผู้ใดไว้ไซร้ จ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้น ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์
ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้” ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้เอาประกันภัย ได้ท า
สัญญาประกันชีวิตโดยมิได้ระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง เป็นแต่ระบุให้จ่ายเงิน หรือใช้เงินแก่ทายาท
ของตนเช่นนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตาย จ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ทายาทตามสัญญา
ประกันชีวิต กฎหมายให้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของกองมรดกของผู้ เอาประกันภัย และเจ้าหนี้ย่อมจะเอาเงิน
จ านวนดังกล่าวมาใช้หนี้ของตนได้ 
  2) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจาะจงตัวผู้รับประโยชน์ไว้ กรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
897 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “ถ้าได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า ให้ใช้เงินแก่บุคคลใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่าน
ว่าเฉพาะแต่จ านวนเงินเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้น จักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดก
ของผู้เอาประกันภัย อันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้” ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ท าสัญญาประกันชีวิต โดยได้
ระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตาย ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาประกันชีวิตนั้น ก็จะเป็นผู้ได้รับเงินจากผู้รับประกันภัย แต่ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งเงินที่ได้รับมาเป็นจ านวน
เท่ากับเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ส่งให้แก่ผู้รับประกันภัยไว้ให้เป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของกองมรดกของ 
ผู้เอาประกันภัย เพื่อที่เจ้าหนี้จะได้เอาจ านวนเงินดังกล่าวมาช าระหนี้ของตนได้ 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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บุคคลภายนอกนั้นได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหา
สูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ทั้งจ านวนเงินอันจะพึงใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้น จะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย” 
 ในกรณีประกันชีวิต โดยอาศัยความมรณะเป็นเหตุแห่งการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ถ้า
ปรากฏว่าความมรณะของผู้เอาประกันภัยได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยไม่อาจจะเรียก
เอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่ท าให้เกิดความมรณะได้ แม้ตนจะได้จ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญาประกัน
ชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ไปแล้ว เนื่องจากการประกันชีวิตใช้หลักการชดใช้เงินตามจ านวนเงินที่
แน่นอนตามที่ตกลงกัน ซึ่งแตกต่างกับการประกันวินาศภัยที่จ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง ดังนั้นถ้าผู้รับประกันภัยใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ไปแล้ว ย่อมจะเข้ารับช่วงสิทธิไล่ เบี้ยเอาจาก
บุคคลภายนอก ผู้ที่ก่อให้เกิดวินาศภัยขึ้นได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 ก าหนด
ไว้ 
 1.9  สิทธิของเจ้าหน้ีของผู้ เอาประกันภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 897 บัญญัติว่า “ถ้า 
ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า เม่ือตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายของตน โดยมิได้
เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซร้ จ านวนเงินอันจะพึงใช้นัน้ ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่ง แห่งกองมรดกของผู้เอา
ประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้ 
 ถ้าได้เอาประกันภัยไว้ โดยก าหนดว่าให้จ่ายเงิน หรือใช้เงินแก่บุคคลใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่านว่า
เฉพาะจ านวนเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้น จักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอา
ประกันภัยอันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้” 
 ในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิของเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันภัยนั้น อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ 
  1) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจาะจงตัวผู้รับประโยชน์ไว้ กรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 897 วรรคแรก บัญญัติว่า “ถ้าผู้เอาประกันภัย ได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า เม่ือตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้
เงินแก่ทายาททั้งหลายของตน โดยมิได้เจาะจงระบุชื่อผู้ใดไว้ไซร้ จ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้น ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์
ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้” ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้เอาประกันภัย ได้ท า
สัญญาประกันชีวิตโดยมิได้ระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง เป็นแต่ระบุให้จ่ายเงิน หรือใช้เงินแก่ทายาท
ของตนเช่นนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตาย จ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ทายาทตามสัญญา
ประกันชีวิต กฎหมายให้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของกองมรดกของผู้ เอาประกันภัย และเจ้าหนี้ย่อมจะเอาเงิน
จ านวนดังกล่าวมาใช้หนี้ของตนได้ 
  2) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจาะจงตัวผู้รับประโยชน์ไว้ กรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
897 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “ถ้าได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า ให้ใช้เงินแก่บุคคลใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่าน
ว่าเฉพาะแต่จ านวนเงินเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้น จักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดก
ของผู้เอาประกันภัย อันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้” ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ท าสัญญาประกันชีวิต โดยได้
ระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตาย ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาประกันชีวิตนั้น ก็จะเป็นผู้ได้รับเงินจากผู้รับประกันภัย แต่ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งเงินที่ได้รับมาเป็นจ านวน
เท่ากับเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ส่งให้แก่ผู้รับประกันภัยไว้ให้เป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของกองมรดกของ 
ผู้เอาประกันภัย เพื่อที่เจ้าหนี้จะได้เอาจ านวนเงินดังกล่าวมาช าระหนี้ของตนได้ 
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  อนึ่ง บทบัญญัติมาตรา 897 วรรคสองนี้ คงใช้บังคับเฉพาะแต่ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์มิได้เป็นเจ้ าหนี้
ของผู้เอาประกันภัย หากปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้ระบุตัวเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งของตนไว้ให้เป็นผู้รับประโยชน์ตาม
สัญญาประกันชีวิตที่ท าไว้ กรณีเช่นนี้จะต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1742 
ในบรรพ 6 มีสาระส าคัญดังนี้ 
  ถ้าในกรณีที่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับประโยชน์ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิต
อยู่ เจ้าหนี้ของผู้เอาประกันภัย (ผู้รับประโยชน์) จะได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่เจ้าหนี้ต้องส่งเบี้ย
ประกันภัยส่วนที่ได้ช าระให้กับผู้รับประกันภัยไว้แล้วเพื่อคืนเข้ากองมรดกของผู้เอาประกันภัย เพื่อให้เจ้าหนี้อ่ืน ๆ มา
รับส่วนแบ่ง โดยเจ้าหนี้ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า 

(1) การที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยท าให้เจ้าหนี้อ่ืนเสียเปรียบตามบัญญัติประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 และ 

(2) เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยนั้น เป็นจ านวนสูง
เกินส่วนเมื่อเทียบกับรายได้ หรือฐานะของผู้ตายถึงอย่างไรก็ดี เบี้ยประกันภัยซึ่งจะพึงส่งคืนเข้ากองมรดกนั้น ต้องไม่
เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยช าระให้ 
 
2. พระราชบัญญตัปิระกนัชีวติ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ  
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตโดยเฉพาะซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต โดยยกเลิกพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2510 และใช้พระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แทน กฎหมายฉบับนี้ได้กล่าวถึงการด าเนินการของบริษัทประกันชีวิตไว้ทั้งหมด  โดยแยกเป็น
หมวด ๆ ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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 หมวด 1 บริษัท (มาตรา 7 – มาตรา 26) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต การก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย การควบโอนกิจการ การเปิดสาขาของบริษัทประกันภัย การวาง
หลักทรัพย์ประกัน การจัดสรรเงินส ารอง 
  หมวด 1/1 การด ารงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง (มาตรา 27 – 27/7) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้อง
การค านวณเงินกองทุน การฝากสินทรัพย์ของบริษัทไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง มาตรการ
ต่าง ๆ ในการก ากับดูแลบริษัทประกันภัย เมื่อบริษัทด ารงเงินกองทุนน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 
  หมวด 2 การควบคุมบริษัท (มาตรา 28 – มาตรา 63) กฎหมายในหมวดนี้มุ่งควบคุมการด าเนินการของ
บริษัท เช่น การลงทุนของบริษัท การออกกรมธรรม์ประกันภัย การค านวณเบี้ยประกันภัยของบริษัท ข้อห้ามที่บริษัท
ห้ามปฏิบัติ การให้อ านาจเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอดส่องดูแลบริษัท 
  หมวด 3 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต (มาตรา 64 – มาตรา 67) กฎหมายในหมวดนี้
กล่าวถึง อ านาจของรัฐมนตรีในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และการกระท าท่ีเป็นเหตุให้เพิกถอน เป็นต้น 
  หมวด 4 ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต  (มาตรา 68 – มาตรา 83) กฎหมายในหมวดนี้
เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลคนกลางประกันภัย โดยก าหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
ต้องมีใบอนุญาต และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ 
  หมวด 4/1 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (มาตรา 83/1 – มาตรา 83/10) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้องกับผู้ที่
ต้องค านวณความรับผิดตามสัญญาประกันภัย เนื่องจากความรับผิดตามสัญญาประกันภัยเป็นหนี้ในอนาคต จึงต้องใช้ 
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในการค านวณความรับผิดตามสัญญาประกันภัยของบริษัท 
  หมวด 5 กองทุนประกันชีวิต (มาตรา 84 – มาตรา 88/2) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุน
เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย กรณีบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
  หมวด 6 บทก าหนดโทษ (มาตรา 89 – 117/2) กล่าวถึง โทษการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ คือ 
โทษอาญา ซึ่งมีท้ังจ าคุกและปรับ ตามความรุนแรงของการกระท าความผิดที่เกิดขึ้น 

 
 

ธุรกิจประกันชีวิตนอกจากผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยแล้ว ยังมีคนกลางอยู่ระหว่างบุคคลทั้งสองคน
เพื่อช่วยเหลือหรือท าให้เกิดสัญญาประกันชีวิตขึ้น บุคคลดังกล่าวได้แก่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
นั่นเอง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิตในส่วนของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม จะกล่าวถึง 1) ค านิยาม 2) การก าหนดคุณสมบัติของการเป็นนายหน้าประกันชีวิต 3) หลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต 4) วิธีการขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต 5) การขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า
ประกันชีวิต 6) การก ากับดูแลนายหน้าประกันชีวิต 7) หลักเกณฑ์การเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต  
8) หลักเกณฑ์การเลิกประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และ  9) บทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิต โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.1 ค านิยาม นายหน้าประกันชีวิต หมายความว่า ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวิ ตกับ
บริษัท โดยกระท าเพื่อบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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 หมวด 1 บริษัท (มาตรา 7 – มาตรา 26) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต การก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย การควบโอนกิจการ การเปิดสาขาของบริษัทประกันภัย การวาง
หลักทรัพย์ประกัน การจัดสรรเงินส ารอง 
  หมวด 1/1 การด ารงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง (มาตรา 27 – 27/7) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้อง
การค านวณเงินกองทุน การฝากสินทรัพย์ของบริษัทไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง มาตรการ
ต่าง ๆ ในการก ากับดูแลบริษัทประกันภัย เมื่อบริษัทด ารงเงินกองทุนน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 
  หมวด 2 การควบคุมบริษัท (มาตรา 28 – มาตรา 63) กฎหมายในหมวดนี้มุ่งควบคุมการด าเนินการของ
บริษัท เช่น การลงทุนของบริษัท การออกกรมธรรม์ประกันภัย การค านวณเบี้ยประกันภัยของบริษัท ข้อห้ามที่บริษัท
ห้ามปฏิบัติ การให้อ านาจเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอดส่องดูแลบริษัท 
  หมวด 3 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต (มาตรา 64 – มาตรา 67) กฎหมายในหมวดนี้
กล่าวถึง อ านาจของรัฐมนตรีในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และการกระท าท่ีเป็นเหตุให้เพิกถอน เป็นต้น 
  หมวด 4 ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต  (มาตรา 68 – มาตรา 83) กฎหมายในหมวดนี้
เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลคนกลางประกันภัย โดยก าหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
ต้องมีใบอนุญาต และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ 
  หมวด 4/1 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (มาตรา 83/1 – มาตรา 83/10) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้องกับผู้ที่
ต้องค านวณความรับผิดตามสัญญาประกันภัย เนื่องจากความรับผิดตามสัญญาประกันภัยเป็นหนี้ในอนาคต จึงต้องใช้ 
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในการค านวณความรับผิดตามสัญญาประกันภัยของบริษัท 
  หมวด 5 กองทุนประกันชีวิต (มาตรา 84 – มาตรา 88/2) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุน
เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย กรณีบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
  หมวด 6 บทก าหนดโทษ (มาตรา 89 – 117/2) กล่าวถึง โทษการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ คือ 
โทษอาญา ซึ่งมีท้ังจ าคุกและปรับ ตามความรุนแรงของการกระท าความผิดที่เกิดขึ้น 

 
 

ธุรกิจประกันชีวิตนอกจากผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยแล้ว ยังมีคนกลางอยู่ระหว่างบุคคลทั้งสองคน
เพื่อช่วยเหลือหรือท าให้เกิดสัญญาประกันชีวิตขึ้น บุคคลดังกล่าวได้แก่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
นั่นเอง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิตในส่วนของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม จะกล่าวถึง 1) ค านิยาม 2) การก าหนดคุณสมบัติของการเป็นนายหน้าประกันชีวิต 3) หลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต 4) วิธีการขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต 5) การขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า
ประกันชีวิต 6) การก ากับดูแลนายหน้าประกันชีวิต 7) หลักเกณฑ์การเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต  
8) หลักเกณฑ์การเลิกประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และ  9) บทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิต โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.1 ค านิยาม นายหน้าประกันชีวิต หมายความว่า ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวิ ตกับ
บริษัท โดยกระท าเพื่อบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น 
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 นายหน้าประกันชีวิต เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา หรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งนายหน้าประกันชีวิ ตเป็นผู้ที่ท า
หน้าที่อิสระ และไม่ขึ้นตรงกับบริษัทประกันชวีิตแห่งใด โดยนายหน้าประกันชวีิตจะมีหน้าที่ในการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ 
ของการประกันชีวิตที่ต้องการทราบให้ผู้มุ่งหวังได้พิจารณา และนายหน้าประกันชีวิตจะมีการแนะน ารวมถึงวิเคราะห์
ถึงข้อดีข้อเสียของแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับความเสี่ยงและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันชีวิตของ
ผู้ขอเอาประกันภัย 

2.2  การก าหนดคณุสมบัติของการเป็นนายหน้าประกนัชีวิต คุณสมบัติของการเป็นนายหน้าประกันชีวิตนั้น
สามารถแยกออกเป็น 2 กรณี คือกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
 2.2.1  กรณีบุคคลธรรมดาเป็นนายหน้าประกันชีวิต บุคคลธรรมดาซึ่งจะขอรับใบอนุญาตให้เป็น
นายหน้าประกันชีวิตจะต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 72 คือ  

1)  บรรลุนิติภาวะ 
2)  มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
3) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
4)  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดย

ทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
5)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
6) ไม่เป็นตัวแทนประกันชีวิต กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทประกันชีวิตใด 
7)  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

ในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต  
8)  ได้รับการศึกษาวิชาประกันชีวิต จากสถาบันการศึกษาท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนด หรือ

สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
 2.2.2 กรณีนิติบุคคลเป็นนายประกันชีวิต ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 72 นิติบุคคลอาจขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตได้เมื่อ 

1) นิติบุคคลนั้นมีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย 
2) กิจการดังกล่าวอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น 
3) นิติบุคคลนั้นมีพนักงาน หรือ ลูกจ้างที่ ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตตาม

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 เป็นผู้ท าการแทนนิติบุคคลดังกล่าว และ 
4) นิติบุคคลนั้นต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลาห้าปีก่อนวัน

ขอรับใบอนุญาต 
   ในกรณีของนิติบุคคลนั้น นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติประกันชีวติ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับอนุญาตไว้ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตและการต่ออายุ
ใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2554 ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

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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   สภาพการเป็นนิติบุคคล ตามประกาศ ข้อ 5 มีการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ดังนี้คือ 
(1) เป็นบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจ ากัดตาม

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือสถาบันการเงิน 
(2) มีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย 
(3) มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
(4) มีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้ว หรือมีทุนช าระแล้ว ไม่ต่ ากว่าสองล้านบาทแล้วแต่กรณี 
(5) ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกัน

ชีวิตต้องสอบความรู้ 
(6) มีพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชวีิตตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกันชีวิตเป็นผู้ท าการแทนนิติบุคคลดังกล่าว 
(7) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับ

ใบอนุญาต 
นิติบุคคลต้องด ารงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตไม่น้อย

กว่าร้อยละศูนย์จุดสองห้าของรายได้จากค่าบ าเหน็จสุทธิส าหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา แต่ต้องไม่น้อยกว่าจ านวน
ดังต่อไปนี้ 

(1) หนึ่งล้านบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตโดยตรง 

(2) หนึ่งล้านบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตต่อ 

(3) หนึ่งล้านห้าแสนบาท ส าหรับนิติบุคคลท่ีเป็นนายหน้าประกันชีวิตโดยตรงและนายหน้า
ประกันชีวิตต่อ 

   การด ารงไว้เป็นเงินกองทุน ต้องปราศจากภาระผูกพัน และเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(1) พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรองค์การหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือตั๋วเงินคลัง 

(2) เงินฝากธนาคาร 
(3) สลากออมทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(4) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ซึ่งตราสารหนี้

ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ลงทุนได้ (Investment grade) ระดับ BBB ขึ้นไป 
(5) ทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

   ส่วนกรณีนายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจบริการรับช าระเงินแทน ต้องรับช าระเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีผู้รับประกันภัยเท่านั้น 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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   สภาพการเป็นนิติบุคคล ตามประกาศ ข้อ 5 มีการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ดังนี้คือ 
(1) เป็นบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจ ากัดตาม

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือสถาบันการเงิน 
(2) มีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย 
(3) มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
(4) มีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้ว หรือมีทุนช าระแล้ว ไม่ต่ ากว่าสองล้านบาทแล้วแต่กรณี 
(5) ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกัน

ชีวิตต้องสอบความรู้ 
(6) มีพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชวีิตตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกันชีวิตเป็นผู้ท าการแทนนิติบุคคลดังกล่าว 
(7) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับ

ใบอนุญาต 
นิติบุคคลต้องด ารงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตไม่น้อย

กว่าร้อยละศูนย์จุดสองห้าของรายได้จากค่าบ าเหน็จสุทธิส าหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา แต่ต้องไม่น้อยกว่าจ านวน
ดังต่อไปนี้ 

(1) หนึ่งล้านบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตโดยตรง 

(2) หนึ่งล้านบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตต่อ 

(3) หนึ่งล้านห้าแสนบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตโดยตรงและนายหน้า
ประกันชีวิตต่อ 

   การด ารงไว้เป็นเงินกองทุน ต้องปราศจากภาระผูกพัน และเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(1) พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรองค์การหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือตั๋วเงินคลัง 

(2) เงินฝากธนาคาร 
(3) สลากออมทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(4) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ซึ่งตราสารหนี้

ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ลงทุนได้ (Investment grade) ระดับ BBB ขึ้นไป 
(5) ทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

   ส่วนกรณีนายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจบริการรับช าระเงินแทน ต้องรับช าระเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีผู้รับประกันภัยเท่านั้น 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

   ทั้งนี้ นายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องจัดให้มีบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินส าหรับการรับ
หรือจ่ายเบี้ยประกันภัย แยกจากบัญชีที่ใช้ในการด าเนินการอ่ืน ๆ โดยบัญชีดังกล่าวต้องปราศจากภาระผูกพัน และให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ฝากเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไว้ในบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินภายในสามวันนับแต่วันที่
ได้รับ 

(2) ท าหนังสือแจ้งต่อสถาบันการเงินแสดงความยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลบัญชี
ตามวรรคหนึ่งจากสถาบันการเงินไดโ้ดยตรง พร้อมส่งส าเนาหนังสือแสดงความยนิยอมต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่เปิดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  
    คุณสมบติัเพ่ิมเติม ในกรณีที่นายหน้าประกันชีวิตจะประสงค์ที่ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิ
เวอร์แซล ไลฟ์ (Universal Life Insurance) มีการก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม โดยให้บุคคลที่จะเสนอขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ได้ต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนดตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนและนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ (Universal Life Insurance) 
พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยก าหนดคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ (Universal Life Insurance) ไว้ดังนี้ 

(1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
(2) เป็นผู้ขายประกันชีวิตแบบรายบุคคลรายใหม่ ประเภทประสามัญหรือประเภท

อุตสาหกรรม ไม่ต่ ากว่าสิบห้าราย หรือจ านวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ ากว่าสองล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวม การประกันภัยกลุ่ม
และการประกันภัยแบบช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 

(3) เป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 
ตามหลักสูตรที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ไม่เกินสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียน 
   นอกจากนี้ ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง 
ฉ้อฉล หรือทุจริต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศภายในระยะเวลาสามปี ก่อนวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 

(2) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(3) ต้องไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ 
      ก.  เคยต้องค าพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
      ข.  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
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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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        ค.  เคยมีการท างานที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงถึง
การขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า หรือขาดความรอบคอบหรือสะท้อนถึงการท างาน
ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ 
   คุณสมบติัเพ่ิมเติม ส่วนกรณีของนายหน้าประกันชีวิตท่ีต้องการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ 
Unit Linked Life Policy มีการก าหนดคุณสมบัติประการหนึ่งของบุคคลที่จะเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit 
Linked Life Policy ได้ ก็คือต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศ
นายทะเบียน เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์
ประกันชีวิต แบบ Unit Linked Life Policy พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2557 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     (1) นายหน้าประกันชีวิตผู้เสนอขายผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ 
Unit Link Life Policy ตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ประกาศก าหนดและได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้แนะน าการลงทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประเภท  
     (2) ได้รับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
   ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน นอกจากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการ หลอกลวง 

ฉ้อฉล หรือทุจริต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่า
ด้วยการประกันวินาศภัย  หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 

(2) ต้องไม่เคยถูกส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพิกถอนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ การข้ึนทะเบียน หรือการ
อนุญาตใด ๆ ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 

(3) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน และการ
อุดหนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในประเทศหรือกฎหมายในต่างประเทศ 

(4) ไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลา 3 ป ีก่อนวันที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ 
ก. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่

กระท าโดยทุจริต 
ข. เคยต้องค าพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
ค. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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        ค.  เคยมีการท างานที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงถึง
การขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า หรือขาดความรอบคอบหรือสะท้อนถึงการท างาน
ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ 
   คุณสมบติัเพ่ิมเติม ส่วนกรณีของนายหน้าประกันชีวิตที่ต้องการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ 
Unit Linked Life Policy มีการก าหนดคุณสมบัติประการหนึ่งของบุคคลที่จะเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit 
Linked Life Policy ได้ ก็คือต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศ
นายทะเบียน เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์
ประกันชีวิต แบบ Unit Linked Life Policy พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2557 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     (1) นายหน้าประกันชีวิตผู้เสนอขายผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ 
Unit Link Life Policy ตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ประกาศก าหนดและได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้แนะน าการลงทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประเภท  
     (2) ได้รับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
   ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน นอกจากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการ หลอกลวง 

ฉ้อฉล หรือทุจริต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่า
ด้วยการประกันวินาศภัย  หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 

(2) ต้องไม่เคยถูกส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพิกถอนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ การขึ้นทะเบียน หรือการ
อนุญาตใด ๆ ภายในระยะเวลา 3 ป ีก่อนวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 

(3) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน และการ
อุดหนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในประเทศหรือกฎหมายในต่างประเทศ 

(4) ไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ 
ก. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่

กระท าโดยทุจริต 
ข. เคยต้องค าพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
ค. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
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ง. ไม่เคยมีการท างานที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือแสดง
ถึงการขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า  หรือขาดความรอบคอบหรือสะท้อนถึงการ
ท างานที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ 

จ. ไม่เคยถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้า
ประกันชีวิต 
 2.3  หลักเกณฑ์การประกอบธุรกจินายหน้าประกนัชีวิต  
  1) นิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตต้องมีผู้แทนนิติบุคคลที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลหรือผู้มีอ านาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันชีวิตอย่างน้อยสองคนที่ผ่านการทดสอบความรู้   
  2)  การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตโดยตรง ต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันชีวิต และการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตต่อต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตและผ่านการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยต่อด้วย ไม่น้อยกว่าสามคน  
   3)  ห้ามนิติบุคคลแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต่อไปนี้ เป็นหรือท าหน้าที่นายหน้าประกันชีวิต 
หรือบุคคลผู้ที่มีอ านาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันชีวิต 
    (1) บุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
    (2) บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตหรือใบอนุญาต เป็นตัวแทนประกัน
ชีวิต ในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
    (3) บุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตผู้ท าการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ได้รับใบอนุญาต เป็นตัวแทน
ประกันชีวิตในเวลาเดียวกัน 
    (4) บุคคลที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ สมุห์บัญชี หรือพนักงานผู้ที่มีอ านาจในการจัดการกิจการของ
บริษัทในเวลาเดียวกัน 
    (5) บุคคลที่เป็นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ได้รับ
อนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในเวลาเดียวกัน 
    (6) บุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่กระท าโดย
ทุจริต 
    (7) บุคคลล้มละลาย 
    (8) บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
    (9) บุคคลที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต 
    4) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ให้ยื่นหนังสือขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและให้นายทะเบียน
พิจารณาให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอรับความ
เห็นชอบ  
    5)  นิติบุคคลต้องจัดท าสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจและยื่นรายงานเกี่ยวกับผล
ของการประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 2.4  วิธีการขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต วิธีการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตนั้น 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 73 บัญญัติไว้ว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ประสงค์จะเป็นนายหน้าประกันชีวิต ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน  
 ส่วนกรณีของนิติบุคคลจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนายทะเบียน เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 
2554 กล่าวคือ จะต้องกระท าตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้คือ (1) รายละเอียด 
หลักฐาน และข้อมูลของนิติบุคคล (2) รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต  
 2.5  การขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต วิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 77 บัญญัติไว้ว่า ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในก าหนดสองเดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องมี
หนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติม จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศก าหนด  
 ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งได้ต่ออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดต่อกันแล้ว และได้ยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้ใบอนุญาตที่ออกให้ต่อไปมีอายุครั้งละห้าปี 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 
 2.6  การก ากบัดแูลนายหน้าประกนัชีวิต 
  1)  นายหน้าประกันชีวิตจะรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันชีวิตได้ เมื่อได้รับหนังสือมอบ
อ านาจจากบริษัทประกันชีวิต (มาตรา 71 วรรคสาม)  
  2)  นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจจากบริษัทประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการรับเบี้ย
ประกันภัยในนามบริษัท และต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท
ประกันชีวิต (มาตรา 71/2)  
  3) นายหน้าประกันชีวิตจะต้องมีส านักงานตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
หรือตามที่ได้แจ้งการย้ายส านักงานไว้ต่อนายทะเบียน (ตามมาตรา 74)  
   4) นายหน้าประกันชีวิตต้องท าสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบและ
รายการที่คณะกรรมการก าหนด และต้องลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีเหตุจะต้องลง
รายการนั้น (มาตรา 75) 
  5)  นายหน้าประกันชีวิตต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนรวมทั้ง
เอกสารประกอบการลงสมุด และสมุดบัญชีไว้ที่ส านักงานของตนไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายใน
สมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชีนั้น (มาตรา 76) 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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 2.4  วิธีการขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต วิธีการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตนั้น 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 73 บัญญัติไว้ว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ประสงค์จะเป็นนายหน้าประกันชีวิต ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน  
 ส่วนกรณีของนิติบุคคลจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนายทะเบียน เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 
2554 กล่าวคือ จะต้องกระท าตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้คือ (1) รายละเอียด 
หลักฐาน และข้อมูลของนิติบุคคล (2) รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต  
 2.5  การขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต วิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 77 บัญญัติไว้ว่า ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในก าหนดสองเดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องมี
หนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติม จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศก าหนด  
 ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งได้ต่ออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดต่อกันแล้ว และได้ยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้ใบอนุญาตที่ออกให้ต่อไปมีอายุครั้งละห้าปี 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 
 2.6  การก ากบัดแูลนายหน้าประกนัชีวิต 
  1)  นายหน้าประกันชีวิตจะรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันชีวิตได้ เมื่อได้รับหนังสือมอบ
อ านาจจากบริษัทประกันชีวิต (มาตรา 71 วรรคสาม)  
  2)  นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจจากบริษัทประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการรับเบี้ย
ประกันภัยในนามบริษัท และต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท
ประกันชีวิต (มาตรา 71/2)  
  3) นายหน้าประกันชีวิตจะต้องมีส านักงานตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
หรือตามที่ได้แจ้งการย้ายส านักงานไว้ต่อนายทะเบียน (ตามมาตรา 74)  
   4) นายหน้าประกันชีวิตต้องท าสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบและ
รายการที่คณะกรรมการก าหนด และต้องลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีเหตุจะต้องลง
รายการนั้น (มาตรา 75) 
  5)  นายหน้าประกันชีวิตต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนรวมทั้ง
เอกสารประกอบการลงสมุด และสมุดบัญชีไว้ที่ส านักงานของตนไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายใน
สมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชีนั้น (มาตรา 76) 
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  6)  กรณีนายหน้าประกันชีวิตผู้ใด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างในบริษัท
ประกันชีวิตใด ให้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตของบุคคลนั้นสิ้นสุดลง (มาตรา 78) 
  7)  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของนายหน้าประกันชีวิต นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกให้นายหน้าประกันชีวิตมาให้ถ้อยค าหรือสั่งให้ส่งสมุดทะเบียน สมุดบัญชีหรือเอกสารใด ๆ หรือ
ให้ส่งรายงานตามแบบและรายการที่นายทะเบียนก าหนด โดยนายหน้าประกันชีวิตต้องอ านวยความสะดวกแก่  
นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ (มาตรา 80)  
 2.7  หลักเกณฑ์การเพกิถอนใบอนุญาตนายหน้าประกนัชีวิต พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 81 ให้อ านาจนายทะเบียนที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกันชวีิต หรือใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันชีวิตได้ เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต 
   1)  กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
   2)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด 
   3)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรอืมาตรา 72 แล้วแต่กรณี  
   4)  ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 
 เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตแล้ว ให้แจ้งค าสั่งนั้นไปยังผู้ถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต อย่างไรก็ดี ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 81 ข้างต้น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่สุด (มาตรา 82)  
 2.8  หลักเกณฑ์การเลิกประกอบธุรกจินายหน้าประกนัชีวิต ตามประกาศเร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
ข้อ 23 ได้ก าหนดให้นิติบุคคลที่จะเลิกประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้แจ้งนายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันจดทะเบียนยกเลิกวัตถุประสงค์เป็นนายหน้าประกันชีวิตพร้อมส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน 
 2.9  บทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มี
บทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไป 
  1)  ผู้ใดกระท าการเป็นนายหน้าประกันชีวิตโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 105)  
  2) นายหน้าประกันชีวิตรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันชีวิตโดยไม่ได้รับหนังสือมอบอ านาจ
จากบริษัท ตามมาตรา 71 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ (มาตรา 106)  
  3) นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจจากบริษัทประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการรับเบี้ย
ประกันภัยในนามบริษัท และต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท 
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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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ตามมาตรา 71/2 หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ทั้งนี้ หากการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้เอาประกันภัยต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ 
ไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 106/2) 
  4) นายหน้าประกันชีวิตผู้ใดไม่มีส านักงานตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
หรือตามที่ได้แจ้งการย้ายส านักงานไว้ต่อนายทะเบียน ตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้า
หมื่นบาท (มาตรา 107) 
  5) นายหน้าประกันชีวิตย้ายส านักงานโดยไม่แจ้งต่อนายทะเบียน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาท (มาตรา 108) 
  6) นายหน้าประกันชีวิตต้องท าสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบและ
รายการที่คณะกรรมการก าหนด และต้องลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีเหตุจะต้องลง
รายการนั้น ตามมาตรา 75 หากไม่ปฏิบัติต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสองพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ (มาตรา 109) 
  7) นายหน้าประกันชีวิตต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนรวมทั้ง
เอกสารประกอบการลงสมุด และสมุดบัญชีไว้ที่ส านักงานของตนไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายใน
สมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชีนั้น หากไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท (มาตรา 110) 
  8) นายหน้าประกันชีวิตไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเรียกของนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งเรียก 
ตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 111) 
  
3. พระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญตัป้ิองกนัและ  
    ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
 ธุรกจิประกันภัย อันได้แก่ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนจ านวนมาก และ
เก่ียวข้องโดยตรงกับความมั่นคงด้านการเงินของประชาชนและภาครัฐ ถือเป็นธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีหน้าที่ต้องรายงานและปฏิบัติตามกฎหมายของส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) ภายใต้กลุ่มกฎหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และ
กลุ่มกฎหมายป้องกันการก่อการร้าย ดังนี้ 
 กลุ่มกฎหมายป้องกนัการฟอกเงนิ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก าหนดให้บริษัทประกันชีวิตต้องจัดให้มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องรายงานการท าธุรกรรมของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด ต้องจัดให้ลูกค้าหรือผู้ที่ติดต่อธุรกรรมประกันชีวิตต้องแสดงตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
รวมถึงต้องน าข้อมูลการแสดงตนของลูกค้ามาพิจารณาตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเพิ่มเติม  
รายละเอียดกล่าวในข้อ 3.1 
 กลุ่มกฎหมายป้องกนัการก่อการร้าย คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กฎหมายกลุ่มนี้ เริ่มบังคับใช้เมื่อต้นปี 2556 นี้ ซึ่งความเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย คือ 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2-29



 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-29 
 

 

ตามมาตรา 71/2 หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ทั้งนี้ หากการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้เอาประกันภัยต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ 
ไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 106/2) 
  4) นายหน้าประกันชีวิตผู้ใดไม่มีส านักงานตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
หรือตามท่ีได้แจ้งการย้ายส านักงานไว้ต่อนายทะเบียน ตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้า
หมื่นบาท (มาตรา 107) 
  5) นายหน้าประกันชีวิตย้ายส านักงานโดยไม่แจ้งต่อนายทะเบียน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาท (มาตรา 108) 
  6) นายหน้าประกันชีวิตต้องท าสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบและ
รายการที่คณะกรรมการก าหนด และต้องลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีเหตุจะต้องลง
รายการนั้น ตามมาตรา 75 หากไม่ปฏิบัติต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสองพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ (มาตรา 109) 
  7) นายหน้าประกันชีวิตต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนรวมทั้ง
เอกสารประกอบการลงสมุด และสมุดบัญชีไว้ที่ส านักงานของตนไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายใน
สมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชีนั้น หากไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท (มาตรา 110) 
  8) นายหน้าประกันชีวิตไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเรียกของนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งเรียก 
ตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 111) 
  
3. พระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญตัป้ิองกนัและ  
    ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
 ธุรกจิประกันภัย อันได้แก่ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนจ านวนมาก และ
เก่ียวข้องโดยตรงกับความมั่นคงด้านการเงินของประชาชนและภาครัฐ ถือเป็นธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีหน้าที่ต้องรายงานและปฏิบัติตามกฎหมายของส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) ภายใต้กลุ่มกฎหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และ
กลุ่มกฎหมายป้องกันการก่อการร้าย ดังนี้ 
 กลุ่มกฎหมายป้องกนัการฟอกเงนิ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซ่ึงก าหนดให้บริษัทประกันชีวิตต้องจัดให้มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องรายงานการท าธุรกรรมของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด ต้องจัดให้ลูกค้าหรือผู้ที่ติดต่อธุรกรรมประกันชีวิตต้องแสดงตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
รวมถึงต้องน าข้อมูลการแสดงตนของลูกค้ามาพิจารณาตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเพิ่มเติม  
รายละเอียดกล่าวในข้อ 3.1 
 กลุ่มกฎหมายป้องกนัการก่อการร้าย คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กฎหมายกลุ่มนี้ เริ่มบังคับใช้เมื่อต้นปี 2556 นี้ ซึ่งความเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย คือ 
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บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต จะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คือ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลข
บัตรประชาชน แล้วน าข้อมูลดังกล่าว ไปตรวจสอบใน เว็บไซต์ www.amlo.go.th ของส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในฐานข้อมูล “บุคคลที่ถูกก าหนด Designed Person” ว่ามีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลนี้
หรือไม่ หากลูกค้ามีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลนี้ บริษัทประกันภัยจะต้องระงับการด าเนินการเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย
ของบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวทันที และแจ้งรายละเอียดให้กับส านักงาน ปปง. ทันทีด้วย (รายละเอียดกล่าวในข้อ 3.2) 
 3.1  พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายพิเศษ โดยมีทั้งมาตรการ
ในการด าเนินการเร่ืองทรัพย์สิน โดยน ามาตรการริบทรัพย์สินในทางแพ่งมาใช้ รวมทั้งมีบทบัญญัติให้ลงโทษทางอาญา
กับผู้ที่กระท าผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งมาตรการทั้งสองนี้ได้ก าหนดเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากการลงโทษทางอาญากับผู้ที่
กระท าผิดทางกฎหมายอาญา ในขณะเดียวกันทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดพระราชบัญญัตินี้ก็อาจถูก
คณะกรรมการธุรกรรมที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ มีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิด และส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องเพื่อให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  
 ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมกับธุรกิจประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย 
ซึ่งธุรกิจประกันชีวิตแตกต่างจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ กล่าวคือ ในการท าสัญญาประกันชีวิตนั้น มีเงื่อนไขว่า จะมีการ
จ่ายเงินหรือใช้เงินตามสัญญาก็โดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลหนึ่ง เมื่อผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินมี
เจตนาที่จะน าเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐานอันเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิดไปช าระเบี้ยประกันภัย เพื่อท าสัญญาประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์จะไปแปรสภาพเป็นเงิน หรือ
ทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยหวังว่าหากครบก าหนดสัญญาประกันชีวิตแล้วผู้เอาประกันภัยยังไม่เสียชีวิต ผู้รับ
ประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันภัย แม้โดยหลักการจะถือเป็นการออมทรัพย์ในระยะยาว
รูปแบบพิเศษแบบหนึ่ง เม่ือผู้รับประกันภัยไม่ทราบว่าเงินค่าเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นเงินอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือว่า
เป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด แต่คณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตรวจสอบพบในภายหลังว่า สัญญาประกันชีวิตมีผลบังคับจากเงินค่าเบี้ยประกันภัยอันเป็น
ทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดตามกฎหมาย จะน ามาตรการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราบ
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาบังคับใช้ได้  
   3.1.1  ความหมายของการฟอกเงิน หมายถึง การน าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิด 
หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช าระค่าใช้จ่ายที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ลงทุนเพื่อด าเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่อไป และใช้ผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจากการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
  3.1.2  กระบวนการฟอกเงิน แบ่งได้ 3 ขั้นตอน ซึ่งสามารถแยกกระท าเพียงครั้งเดียวหรือกระท าเป็น
ชุดกิจกรรมก็ได้ 
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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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ภาพที ่2.1 ขั้นตอนในการฟอกเงนิ 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ .) 

    
   ขั้นตอนท่ี 1 การน าเงินเข้าสู่ระบบ (Placement Stage) ผู้ฟอกเงินแบ่งเงินสดเป็นหลายส่วน 
น าเข้าสถาบันการเงินหลายแห่งโดยผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย มีเป้าหมายคือ การแปลงเงินสดก้อนใหญ่
ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายและจัดการได้ง่าย 
    ขั้นตอนท่ี 2 การย้ายเงิน (Layering Stage) ผู้ฟอกเงินด าเนินการโอนย้ายเงินให้ยากต่อการ
ตรวจสอบ มีเป้าหมายคือเพื่อตัดความเชื่อมโยงระหว่างรายได้และแหล่งที่มาของรายได้ที่ผิดกฎหมาย โดยการสร้าง
ขั้นตอนการท าธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถติดตามแหล่งที่มาของเงินได้  
    ขั้นตอนท่ี  3 การน าเงินกลับมาใช้ (Integration Stage) เงินกลับเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจที่ถูก
กฎหมายอีกคร้ัง เพื่อน าเงินที่ผิดกฎหมายเข้าสู่อาชญากรเสมือนเป็นรายได้ที่ถูกกฎหมาย มีเป้าหมายเพื่อน าเงินที่ฟอก
แล้วกลับมาสู่มือของอาชญากรในรูปแบบที่อาชญากรสามารถน าเงินเหล่านี้ไปใช้ได้โดยดูเสมือนว่าเป็นรายได้หรือ
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจปกติ 
    บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตถือเป็นสถาบันการเงินตามความหมายใน
มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงมีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรม
ต่อส านักงาน ปปง. เมื่อปรากฏว่ามีการท าสัญญาประกันชีวิตท่ีเข้าหลักเกณฑ์ของการท าธุรกรรมตามมาตรา 13 ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ซึ่งก าหนดให้ผู้ท าธุรกรรม เช่น ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันชีวิต เป็นผู้บันทึก
ข้อเท็จจริงในแบบรายงานธุรกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ กล่าวคือ 

1) สัญญาประกันชีวิตที่ใช้เงินสดมีจ านวนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้บริษัทประกันชีวิต
รายงานการท าธุรกรรมไปยังส านักงาน ปปง.  

2) ในกรณีที่สัญญาประกันชีวิตนั้นเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า 
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรม

ขั้นตอนในการฟอกเงิน 

ขั้นตอนที่ 1 
การน าเงินเขา้สู่ระบบ 

ขั้นตอนที่ 3 
การน าเงินกลบัมาใช ้
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ .) 

    
   ขั้นตอนท่ี 1 การน าเงินเข้าสู่ระบบ (Placement Stage) ผู้ฟอกเงินแบ่งเงินสดเป็นหลายส่วน 
น าเข้าสถาบันการเงินหลายแห่งโดยผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย มีเป้าหมายคือ การแปลงเงินสดก้อนใหญ่
ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายและจัดการได้ง่าย 
    ขั้นตอนท่ี 2 การย้ายเงิน (Layering Stage) ผู้ฟอกเงินด าเนินการโอนย้ายเงินให้ยากต่อการ
ตรวจสอบ มีเป้าหมายคือเพื่อตัดความเชื่อมโยงระหว่างรายได้และแหล่งที่มาของรายได้ที่ผิดกฎหมาย โดยการสร้าง
ขั้นตอนการท าธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถติดตามแหล่งที่มาของเงินได้  
    ขั้นตอนท่ี  3 การน าเงินกลับมาใช้ (Integration Stage) เงินกลับเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจที่ถูก
กฎหมายอีกคร้ัง เพื่อน าเงินที่ผิดกฎหมายเข้าสู่อาชญากรเสมือนเป็นรายได้ที่ถูกกฎหมาย มีเป้าหมายเพื่อน าเงินที่ฟอก
แล้วกลับมาสู่มือของอาชญากรในรูปแบบที่อาชญากรสามารถน าเงินเหล่านี้ไปใช้ได้โดยดูเสมือนว่าเป็นรายได้หรือ
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจปกติ 
    บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตถือเป็นสถาบันการเงินตามความหมายใน
มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงมีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรม
ต่อส านักงาน ปปง. เมื่อปรากฏว่ามีการท าสัญญาประกันชีวิตท่ีเข้าหลักเกณฑ์ของการท าธุรกรรมตามมาตรา 13 ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ซึ่งก าหนดให้ผู้ท าธุรกรรม เช่น ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันชีวิต เป็นผู้บันทึก
ข้อเท็จจริงในแบบรายงานธุรกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ กล่าวคือ 

1) สัญญาประกันชีวิตที่ใช้เงินสดมีจ านวนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้บริษัทประกันชีวิต
รายงานการท าธุรกรรมไปยังส านักงาน ปปง.  

2) ในกรณีที่สัญญาประกันชีวิตนั้นเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า 
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรม

ขั้นตอนในการฟอกเงิน 

ขั้นตอนที่ 1 
การน าเงินเขา้สู่ระบบ 

ขั้นตอนที่ 3 
การน าเงินกลบัมาใช ้
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ที่เก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะเป็นการท าธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระท าธุรกรรมดังกล่าวด้วย 

3) ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ธุรกรรมใดที่ได้กระท าไปแล้วโดยมิได้
รายงานตามมาตรา 13 เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา 13 ก็ให้ใช้แบบรายงานการท าธุรกรรม
แบบเดียวกับที่ต้องรายงานในกรณีปกติ  
   3.1.3  ธุรกรรมท่ีมีเหตอันควรสงสัย ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า4 ธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือ
อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการท า
ธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระท าธุรกรรมดังกล่าวด้วย 
   บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุชวนสงสัย แต่ทั้งนี้ตัวแทนประกันชีวิตก็มีหน้าที่
ที่จะสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้เอาประกันภัยว่ามีพฤติกรรมหรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ โดยมี ตัวอย่างเกณฑ์ 
(Criteria) ในการก าหนดธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย5 
    1)  กรณีที่ลูกค้าขอท าสัญญาประกันชีวิต ในทุนประกันที่มีมูลค่าสูงผิดปกติ โดยพยายามหลีกเลี่ยง
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้หรือฐานะทางการเงิน  
    2)  กรณีที่ลูกค้ารายหนึ่งรายใดขอท าสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออมที่มีมูลค่าเบี้ย
ประกันภัยสูง และขอท าสัญญาหลายฉบับ ซึ่งผิดปกติจากการท าสัญญาประกันของลูกค้าชีวิตในลักษณะการออมของ
ลูกค้าทั่วไป 
    3)  กรณีที่ลูกค้ารายหนึ่งรายใดขอเพิ่มวงเงินในสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออมในมูลค่าที่
สูงขึ้นอย่างผิดปกติ หรือขอท าสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออมฉบับใหม่ เพิ่มเติมจากที่ท าไว้เดิม และพยายาม
เลือกสัญญาที่มีระยะเวลาการคืนเงินในระยะที่สั้นที่สุด และผิดปกติไปจากการท าสัญญาลักษณะนี้ของลูกค้าทั่วไป 
    4)  กรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลแจ้งความประสงค์ขอซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตพร้อมส่งมอบ
ค่าใช้จ่าย ต่อมาขอยกเลิกความประสงค์ดังกล่าวและรับเงินคืนก่อนบริษัทประกันชีวิตอนุมัติกรมธรรม์ประกันชีวิต โดย
ด าเนินการลักษณะนี้มากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งรวมแล้วเป็นจ านวนเงินที่มีมูลค่าสูง6 
  โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อเอาประกันชีวิตตนเอง หรือญาติ ส่วนใหญ่
จะเป็นการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยถือว่าเป็นการออมทรัพย์รูปแบบหนึ่งที่จะได้รับเงินคืนตามสัญญาประกัน
ชีวิต เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตก าหนด เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแปรสภาพเป็นเงินที่ชอบด้วย
กฎหมาย ตามข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 4 สายพัฒนามาตรฐานการก ากับส านักงาน คปภ.  แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายส าหรับธุรกจิประกันภยั (มีการแก้ไขในนิยามในพรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 แต่
แนวทางการปฏิบัติดังกล่าวประกาศใช้ในปี 2555) 
 5 อายุศรี  ค าบรรลือ. (เมษายน, 2555). กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน. จดัโดยสมาคมประกันชวีิตไทย. 
 6 ส านักก ากับตรวจสอบและเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2555). แนวทางปฎิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ืองการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ส าหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกัน
ชีวิต (หน้า 6). 
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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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   3.1.4 กรณีบริษัทประกันชีวิตให้ตัวแทนประกันชีวิตด าเนินการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ลูกค้า 7

กรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้มอบหมายให้ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งมิใช่พนักงานของบริษัทประกันชีวิตด าเนินการติดต่อ
ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ลูกค้า บริษัทต้องมั่นใจได้ว่า 

1) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตเข้าใจเร่ืองหน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและ
การเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า 

2) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวติเข้าใจได้ว่าตัวแทนประกันชีวิตนั้น อาจต้องรับผิด
ทางแพ่งหากด าเนินการโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่สุจริต อันเป็นเหตุให้บริษัทประกันชีวิตเกิดความเสียหาย จากการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

3) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องสามารถติดต่อขอข้อมูลจากลูกค้าได้ ใน
กรณีที่บริษัทประกันชีวิตต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยต่อส านักงาน 

4) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องสามารถส่งมอบข้อมูลและส าเนา
หลักฐานการแสดงตนของลูกค้าให้แก่บริษัทประกันชีวิตได้ เมื่อบริษัทประกันชีวิตร้องขอในเหตุจ าเป็นและเร่งด่วน 

5) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องทราบว่า ตนมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้
ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลการแสดงตน และความถูกต้องของข้อมูลการแสดงตน รวมถึง
หน้าที่ในการขายและส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต และการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันชีวิต 

6) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ จะต้องทราบว่า ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิต ไม่ส่งมอบ
ข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าทุกรายให้บริษัทประกันชีวิต หรือไม่เก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด (กรณีที่อยู่ในขอบเขตการรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิต) นั้น จะท าให้บริษัทประกันชีวิ ตมี
โอกาสเสี่ยงสูงในการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   ทั้งนี้บริษัทประกันชีวิตต้องมีการก ากับดูแลหรือมีการตรวจทานว่า ตัวแทนประกันชีวิตที่ตนมอบหมาย
นั้น มีการจัดให้ลูกค้าแสดงตนอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามแนวปฏิบัติฯ นี้ และมีการเก็บรักษาข้ อมูลการแสดงตน
ของลูกค้าตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด อย่างสม่ าเสมอ 
   3.1.5  การจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนท าธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หมายความว่า การ
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าและการด าเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลการแสดงตน 
   การจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนท าธุรกรรม เป็นขั้นตอนแรกเมื่อลูกค้าประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์หรือ  
ผู้ที่ท าธุรกรรมครั้งคราวประสงค์จะท าธุรกรรมครั้งแรกในวงเงินที่ก าหนดหรือเมื่อมีเหตุตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่
รายงานต้องจัดให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลเบื้องต้น ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่องวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 168 
 
 
 

8 กองก ากับและตรวจสอบ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2557). แนวทางปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกันชีวิต (หน้า 8). 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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   3.1.4 กรณีบริษัทประกันชีวิตให้ตัวแทนประกันชีวิตด าเนินการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ลูกค้า 7

กรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้มอบหมายให้ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งมิใช่พนักงานของบริษัทประกันชีวิตด าเนินการติดต่อ
ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ลูกค้า บริษัทต้องมั่นใจได้ว่า 

1) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตเข้าใจเร่ืองหน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและ
การเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า 

2) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวติเข้าใจได้ว่าตัวแทนประกันชีวิตนั้น อาจต้องรับผิด
ทางแพ่งหากด าเนินการโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่สุจริต อันเป็นเหตุให้บริษัทประกันชีวิตเกิดความเสียหาย จากการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

3) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องสามารถติดต่อขอข้อมูลจากลูกค้าได้ ใน
กรณีที่บริษัทประกันชีวิตต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยต่อส านักงาน 

4) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องสามารถส่งมอบข้อมูลและส าเนา
หลักฐานการแสดงตนของลูกค้าให้แก่บริษัทประกันชีวิตได้ เมื่อบริษัทประกันชีวิตร้องขอในเหตุจ าเป็นและเร่งด่วน 

5) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องทราบว่า ตนมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้
ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลการแสดงตน และความถูกต้องของข้อมูลการแสดงตน รวมถึง
หน้าที่ในการขายและส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต และการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันชีวิต 

6) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ จะต้องทราบว่า ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิต ไม่ส่งมอบ
ข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าทุกรายให้บริษัทประกันชีวิต หรือไม่เก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด (กรณีที่อยู่ในขอบเขตการรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิต) นั้น จะท าให้บริษัทประกันชีวิ ตมี
โอกาสเสี่ยงสูงในการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   ทั้งนี้บริษัทประกันชีวิตต้องมีการก ากับดูแลหรือมีการตรวจทานว่า ตัวแทนประกันชีวิตที่ตนมอบหมาย
นั้น มีการจัดให้ลูกค้าแสดงตนอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามแนวปฏิบัติฯ นี้ และมีการเก็บรักษาข้ อมูลการแสดงตน
ของลูกค้าตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด อย่างสม่ าเสมอ 
   3.1.5  การจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนท าธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หมายความว่า การ
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าและการด าเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลการแสดงตน 
   การจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนท าธุรกรรม เป็นขั้นตอนแรกเมื่อลูกค้าประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์หรือ  
ผู้ที่ท าธุรกรรมครั้งคราวประสงค์จะท าธุรกรรมครั้งแรกในวงเงินที่ก าหนดหรือเมื่อมีเหตุตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่
รายงานต้องจัดให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลเบื้องต้น ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่องวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 168 
 
 
 

8 กองก ากับและตรวจสอบ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2557). แนวทางปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกันชีวิต (หน้า 8). 
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2-34     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

   ซึ่งมีการแบ่งประเภทของลูกค้าไว้ 2 ประเภท ได้แก่ 
   1)  ลูกค้า ได้แก่ บุคคลผู้ประสงค์ที่จะท าสัญญาประกันชีวิต โดยบุคคลดังกล่าวต้องแจ้งข้อมูลการ
แสดงตนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด  
   2)  ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ได้แก่ บุคคลผู้ประสงค์ที่จะท าสญัญาประกันสขุภาพ หรือเป็นผู้รับ
ประโยชน์ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงตนต่อเมื่อมูลค่าธุรกรรมในสัญญาประกันภัยดังกล่าว (พิจารณาจากทุน
ประกันภัย) เกินกว่า 700,000 บาท 
  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ าสามารถให้แสดงตนได้น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดก็ได้ โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่ าของธุรกิจประกันภัย ได้แก่ สัญญาประกันชีวิตที่มีการจ่ายผลประโยชน์เฉพาะกรณี
เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเท่านั้น สัญญาประกันสุขภาพ และสัญญาประกันภัยแบบกลุ่มที่ไม่มีการลงทุนรวมอยู่ 
   3.1.6  การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Customer Identification: CID) ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ ง ราชกิจจา
นุเบกษา 17 กรกฎาคม 2556 มีการระบุให้ลูกค้าที่ท าสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตนั้น โดยบริษัทประกัน
ชีวิตจะต้องมีหน้าที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนสร้างความสัมพันธ์หรือก่อนอนุมัติกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยบริษัท
ต้องด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลจากลูกค้าดังต่อไปนี้ 
    1)  การแสดงตนของลกูคา้ อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
    (1) การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  
     ก.  ชื่อเต็ม 
     ข.  วันเดือนปีเกิด  
     ค.  เลขประจ าตัวประชาชน  
     กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
      กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือ
เลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย หรือเลขประจ าตัวที่
รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว  
      ง.  ที่อยู่ 
      กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่ดังกล่าว
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 
      จ.  อาชีพและสถานที่ท างาน 
      ฉ.  ข้อมูลการติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รายงานและสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
      ช.  ลายมือชื่อผู้สร้างความสัมพันธ์ 
     (2) การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล  
     ก.  ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  
     ข.  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ในกรณีที่มี 
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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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     ค.  เอกสารที่แสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลกที่มีการ 
ตกลงกนัทางกฎหมายที่น่าเชื่อถือได้ 
      -  กรณีนิติบุคคลไทย ได้แก่ เอกสารรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีนิติบุคคลไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ เอกสารที่แสดงถึง
สถานภาพความเป็นนิติบุคคลที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐในประเทศที่จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตประกอบการออกให้ 
หรือที่องค์กรที่น่าเชื่อถือรับรอง และการออกเอกสารหรือการรับรองเอกสารนั้น กระท าไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือแสดงความจ านงในการสร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม และหนังสือแต่งตั้งหรือ
มอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม 
      -  กรณีสหกรณ์ มูลนิธิ สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคลอ่ืนในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน ได้แก่ เอกสารแสดงการจดทะเบียน เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการหรือแสดงกา รจัดตั้งจาก
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง และเอกสารแต่งตั้งหรือมอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม และการออกเอกสาร
นั้นหรือการรับรองเอกสารนั้น กระท าไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่ เอกสารส าคัญอันแสดงว่า ได้มี
การก่อตั้งบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น และมีการรับรองเอกสารดังกล่าวไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้ที่มีอ านาจ
ของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น 
     ง. ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการ 
     จ. ตราประทับ (ในกรณีที่มี) 
     ฉ. สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออ่ืน เช่น ที่อยู่อิเล็ก - 
ทรอนิกส์ 
     ช.  ชื่อเต็มของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ทุกราย 
     ซ.  ข้อมูลของ “ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้าย ให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่ 
      - ชื่อเต็ม 
      - วันเดือนปีเกิด 
      - เลขประจ าตัว 
       กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 
หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใดๆ ตามกฎหมายหรือเลขประจ าตัว
ที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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     ค.  เอกสารที่แสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลกที่มีการ 
ตกลงกนัทางกฎหมายที่น่าเชื่อถือได้ 
      -  กรณีนิติบุคคลไทย ได้แก่ เอกสารรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีนิติบุคคลไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ เอกสารที่แสดงถึง
สถานภาพความเป็นนิติบุคคลที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐในประเทศที่จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตประกอบการออกให้ 
หรือที่องค์กรที่น่าเชื่อถือรับรอง และการออกเอกสารหรือการรับรองเอกสารนั้น กระท าไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือแสดงความจ านงในการสร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม และหนังสือแต่งตั้งหรือ
มอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม 
      -  กรณีสหกรณ์ มูลนิธิ สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคลอ่ืนในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน ได้แก่ เอกสารแสดงการจดทะเบียน เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการหรือแสดงกา รจัดตั้งจาก
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง และเอกสารแต่งตั้งหรือมอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม และการออกเอกสาร
นั้นหรือการรับรองเอกสารนั้น กระท าไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่ เอกสารส าคัญอันแสดงว่า ได้มี
การก่อตั้งบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น และมีการรับรองเอกสารดังกล่าวไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้ที่มีอ านาจ
ของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น 
     ง. ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการ 
     จ. ตราประทับ (ในกรณีที่มี) 
     ฉ. สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออ่ืน เช่น ที่อยู่อิเล็ก - 
ทรอนิกส์ 
     ช.  ชื่อเต็มของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ทุกราย 
     ซ.  ข้อมูลของ “ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้าย ให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่ 
      - ชื่อเต็ม 
      - วันเดือนปีเกิด 
      - เลขประจ าตัว 
       กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 
หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใดๆ ตามกฎหมายหรือเลขประจ าตัว
ที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
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      - ที่อยู่  
       กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 
       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศ
ไทย 
     ฌ.  ลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามและผู้รับมอบอ านาจตามข้อ 8) 
    2)  การแสดงตนของลูกคา้ท่ีไม่ไดท้าํธุรกรรมต่อหนา้ อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้  
     (1) ลูกค้าที่ไม่ได้ท าธุรกรรมต่อหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดา  
     ก.  ชื่อเต็ม 
     ข.  เลขประจ าตัวประชาชน  
     กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
      กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือ
เลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย หรือเลขประจ าตัวที่
รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
       ค.  ที่อยู่ 
      กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่ดังกล่าว
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 
      ง. ข้อมูลการติดต่อที่มีผู้มีหน้าที่รายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
     (2) ลูกค้าที่ไม่ได้ท าธุรกรรมต่อหน้าที่เป็นนิติบุคคล  
      ก.  ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  
      ข.  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมายที่รัฐก าหนดให้ต้องเสียภาษีอากร) หรือ กรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องช าระภาษี ให้แสดงเอกสารที่จัดตั้งนิติ
บุคคล หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 
      ค. สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออ่ืน เช่น ที่อยู่อิเล็ก - 
ทรอนิกส์ 
     ง.  ข้อมูลของ “ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้าย ให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่ 
      - ชื่อเต็ม 
      - วันเดือนปีเกิด 
      - เลขประจ าตัว 
       กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
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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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       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 
หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใดๆ ตามกฎหมายหรือเลขประจ าตัว
ที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
     - ที่อยู่  
      กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่ดังกล่าว 
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 
      กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย
   3.1.7  การแสดงตนของผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ตามแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับสถานบันการเงิน
ประเภทบริษัทประกันชีวิตได้มีการก าหนดการแสดงตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวคือ 
  กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานมีการให้บริการลักษณะที่เป็นครั้งคราว  โดยการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
ไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการท าธุรกรรมครั้งก่อน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานจัดให้ผุ้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้รายงาน
จัดให้ผู้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้เป็น 
  “ผู้ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว” และผู้มีหน้าที่รายงานควรพิจารณาให้การบริการครั้งคราวลักษณะนี้ใช้
เฉพาะประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ  
การร้ายเท่านั้น (วิธีการพิจารณาความเสี่ยง เป็นไปตามแนวทางทางเลขาธิการก าหนดตามกฎกระทรวง) 

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานให้บริการลักษณะนี้กับประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยงสูง 
ผู้มีหน้าที่รายงานต้องก าหนดมาตรการในการขอข้อมูลเพิ่มเติม  เพื่อมั่นใจได้ว่า การท าธุรกรรมแบบครั้งคราวนั้น
สมเหตุสมผลและไม่เสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น การขอเอกสารทางการค้าที่
สามารถแสดงเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม หรือขอข้อมูลการแสดงตนที่เพิ่มเติมข้ึน เป็นต้น 

  ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก าหนดให้ ผู้ท าท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ซึ่งท าธุรกรรมในมูลค่าเงินหรือในเงื่อนไข
ต่อไปนี้ต้องแสดงตน 

1) มีการท าธุรกรรมด้วยเงินสด หรือด้วยทรัพย์สิน ในมูลค่าตั้งแต่ เจ็ดแสนบาทขึ้นไป 
2) มีการท าธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ท้ังการโอนเงินทางเล็กทรอนิกส์ที่ด าเนินการ

โดยสถาบันการเงิน และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ด าเนินการโดยผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) และมีการท าธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ในมูลค่าตั้งแต่ ห้าหมื่นบาท
ขึ้นไป 

3) ไม่จ าต้องพิจารณามูลค่าในการท าธุรกรรม หากพบว่า มีข้อสงสัยในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท าธุรกรรม หรือพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกติ ข้อมูลการแสดงตนส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ในการใช้
บริการหรือท าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  อย่างน้อย
ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 

  (1)  ผูท่ี้ทาํธุรกรรมเป็นคร้ังคราวประเภทบุคคลธรรมดา 
   ก. ชื่อเต็ม 
   ข. วันเดือนปีเกิด 
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       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 
หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใดๆ ตามกฎหมายหรือเลขประจ าตัว
ที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
     - ที่อยู่  
      กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่ดังกล่าว 
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 
      กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย
   3.1.7  การแสดงตนของผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ตามแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับสถานบันการเงิน
ประเภทบริษัทประกันชีวิตได้มีการก าหนดการแสดงตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวคือ 
  กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานมีการให้บริการลักษณะที่เป็นครั้งคราว  โดยการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
ไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการท าธุรกรรมครั้งก่อน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานจัดให้ผุ้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้รายงาน
จัดให้ผู้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้เป็น 
  “ผู้ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว” และผู้มีหน้าที่รายงานควรพิจารณาให้การบริการครั้งคราวลักษณะนี้ใช้
เฉพาะประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ  
การร้ายเท่านั้น (วิธีการพิจารณาความเสี่ยง เป็นไปตามแนวทางทางเลขาธิการก าหนดตามกฎกระทรวง) 

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานให้บริการลักษณะนี้กับประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยงสูง 
ผู้มีหน้าที่รายงานต้องก าหนดมาตรการในการขอข้อมูลเพิ่มเติม  เพื่อมั่นใจได้ว่า การท าธุรกรรมแบบครั้งคราวนั้น
สมเหตุสมผลและไม่เสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น การขอเอกสารทางการค้าที่
สามารถแสดงเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม หรือขอข้อมูลการแสดงตนที่เพิ่มเติมข้ึน เป็นต้น 

  ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก าหนดให้ ผู้ท าท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ซึ่งท าธุรกรรมในมูลค่าเงินหรือในเงื่อนไข
ต่อไปนี้ต้องแสดงตน 

1) มีการท าธุรกรรมด้วยเงินสด หรือด้วยทรัพย์สิน ในมูลค่าตั้งแต่ เจ็ดแสนบาทขึ้นไป 
2) มีการท าธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ท้ังการโอนเงินทางเล็กทรอนิกส์ที่ด าเนินการ

โดยสถาบันการเงิน และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ด าเนินการโดยผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) และมีการท าธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ในมูลค่าตั้งแต่ ห้าหมื่นบาท
ขึ้นไป 

3) ไม่จ าต้องพิจารณามูลค่าในการท าธุรกรรม หากพบว่า มีข้อสงสัยในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท าธุรกรรม หรือพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกติ ข้อมูลการแสดงตนส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ในการใช้
บริการหรือท าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  อย่างน้อย
ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 

  (1)  ผูท่ี้ทาํธุรกรรมเป็นคร้ังคราวประเภทบุคคลธรรมดา 
   ก. ชื่อเต็ม 
   ข. วันเดือนปีเกิด 
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 จัดให้มีการรายงานผู้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้เป็น

ผู้ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

ทางอเิลก็ทรอนกิส์ท่ีด�าเนนิการ
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 
หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใดๆ ตามกฎหมายหรือเลขประจ าตัว
ที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
     - ที่อยู่  
      กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่ดังกล่าว 
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 
      กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย
   3.1.7  การแสดงตนของผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ตามแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับสถานบันการเงิน
ประเภทบริษัทประกันชีวิตได้มีการก าหนดการแสดงตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวคือ 
  กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานมีการให้บริการลักษณะที่เป็นครั้งคราว  โดยการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
ไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการท าธุรกรรมครั้งก่อน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานจัดให้ผุ้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้รายงาน
จัดให้ผู้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้เป็น 
  “ผู้ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว” และผู้มีหน้าที่รายงานควรพิจารณาให้การบริการครั้งคราวลักษณะนี้ใช้
เฉพาะประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ  
การร้ายเท่านั้น (วิธีการพิจารณาความเสี่ยง เป็นไปตามแนวทางทางเลขาธิการก าหนดตามกฎกระทรวง) 

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานให้บริการลักษณะนี้กับประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยงสูง 
ผู้มีหน้าที่รายงานต้องก าหนดมาตรการในการขอข้อมูลเพิ่มเติม  เพื่อมั่นใจได้ว่า การท าธุรกรรมแบบคร้ังคราวนั้น
สมเหตุสมผลและไม่เสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น การขอเอกสารทางการค้าที่
สามารถแสดงเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม หรือขอข้อมูลการแสดงตนที่เพิ่มเติมข้ึน เป็นต้น 

  ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก าหนดให้ ผู้ท าท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ซึ่งท าธุรกรรมในมูลค่าเงินหรือในเงื่อนไข
ต่อไปนี้ต้องแสดงตน 

1) มีการท าธุรกรรมด้วยเงินสด หรือด้วยทรัพย์สิน ในมูลค่าตั้งแต่ เจ็ดแสนบาทขึ้นไป 
2) มีการท าธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทั้งการโอนเงินทางเล็กทรอนิกส์ที่ด าเนินการ

โดยสถาบันการเงิน และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ด าเนินการโดยผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) และมีการท าธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ในมูลค่าตั้งแต่ ห้าหมื่นบาท
ขึ้นไป 

3) ไม่จ าต้องพิจารณามูลค่าในการท าธุรกรรม หากพบว่า มีข้อสงสัยในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท าธุรกรรม หรือพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกติ ข้อมูลการแสดงตนส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ในการใช้
บริการหรือท าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  อย่างน้อย
ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 

  (1)  ผูท่ี้ทาํธุรกรรมเป็นคร้ังคราวประเภทบุคคลธรรมดา 
   ก. ชื่อเต็ม 
   ข. วันเดือนปีเกิด 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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   ค. เลขประจ าตัว 
     กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
     กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 

หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด  ๆ ตามกฎหมาย หรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 

   ง. ที่อยู่ 
     กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่

ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่จจุบันด้วย 
    กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 

   จ. ข้อมูลการติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่
อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 

  (2)  ผูท่ี้ทาํธุรกรรมเป็นคร้ังคราวประเภทนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย 
   ก. ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (ที่ปรากฏในเอกสาระส าคัญต่าง ๆ)  
   ข. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทาง

กฎหมายที่รัฐก าหนดให้ต้องเสียภาษีอากร) หรือกรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องช าระภาษี ให้แสดงเอกสารที่จัดตั้งนิติบุคคล 
หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 

   ค. สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออ่ืน เช่น ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
   ง. ข้อมูลของ “ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสร้าง

ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้ายให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่ 

      ชื่อเต็ม 
      วันเดือนปีเกิด 
      เลขประจ าตัว 

   - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
   - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 

หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใดๆ ตามกฎหมายหรือเลขประจ าตัว
ที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
     ง.  ที่อยู่ 
      - กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 
      - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 

 3.1.8  การแสดงตนของผู้ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวแบบไม่พบหน้า ผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่ควรจัดให้มี
บริการแบบไม่พบหน้า ส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย เว้นแต่ผู้มีหน้าที่รายงานจะก าหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงในการให้บริการ

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 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ประเภทนี้ เช่น การจ ากัดวงเงินต่อคร้ังและต่อวัน การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการท า
ธุรกรรมและตรวจสอบตัวตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว มีระบบตรวจสอบหรือปฏิเสธการท าธุรกรรมเป็นครั้ง
คราวที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย เป็นต้น 

 ข้อมูลการแสดงตนส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวแบบมาพบหน้าในการใช้บริการหรือท าธุรกรรมที่
มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างน้อยได้แก่ 
ข้อมูลดังนี้ (เทียบเคียงได้กับการแสดงตนส าหรับลูกค้าในข้อ 2 ลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า) 

  1)  ลกูคา้บุคคลธรรมดา 
   (1) ชื่อเต็ม 
   (2) เลขประจ าตัว 

   ก.  กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
   ข.  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 

หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด  ๆ ตามกฎหมาย หรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
     (3) ที่อยู่ 

   ก.  กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าวให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 

   ข.  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 
    (4) ข้อมูลการติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์  
ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
   2)  ลกูคา้นิติบุคคล หรือลกูคา้ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีการตกลงกนัตามกฎหมาย 

   (1) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (ที่ปรากฏในเอกสาระส าคัญต่าง ๆ) 
   (2) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทาง

กฎหมายที่รัฐก าหนดให้ต้องเสียภาษีอากร) หรือกรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องช าระภาษี ให้แสดงเอกสารที่จัดตั้งนิติบุคคล 
หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 

   (3) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออ่ืน เช่น ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
   (4) ข้อมูลของ “ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสร้าง

ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้าย ให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่ 

   ก.  วันเดือนปีเกิด 
   ข.  เลขประจ าตัว 

    - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
    - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือ

เดินทาง หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายหรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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ประเภทนี้ เช่น การจ ากัดวงเงินต่อคร้ังและต่อวัน การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการท า
ธุรกรรมและตรวจสอบตัวตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว มีระบบตรวจสอบหรือปฏิเสธการท าธุรกรรมเป็นครั้ง
คราวที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย เป็นต้น 

 ข้อมูลการแสดงตนส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวแบบมาพบหน้าในการใช้บริการหรือท าธุรกรรมที่
มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างน้อยได้แก่ 
ข้อมูลดังนี้ (เทียบเคียงได้กับการแสดงตนส าหรับลูกค้าในข้อ 2 ลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า) 

  1)  ลกูคา้บุคคลธรรมดา 
   (1) ชื่อเต็ม 
   (2) เลขประจ าตัว 

   ก.  กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
   ข.  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 

หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด  ๆ ตามกฎหมาย หรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
     (3) ที่อยู่ 

   ก.  กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าวให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 

   ข.  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 
    (4) ข้อมูลการติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์  
ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
   2)  ลกูคา้นิติบุคคล หรือลกูคา้ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีการตกลงกนัตามกฎหมาย 

   (1) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (ที่ปรากฏในเอกสาระส าคัญต่าง ๆ) 
   (2) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทาง

กฎหมายที่รัฐก าหนดให้ต้องเสียภาษีอากร) หรือกรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องช าระภาษี ให้แสดงเอกสารที่จัดตั้งนิติบุคคล 
หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 

   (3) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออ่ืน เช่น ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
   (4) ข้อมูลของ “ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสร้าง

ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้าย ให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่ 

   ก.  วันเดือนปีเกิด 
   ข.  เลขประจ าตัว 

    - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
    - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือ

เดินทาง หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายหรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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     ค.  ที่อยู่ 
     - กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่

ดังกล่าว ให้ระบุท าอยู่ปัจจุบันด้วย 
     - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศ

ไทย 
 3.2  การตรวจสอบกับข้อมูลรายช่ือตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ “กระบวนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ารวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องในการสร้างความสัมพันธ์หรือบุคคลที่
ท าธุรกรรมแบบครั้งคราวแล้วแต่กรณี กับข้อมูลรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ซึ่งมีมติของหรือ
ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ าย หรือ
บุคคลที่ศาลมีค าสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย” เป็นส่วนส าคัญในขั้นตอนก่อนการอนุมัติรับลูกค้าหรือรับท าธุรกรรมให้กับผู้ที่ท าธุรกรรมแบบครั้ง
คราว 
 ข้อมูลรายชื่อที่ใช้ตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย ข้อมูล 2 ส่วน ตามกฎหมายดังกล่าวคือ 

1) ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูก
ก าหนดโดยค าสั่งศาล 

2) ข้อมูลผู้ที่เก่ียวข้องกับการก่อการร้ายและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมติคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ได้รับการกลั่นกรองโดยส านักงานและอนุมัติโดยรัฐมนตรี รวมถึงข้อมูลจากประเทศอ่ืนที่
ได้รับการกลั่นกรองโดยส านักงานและอนุมัติโดยรัฐมนตรี 
 เมื่อบริษัทประกันชีวิตตรวจพบว่าลูกค้ามีรายชื่อเป็นบุคคลตาม 1) และ 2) บริษัทประกันชีวิตจะต้องระงับ
การด าเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวทันที และแจ้งรายละเอียดให้กับส านักงาน 
ปปง. ต่อไป 
 
4. พระราชบัญญตัวิธีิพจิารณาคดผู้ีบริโภค พ.ศ. 2551 
 กฎหมายฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีทางแพ่ง (เป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน
ด้วยกันเอง) โดยเป็นกฎหมายเพื่อการเยียวยาด้วยความรวดเร็วให้แก่ผู้บริโภค เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติของการ
ด าเนินคดีทางศาลจากระบบกลา่วหา คือ ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่หรือภาระในการน าสืบหรือพิสูจน์ให้ศาลเห็นมาเป็นระบบไต่
สวน คือ ศาลมีอ านาจในการเรียกพยานหลักฐานทั้งฝ่ายกล่าวหาและผู้ถูกล่าวหามาให้ศาลพิจารณาได้ตามสมควร โดย
ผู้ที่เสียหายจากการบริโภคสินค้าและบริการ ไม่จ าเป็นต้องไปเสาะแสวงหาทนายความมาช่วยด าเนินคดีเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนให้ เหมือนในคดีความปกติก็ได้ (ถ้าจะมีก็ได้) เพราะส านักงานศาลคดีผู้บริโภคที่เกิดข้ึน
ใหม่จะมีบุคลากรของศาลมาช่วยด าเนินการทางคดีให้กับผู้ร้องทั้งหมด  เริ่มตั้งแต่การไต่สวน รับค าร้องเรียนจะด้วย
วาจา หรือเอกสารก็ได้ รวมถึงท าค าฟ้องให้ 
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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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 การท าธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย หากมีกรณีพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย ข้อพิพาทดังกล่าวถือเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคอันเนื่องมาจากการใช้บริการซึ่งเป็น
คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ก าหนดให้มีการ
พิจารณาคดีผู้บริโภคขึ้นในศาลแพ่ง ศาลจังหวัดและศาลแขวง ตามมาตรา 4(1) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง โดยสรุปหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 4.1  ความหมายของคดีผู้บริโภค ตามมาตรา 3 ได้ให้ค านิยามของค าว่า คดีผู้บริโภค สรุปได้ว่าหมายถึง คดี
แพ่งระหว่างผู้บริโภค หรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ
หน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ คดีแพ่งตามกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  

คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงคดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตาม
พระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้เสียหายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินค้ าที่ ไม่ปลอดภัย จึงอยู่ ในความหมายของ 
“ผู้บริโภค” ตามกฎหมายฉบับนี้  
 “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความถึง
ผู้ประกอบการตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย  
 4.2  ผู้มีอ านาจฟ้องคด ี 
   1)  ผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และผู้บริโภคที่เป็น
ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
  2)  ผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ประกอบไปด้วยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และมูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  
  ตัวอย่างเช่น คดีที่ผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจให้รับผิดตามสัญญาประกันชีวิต คดีที่ผู้บริโภคฟ้อง 
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นโรงพยาบาล คลินิก ในเร่ืองละเมิดที่เก่ียวกับการให้บริการสาธารณสุข เป็นต้น 
  3)  ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถฟ้องคดีผู้บริโภคได้เช่นกัน โดยฟ้องผู้บริโภคเป็นจ าเลยต่อ
ศาลในคดีคดีแพ่งซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ หรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้า หรือบริการ ตาม
มาตรา 3 (1) ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ ซึ่งให้สิทธิทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ได้ทั้ง
สองฝ่าย เช่น คดีที่ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ฟ้องบังคับลูกหนี้ให้ช าระหนี้ตามหนี้บัตรเครดิต สัญญากู้ยืม จ านอง 
จ าน า ตั๋วเงิน หรือการให้บริการอ่ืน ๆ 
 4.3  การฟ้องคดีบริโภค การฟ้องคดีผู้บริโภค โจทก์จะฟ้องด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ ในกรณีที่โจทก์
ประสงค์จะฟ้องด้วยวาจา ให้เจ้าพนักงานคดีจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดแห่งค าฟ้องแล้วให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส าคัญ  
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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 การท าธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย หากมีกรณีพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย ข้อพิพาทดังกล่าวถือเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคอันเนื่องมาจากการใช้บริการซึ่งเป็น
คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ก าหนดให้มีการ
พิจารณาคดีผู้บริโภคขึ้นในศาลแพ่ง ศาลจังหวัดและศาลแขวง ตามมาตรา 4(1) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง โดยสรุปหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 4.1  ความหมายของคดีผู้บริโภค ตามมาตรา 3 ได้ให้ค านิยามของค าว่า คดีผู้บริโภค สรุปได้ว่าหมายถึง คดี
แพ่งระหว่างผู้บริโภค หรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ
หน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ คดีแพ่งตามกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  

คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงคดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตาม
พระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้เสียหายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินค้ าที่ ไม่ปลอดภัย จึงอยู่ ในความหมายของ 
“ผู้บริโภค” ตามกฎหมายฉบับนี้  
 “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความถึง
ผู้ประกอบการตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย  
 4.2  ผู้มีอ านาจฟ้องคด ี 
   1)  ผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และผู้บริโภคที่เป็น
ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
  2)  ผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ประกอบไปด้วยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และมูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  
  ตัวอย่างเช่น คดีที่ผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจให้รับผิดตามสัญญาประกันชีวิต คดีที่ผู้บริโภคฟ้อง 
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นโรงพยาบาล คลินิก ในเร่ืองละเมิดที่เก่ียวกับการให้บริการสาธารณสุข เป็นต้น 
  3)  ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถฟ้องคดีผู้บริโภคได้เช่นกัน โดยฟ้องผู้บริโภคเป็นจ าเลยต่อ
ศาลในคดีคดีแพ่งซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ หรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้า หรือบริการ ตาม
มาตรา 3 (1) ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ ซึ่งให้สิทธิทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ได้ทั้ง
สองฝ่าย เช่น คดีที่ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ฟ้องบังคับลูกหนี้ให้ช าระหนี้ตามหนี้บัตรเครดิต สัญญากู้ยืม จ านอง 
จ าน า ตั๋วเงิน หรือการให้บริการอ่ืน ๆ 
 4.3  การฟ้องคดีบริโภค การฟ้องคดีผู้บริโภค โจทก์จะฟ้องด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ ในกรณีที่โจทก์
ประสงค์จะฟ้องด้วยวาจา ให้เจ้าพนักงานคดีจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดแห่งค าฟ้องแล้วให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส าคัญ  
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 ในกรณีที่โจทก์ยื่นค าฟ้องเป็นหนังสือ หากค าฟ้องนั้นไม่ถูกต้อง หรือขาดสาระส าคัญในเร่ืองใดเจ้าพนักงานคดี
อาจให้ค าแนะน าแก่โจทก์เพื่อจัดท าค าฟ้องให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการด าเนิ นคดี ให้โจทก์เสนอ
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเท่าที่ท าได้มาพร้อมกับค าฟ้อง 
 4.4   คดผีู้บริโภคต้องฟ้องที่ศาลใด ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอค า
ฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลอ่ืนได้ด้วย ให้ผู้ประกอบธุ รกิจเสนอค าฟ้องต่อศาลที่
ผู้บริโภคมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียว  
  แต่ถ้าผู้บริโภคจะฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ มีสิทธิเสนอค าฟ้องทั้งต่อศาลที่มูลคดีเกิดและต่อศาลที่ผู้ประกอบธุรกิจ
มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล คดีผู้บริโภคที่ราคาทรัพย์สินที่พิพาท หรือจ านวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท (หากเกิน
ต้องฟ้องที่ศาลจังหวัด) 
 4.5  การอุทธรณ์ฎีกาคดีผู้ บริโภค เมื่อศาลชั้นต้นมีค าสั่ง หรือค าพิพากษาแล้วคู่ความอาจอุทธรณ์ค า
พิพากษา หรือค าสั่งของศาลชั้นต้นในคดีผู้บริโภคได้ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ศาลได้อ่านค าพิพากษา โดยทั่วไปถือ
ว่าคดีถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์ 
 ส่วนคู่กรณีที่ประสงค์ฎีกาค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ สามารถขออนุญาตฎีกาค าพิพากษา หรือ
ค าสั่งของศาลอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาเกินสองแสนบาท หรือในปัญหาข้อกฎหมาย
ได้โดยให้ยื่นฎีกาไปยังศาลชั้นต้นที่มีค าพิพากษา หรือค าสั่งในคดีนั้นเพื่อให้ศาลฎีกาพิจารณาอนุญาตให้ฎีกาได้ 
โดยเฉพาะคดีที่เป็นปัญหาเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ หรือปัญหาส าคัญอ่ืนที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย จึงอาจกล่าวได้ว่า
คดีผู้บริโภคมีระบบตรวจสอบของศาลทั้งสามชั้นเช่นเดียวกับคดีแพ่งทั่วไป แต่ศาลฎีกาจะรับพิจารณาเฉพาะคดีที่เป็น
เร่ืองส าคัญเท่านั้น 
  
ตวัอย่างคดเีกีย่วกบัผู้บริโภค และไม่ใช่คดผู้ีบริโภคของธุรกจิประกนัภัย 

1.  กรณีเป็นคดผีู้บริโภค 
   1.1  โจทก์เป็นผู้เอาประกันภัย ท าสัญญาประกันภัยกับจ าเลยซึ่งประกอบธุรกิจรับประกันภัยทุก
ประเภท การที่จ าเลยเข้าไปรับภาระเสี่ยงภัยแทนโจทก์ตามสัญญา ถือเป็นการจัดท าการงานให้อย่างหนึ่ง เมื่อจ าเลย
ได้รับเบี้ยประกันภัยจากกิจการของจ าเลย จึงเป็นการให้บริการ จ าเลยย่อมเป็นผู้ให้บริการและเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
ส่วนโจทก์เป็นผู้ได้รับบริการและเป็นผู้บริโภค เมื่อโจทก์ฟ้องเรียกให้จ าเลยช าระค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 60/2551, 162/2551) 
   1.2  ผู้ตายเอาประกันภัยไว้แก่บริษัทผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้ตายย่อมเป็นผู้ใช้บริการและเป็น
ผู้บริโภค สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ตายกับบริษัทประกันภัย จึงเป็นสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค เมื่อ
ผู้ตายถึงแก่ความตาย การที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนโดยอาศัยกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว จึงเป็นคดีที่เกี่ยวพันกันกับคดีผู้บริโภค เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 61/2551) 
   1.3  บริษัทประกันภัยออกหนังสือรับรองการประกันตัวให้เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
จ าเลยในคดีอาญาฟ้องผู้เอาประกันภัยและผู้ค้ าประกันให้ชดใช้ค่าเสียหาย เนื่องจากจ าเลยหลบหนีและศาลสั่งปรับ
บริษัทประกันภัย เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 76/2551) 

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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   1.4  ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทนของบริษัทประกันภัย ฟ้องเรียกค่าเบี้ย
ประกันภัยคืน เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 183/2551, 184/2551) 
   1.5  กรณีรับช่วงสิทธิ บริษัทประกันภัยซ่อมแซมรถยนต์ที่รับประกันภัยให้แก่ผู้บริโภค แล้วรับช่วงสิทธิ
ฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่บริษัทจ าหน่ายอุปกรณ์ที่ปัดน้ าฝนจ าเลย เป็นการรับช่วงสิทธิของผู้บริโภคฟ้อง ผู้ประกอบธุรกิจ (ค า
วินิจฉัยที่ 199/2553, 200/2553) 
   1.6  คดีละเมิด โจทก์ฟ้องขอให้จ าเลยทั้งสองร่วมกันช าระเงินพร้อมดอกเบี้ยอันเนื่องมาจากรถกระบะที่
เอาประกันภัยไว้แก่จ าเลยที่ 2 และจอดไว้ในลานจอดรถของจ าเลยที่ 1 สูญหายไป เมื่อกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่าง
โจทก์กับจ าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจและโจทก์ฟ้องจ าเลยที่ 1 ให้รับผิดในกรณีรถกระบะของโจทก์
สูญหายที่ลานจอดรถของจ าเลยที่ 1 คดีระหว่างโจทก์กับจ าเลยที่ 1 จึงเป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 81/2553)  
 ผู้กระท าละเมิดขับรถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยฟ้องผู้รับประกันภัยซึ่งรับประกันภัยรถที่
ผู้กระท าละเมิดเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัย 431/2553) 
 2.  กรณีไม่เป็นคดีผู้บริโภค บริษัทประกันภัยฟ้องเรียกให้ตัวแทนประกันภัยและผู้ค้ าประกันช าระค่าเบี้ย
ประกันภัยที่ได้รับจากลูกค้าไว้แทน ไม่เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 169/2551) 
 
อายุความของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัชีวติ 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความตาม
บทบัญญัติทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 อย่างไรก็ดีอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ได้ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1)  อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การประกันชีวิตไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความ
ฟ้องร้องไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นการฟ้องร้องให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต หรือฟ้องเรียกให้ใช้หรือคืนเบี้ย
ประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิต จึงต้องใช้อายุความทั่วไป 10 ปี  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2306/2532 การฟ้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิต มิได้มีกฎหมายก าหนดอายุ
ความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความทั่วไป มีก าหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย มีสิทธิ
ได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่มิได้เรียกร้องจากบริษัท จนล่วงพ้นอายุความสิบปีแล้ว บริษัทต้องน าเงินตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นอายุความเข้ากองทุนประกันชีวิต ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ครบก าหนดอายุความ 
ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยยังคงมีสิทธิยื่นขอรับจ านวนเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นตามอายุความได้จากกองทุนประกันชีวิต ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  
 2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบ
ธุรกิจและผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” นั่นหมายความว่า หากมีการเจรจาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค เกี่ยวกับ
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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   1.4  ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทนของบริษัทประกันภัย ฟ้องเรียกค่าเบี้ย
ประกันภัยคืน เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 183/2551, 184/2551) 
   1.5  กรณีรับช่วงสิทธิ บริษัทประกันภัยซ่อมแซมรถยนต์ที่รับประกันภัยให้แก่ผู้บริโภค แล้วรับช่วงสิทธิ
ฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่บริษัทจ าหน่ายอุปกรณ์ที่ปัดน้ าฝนจ าเลย เป็นการรับช่วงสิทธิของผู้บริโภคฟ้อง ผู้ประกอบธุรกิจ (ค า
วินิจฉัยที่ 199/2553, 200/2553) 
   1.6  คดีละเมิด โจทก์ฟ้องขอให้จ าเลยทั้งสองร่วมกันช าระเงินพร้อมดอกเบี้ยอันเนื่องมาจากรถกระบะที่
เอาประกันภัยไว้แก่จ าเลยที่ 2 และจอดไว้ในลานจอดรถของจ าเลยที่ 1 สูญหายไป เมื่อกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่าง
โจทก์กับจ าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจและโจทก์ฟ้องจ าเลยที่ 1 ให้รับผิดในกรณีรถกระบะของโจทก์
สูญหายที่ลานจอดรถของจ าเลยที่ 1 คดีระหว่างโจทก์กับจ าเลยที่ 1 จึงเป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 81/2553)  
 ผู้กระท าละเมิดขับรถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยฟ้องผู้รับประกันภัยซึ่งรับประกันภัยรถที่
ผู้กระท าละเมิดเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัย 431/2553) 
 2.  กรณีไม่เป็นคดีผู้บริโภค บริษัทประกันภัยฟ้องเรียกให้ตัวแทนประกันภัยและผู้ค้ าประกันช าระค่าเบี้ย
ประกันภัยที่ได้รับจากลูกค้าไว้แทน ไม่เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 169/2551) 
 
อายุความของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัชีวติ 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความตาม
บทบัญญัติทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 อย่างไรก็ดีอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ได้ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1)  อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การประกันชีวิตไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความ
ฟ้องร้องไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นการฟ้องร้องให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต หรือฟ้องเรียกให้ใช้หรือคืนเบี้ย
ประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิต จึงต้องใช้อายุความทั่วไป 10 ปี  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2306/2532 การฟ้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิต มิได้มีกฎหมายก าหนดอายุ
ความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความทั่วไป มีก าหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย มีสิทธิ
ได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่มิได้เรียกร้องจากบริษัท จนล่วงพ้นอายุความสิบปีแล้ว บริษัทต้องน าเงินตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นอายุความเข้ากองทุนประกันชีวิต ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ครบก าหนดอายุความ 
ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยยังคงมีสิทธิยื่นขอรับจ านวนเ งินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นตามอายุความได้จากกองทุนประกันชีวิต ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  
 2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบ
ธุรกิจและผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” นั่นหมายความว่า หากมีการเจรจาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค เกี่ยวกับ
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ค่าเสียหายที่จะต้องช าระกัน อายุความในการฟ้องคดีก็จะสะดุดหยุดอยู่ในระหว่างนั้น หากการเจรจาไม่เป็นผลและมี
การบอกเลิกการเจรจา อายุความจึงจะเริ่มเดินต่อไปอีกครั้ง เท่ากับเป็นการขยายระยะเวลาให้กับผู้บริโภคให้ยังคงมี
สิทธิในการฟ้องคดีต่อไปในระหว่างการเจรจา 
 กรณีตัวอย่างเช่น บริษัทประกันชีวิตยังไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ และต่อมาผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ไปฟ้องร้อง หากบริษัทประกันชีวิตกับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์อยู่ระหว่างการ
เจรจากัน มีการให้ข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมระหว่างกันก็เข้าเงื่อนไขอายุความสะดุดหยุดอยู่ตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค 
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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 ่2.4  
สัญญาประกนัชีวติ 
   
 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 109 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
  1.1  สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ 

1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 
3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 

 1.2  สัญญาประกันชีวิต หมายถึง สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็น
จ านวนที่แน่นอนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ในเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ซึ่งถูกเอาประกันชีวิตได้ตายลง 
หรือมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ และผู้เอาประกันภัยตกลงส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย (พรชัย 
สุนทรพันธุ์, 2545, น. 182) 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 889 บัญญัติว่า “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงิน
ย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง” ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สัญญาประกันชีวิตมีเหตุแห่งการจ่ายเงินหรือ
ใช้เงินอยู่ 2 กรณีด้วยกันคือ  
   1)  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันชีวิต และ  
   2)  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้เอาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
มาตรา 861 และประกอบกับมาตรา 889 
 
 
 9 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิตกิรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟอ้งร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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เร่ืองที ่2.4  
สัญญาประกนัชีวติ 
   
 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 109 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
  1.1  สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ 

1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 
3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 

 1.2  สัญญาประกันชีวิต หมายถึง สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็น
จ านวนที่แน่นอนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ในเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ซึ่งถูกเอาประกันชีวิตได้ตายลง 
หรือมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ และผู้เอาประกันภัยตกลงส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย (พรชัย 
สุนทรพันธุ์, 2545, น. 182) 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 889 บัญญัติว่า “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงิน
ย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง” ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สัญญาประกันชีวิตมีเหตุแห่งการจ่ายเงินหรือ
ใช้เงินอยู่ 2 กรณีด้วยกันคือ  
   1)  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันชีวิต และ  
   2)  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้เอาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
มาตรา 861 และประกอบกับมาตรา 889 
 
 
 9 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิตกิรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟอ้งร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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2-46     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า สัญญาประกันภัยจะใช้ค าว่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนเงิน 
ทั้งนี้เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แบง่การประกันภัยออกเป็น 2 ประเภทคือ การประกันวินาศภัย กับ 
การประกันชีวิต โดยสามารถสังเกตความแตกต่างได้จากค าว่า “ค่าสินไหมทดแทน” และค าว่า “ใช้เงินจ านวนหนึ่ง” 
กล่าวคือการจะใช้ค่าสินไหมทดแทนกันนั้นจะใช้กับเฉพาะกรณีเกิดวินาศภัยเท่านั้น เพราะการจะใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่กันจะท าได้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นและความเสียหายนั้นสามารถก าหนดเป็นจ านวนเงินได้ ส่วนการใช้เงินจ านวน
หนึ่งนั้นเป็นเร่ืองที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ในสัญญาว่าหากเกิดเหตุการณ์ดังที่ระบุไว้ในสัญญาขึ้นในอนาคต จะต้องมีการใช้
เงินกัน ซึ่งเหตุการณ์ที่ก าหนดกันไว้ เช่น ความมรณะหรือความทรงชีพตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
889 ดังนั้นการประกันภัยประเภทนี้ก็คือการประกันชีวิต และนอกจากนี้สัญญาประกันชีวิตมีความมุ่งหมายแตกต่าง
จากสัญญาประกันวินาศภัย กล่าวคือ สัญญาประกันวินาศภัยมีความมุ่งหมายที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่เจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย แต่สัญญาประกันชีวิตมีความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจแก่ผู้ที่พึ่งพิงผู้เอาประกันภัยซึ่งเสียชีวิตไป (พรชัย สุนทรพันธุ์, 2545, น. 182)  
 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 17 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเป็นผู้รับ
ประกันภัยโดยท าสัญญาประกันภัยกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ” 
ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 18 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเป็นผู้รับประกันภัยโดยท า
สัญญาประกันชีวิตกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต” ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
บทบัญญัติในมาตราทั้งสองมาตราดังกล่าว แสดงให้เห็นความแตกต่างของถ้อยค าและกฎหมายมีเจตนารมณ์ที่แบ่งแยก
ลักษณะของสัญญาประกันวินาศภัยกับสัญญาประกันชีวิต โดยอนุญาตให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต สามารถท าการเป็นผู้รับประกันภัยได้แต่เฉพาะสัญญาประกันชีวิตเท่านั้น (อ านวย สุภเวชย์ , 2551, น. 
123) 
  
2. ลกัษณะทัว่ไปของสัญญาประกนัชีวติ  
 สัญญาประกันชีวิตนอกจากเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยการประกันภัย เป็นพิเศษแล้ว ในส่วนของสัญญาประกันชีวิตมี
ลักษณะทั่วไป คือ 1) เป็นสัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาที่ต้อง
ชดใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็นสัญญา (กรมธรรม์ประกันชีวิต) ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 2.1  สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาเส่ียงโชค หมายถึง สัญญาซึ่งการช าระหนี้ตามสัญญานั้นจะ
กระท าต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากข้อเท็จจริงที่จะใช้เป็นเงื่อนไขการจ่ายเป็นความไม่
แน่นอน นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้เอาประกันภัย ก็เป็นความรู้ที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่เพียงฝ่ายเดียว 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการท าสัญญา ผู้รับประกันภัยจึงควรจะได้รู้ถึงข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับสุขภาพและความ
บกพร่องทางร่างกายที่เกี่ยวกับผู้เอาประกันภัยเพื่อน ามาเป็นข้อพิจารณาในการรับประกันชีวิต และเพื่อมิให้การ
พิจารณารับประกันชีวิตผิดพลาด จะเห็นได้ว่า หลักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างยิ่งนั้นเป็นหลักส าคัญและ
จ าเป็นต้องมีในสัญญาประกันชีวิต เพราะเป็นหลักที่สนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา ซึ่งได้บัญญัติไว้ใน
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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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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก ทั้ง ๆ ที่ในมาตรา 162 ก็ได้บัญญัตให้คู่สัญญาเปิดเผย
ข้อความจริงในการท าสัญญาไว้แล้ว แต่ก็ยังคงน ามาบัญญัติเน้นไว้โดยเฉพาะในเรื่องประกันภัยอีกด้วย (ไชยยศ  
เหมะรัชตะ, 2546, น. 393)  

 สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาเสี่ยงโชค (Aleatory Contract) กล่าวคือ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจได้รับการตอบ
แทนไม่สมกับจ านวนเงินที่เสียไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสหรือความไม่แน่นอนของความทรงชีพหรือมรณะของผู้เอา
ประกันภัย  
 2.2  สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน ในความหมายที่ว่าผู้รับประกันภัยก็ดี ผู้เอา
ประกันภัยก็ดี แต่ละฝ่ายต่างก็มีหนี้ที่จะต้องช าระให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้จาก
อีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นเมื่อสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาต่างตอบแทนจึงต้องบังคับตามบทบัญญัติในเร่ืองสัญญาต่างตอบ
แทนดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 369 บัญญัติว่า “ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมช าระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะช าระหนี้ หรือขอปฏิบัติการช าระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้
บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงก าหนด” 
  ในการท าประกันชีวิตผู้ขอท าประกันชีวิตจะต้องกรอกใบค าขอเอาประกันชีวิต พร้อมทั้งช าระเบี้ยประกันภัย
ส่งให้ตัวแทนประกันชีวิตเพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตน าส่งใบค าขอเอาประกันชีวิตพร้อมเบี้ยประกันชีวิตที่รับมาส่งมอบ
ให้แก่บริษัทประกันชีวิตเพื่อพิจารณารับประกันชีวิต เมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับช าระเบี้ยประกันภัยและตกลง
รับประกันชีวิตแล้ว บริษัทประกันชีวิตก็มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นการตอบ
แทน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ในการประกันชีวิตผู้เอา
ประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันชีวิตก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองเป็นการตอบแทน    
 2.3  สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาส าเร็จรูป สัญญาส าเร็จรูปตามความหมายใน Black Law 
Dictionary คือแบบสัญญามาตรฐานที่เสนอต่อลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือบริการมีสาระส าคัญให้ลูกค้าเลือกว่าจะท าสัญญา 
หรือจะปฏิเสธ โดยไม่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เจรจาต่อรองและมีเงื่อนไขว่าลูกค้าไม่อาจได้รับสิ่งของหรือบริการใด ๆ 
ตามที่ต้องการได้ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับความยินยอมตามสัญญานั้น 
  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 สัญญาส าเร็จรูป หมายความว่า สัญญาที่ท าเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยมีการก าหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคัญไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะท าในรูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดน ามาใช้ในการประกอบกิจการของตน  
  ในการท าสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยมักจะไม่มีโอกาสต่อรองข้อสัญญาให้ผิดไปจากเนื้อหาใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ฝ่ายผู้รับประกันภัยเป็นผู้ร่าง และเตรียมไว้แล้วก่อนเข้าท าสัญญากับผู้เอาประกันภัย จึงมี
โอกาสที่ผู้รับประกันภัยจะเขียนข้อสัญญาให้เป็นประโยชน์แก่ตน จนอาจท าให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม  นาย
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 จึงต้องเข้ามามีส่วนในการควบคุมความเป็นธรรมทางสัญญา โดย
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะเสนอขายได้ต้องได้รับความเห็นชอบตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535 เสียก่อน ทั้งนี้ นายทะเบียนมีอ านาจที่จะสั่งบริษัทประกันชีวิตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความต่าง ๆ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตได้ด้วย 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก ทั้ง ๆ ที่ในมาตรา 162 ก็ได้บัญญัตให้คู่สัญญาเปิดเผย
ข้อความจริงในการท าสัญญาไว้แล้ว แต่ก็ยังคงน ามาบัญญัติเน้นไว้โดยเฉพาะในเรื่องประกันภัยอีกด้วย (ไชยยศ  
เหมะรัชตะ, 2546, น. 393)  

 สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาเสี่ยงโชค (Aleatory Contract) กล่าวคือ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจได้รับการตอบ
แทนไม่สมกับจ านวนเงินที่เสียไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสหรือความไม่แน่นอนของความทรงชีพหรือมรณะของผู้เอา
ประกันภัย  
 2.2  สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน ในความหมายที่ว่าผู้รับประกันภัยก็ดี ผู้เอา
ประกันภัยก็ดี แต่ละฝ่ายต่างก็มีหนี้ที่จะต้องช าระให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้จาก
อีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นเมื่อสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาต่างตอบแทนจึงต้องบังคับตามบทบัญญัติในเร่ืองสัญญาต่างตอบ
แทนดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 369 บัญญัติว่า “ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมช าระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะช าระหนี้ หรือขอปฏิบัติการช าระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้
บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงก าหนด” 
  ในการท าประกันชีวิตผู้ขอท าประกันชีวิตจะต้องกรอกใบค าขอเอาประกันชีวิต พร้อมทั้งช าระเบี้ยประกันภัย
ส่งให้ตัวแทนประกันชีวิตเพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตน าส่งใบค าขอเอาประกันชีวิตพร้อมเบี้ยประกันชีวิตที่รับมาส่งมอบ
ให้แก่บริษัทประกันชีวิตเพื่อพิจารณารับประกันชีวิต เมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับช าระเบี้ยประกันภัยและตกลง
รับประกันชีวิตแล้ว บริษัทประกันชีวิตก็มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นการตอบ
แทน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ในการประกันชีวิตผู้เอา
ประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันชีวิตก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองเป็นการตอบแทน    
 2.3  สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาส าเร็จรูป สัญญาส าเร็จรูปตามความหมายใน Black Law 
Dictionary คือแบบสัญญามาตรฐานที่เสนอต่อลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือบริการมีสาระส าคัญให้ลูกค้าเลือกว่าจะท าสัญญา 
หรือจะปฏิเสธ โดยไม่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เจรจาต่อรองและมีเงื่อนไขว่าลูกค้าไม่อาจได้รับสิ่งของหรือบริการใด ๆ 
ตามที่ต้องการได้ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับความยินยอมตามสัญญานั้น 
  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 สัญญาส าเร็จรูป หมายความว่า สัญญาที่ท าเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยมีการก าหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคัญไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะท าในรูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดน ามาใช้ในการประกอบกิจการของตน  
  ในการท าสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยมักจะไม่มีโอกาสต่อรองข้อสัญญาให้ผิดไปจากเนื้อหาใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ฝ่ายผู้รับประกันภัยเป็นผู้ร่าง และเตรียมไว้แล้วก่อนเข้าท าสัญญากับผู้เอาประกันภัย จึงมี
โอกาสที่ผู้รับประกันภัยจะเขียนข้อสัญญาให้เป็นประโยชน์แก่ตน จนอาจท าให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม  นาย
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 จึงต้องเข้ามามีส่วนในการควบคุมความเป็นธรรมทางสัญญา โดย
กรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีจะเสนอขายได้ต้องได้รับความเห็นชอบตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535 เสียก่อน ทั้งนี้ นายทะเบียนมีอ านาจที่จะสั่งบริษัทประกันชีวิตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความต่าง ๆ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตได้ด้วย 
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  อย่างไรก็ดี แม้ว่ากฎหมายจะก าหนดว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว
ก็ตาม แต่สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาส าเร็จรูป จึงตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 ด้วย ดังนั้น หากมีการน าคดีขึ้นสู่ศาล และศาลเห็นว่าข้อสัญญาประกันชีวิตหรือข้อตกลงที่ไม่เป็น
ธรรม ศาลย่อมมีอ านาจที่จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาข้อสัญญาดังกล่าวให้มีผลเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีได้ 
(พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4)10 
 2.4  สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องชดใช้จ านวนเงินอันแน่นอน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 889 ได้บัญญัติไว้ว่า “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือ
มรณะของบุคคลคนหนึ่ง” ทั้งนี้ ความมุ่งหมายของสัญญาประกันชีวิต ในกรณีประกันชีวิตโดยอาศัยความมรณะของ  
ผู้เอาประกันภัยเป็นประกัน เพื่อมิใช่เพื่อจะชดใช้หรือทดแทนความเสียหายแก่เจ้าของชีวิต หากแต่มุ่งช่วยเหลือผู้ ซึ่ง
ต้องอาศัยพึ่งพิง ผู้ซึ่งถึงแก่ความตายไปแล้ว ในกรณีประกันชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันภัยเป็นประกัน 
เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับเงินจ านวนหนึ่งตามที่ตกลงกัน  
 สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาชดใช้เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ จึงไม่ใช่การจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงตามสัญญาประกันวินาศภัย แต่เป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ผู้รับประกันภัย) ต้อง
จ่ายเงินจ านวนแน่นอนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) เมื่อความตายที่รับประกันภัยไว้ได้เกิดขึ้น ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากว่าคุณค่าของชีวิตมนุษย์นั้นไม่มีจ ากัด ดังนั้น จึงไม่มีเงินจ านวนใดมากพอที่จะชดเชยการตายที่เกิดขึ้นได้ 
แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีอายุถึงช่วงที่ชีวิตของเขาไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ตาม แต่ผู้รับประกันภัยก็ยังต้องชดใช้
เงินเป็นจ านวนที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาประกันชีวิตนั้น 
 2.5  สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญา (กรมธรรม์ประกันชีวิต) ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานของรัฐ  การก ากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตจะด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ทั้งนี้การประกอบกิจการด้านการประกันชีวิตจะกระท าได้เมื่อได้จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัท มหาชน จ ากัด และโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
(พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 7)  
 ส่วนการท าสัญญาประกันชีวิตก็ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายทะเบียน11 ตามพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2535 โดยผู้รับประกันภัยต้องขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ย
ประกันชีวิต รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต ต่อนายทะเบียนก่อนเสนอขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตต่อประชาชน ซึ่งในการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันชีวิต 
นายทะเบียนจะพิจารณาถึงหลักกฎหมาย หลักการประกันภัย และความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  
 
 
 10 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 “ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า 
หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาส าเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูป หรือผู้ซ้ือฝาก
ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น” 

11 นายทะเบียน หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรม-
การก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย (พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 4) 
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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

2-48



 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-49 
 

 

 กรณีที่มีการใช้แบบและข้อความที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 มาตรา 29 บัญญัติไว้มีใจความว่า  
 “กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นไปตามแบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
  แบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ทั้งนี้เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัท
ประกันชีวิตร้องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกแบบหรือข้อความนั้นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดก็ได้  
   ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแตกต่างไปจากแบบหรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้
ความเห็นชอบหรือที่สั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิก ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตมีสิทธิเลือกให้บริษัทต้องรับผิดในการช าระหนี้ตามแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือข้อความที่บริษัทออกให้
นั้น หรือตามแบบหรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะใช้สทิธิดังกลา่วนีป้ระการใดหรือไม่ย่อมไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นความผดิที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535  
 ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยใช้แบบหรือข้อความท่ีนายทะเบียนมิได้ให้ความ
เห็นชอบหรือที่สั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิก ผู้เอาประกันภัยจะเลือกให้บริษัทประกันชีวิตต้องรับผิด
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น หรือจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตนั้นเสียและให้บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ได้ช าระ
ไว้แล้วแก่บริษัทประกันชีวิตก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะใช้สิทธิดังกล่าวนี้ประการใดหรือไม่ ย่อมไม่เป็นเหตุให้
บริษัทพ้นความผิดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535”  
 ในส่วนอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเช่นกัน
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 30 ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อนายทะเบียน
เห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทประกันชีวิตร้องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้เปลี่ยนอัตราเสียใหม่ก็ได้ การเปลี่ยนอัตราใหม่ไม่มี
ผลกระทบกระเทือนกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไว้ก่อนแล้ว 
 อย่างไรก็ดี หากบริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 29 หรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตโดยฝ่าฝืน
มาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 
 
3. รายการทีต้่องมใีนกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 นอกจากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีบทบัญญัติเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตไว้ใน มาตรา 867 
บัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือ
ลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่  ผู้รับประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัย อันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือของผู้รับ
ประกันภัยและมีรายการ ดังต่อไปนี้  
 1) วัตถุที่เอาประกันภัย  
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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 กรณีที่มีการใช้แบบและข้อความที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 มาตรา 29 บัญญัติไว้มีใจความว่า  
 “กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นไปตามแบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
  แบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ทั้งนี้เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัท
ประกันชีวิตร้องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกแบบหรือข้อความนั้นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดก็ได้  
   ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแตกต่างไปจากแบบหรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้
ความเห็นชอบหรือที่สั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิก ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตมีสิทธิเลือกให้บริษัทต้องรับผิดในการช าระหนี้ตามแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือข้อความที่บริษัทออกให้
นั้น หรือตามแบบหรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะใช้สทิธิดังกลา่วนีป้ระการใดหรือไม่ย่อมไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นความผดิที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535  
 ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยใช้แบบหรือข้อความที่นายทะเบียนมิได้ให้ความ
เห็นชอบหรือที่สั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิก ผู้เอาประกันภัยจะเลือกให้บริษัทประกันชีวิตต้องรับผิด
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น หรือจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตนั้นเสียและให้บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ได้ช าระ
ไว้แล้วแก่บริษัทประกันชีวิตก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะใช้สิทธิดังกล่าวนี้ประการใดหรือไม่ ย่อมไม่เป็นเหตุให้
บริษัทพ้นความผิดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535”  
 ในส่วนอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเช่นกัน
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 30 ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อนายทะเบียน
เห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทประกันชีวิตร้องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้เปลี่ยนอัตราเสียใหม่ก็ได้ การเปลี่ยนอัตราใหม่ไม่มี
ผลกระทบกระเทือนกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไว้ก่อนแล้ว 
 อย่างไรก็ดี หากบริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 29 หรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตโดยฝ่าฝืน
มาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 
 
3. รายการทีต้่องมใีนกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 นอกจากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีบทบัญญัติเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตไว้ใน มาตรา 867 
บัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือ
ลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่  ผู้รับประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัย อันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือของผู้รับ
ประกันภัยและมีรายการ ดังต่อไปนี้  
 1) วัตถุที่เอาประกันภัย  
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 2) ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง  
 3) ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้  
 4) จ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย  
 5) จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย  
 6) ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเร่ิมต้น และเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย  
 7) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย  
 8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย  
 9) ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี  
 10)  วันท าสัญญาประกันภัย  
 11)  สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย”  
 กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักฐานเป็นหนังสือที่มีลายมือชื่อผู้รับประกันภัยฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิต อย่างไรก็ตามใบเสร็จรับเงินก็ถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการฟ้องร้องผู้รับ
ประกันภัยได้ อาจกล่าวได้ว่า หลักฐานเป็นหนังสือตามที่ก าหนดไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 
ข้างต้น มิได้หมายถึงเฉพาะกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังนั้น เมื่อผู้ขอเอาประกันชีวิตได้ขอเอาประกันชีวิตกับบริษัทและ
ช าระเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตจะต้องมอบใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้แก่ผู้ขอ
เอาประกันชีวิต เพื่อเป็นหลักฐาน และเมื่อบริษัทประกันชีวิตตกลงรับประกันชีวิตของผู้เอาประกันชีวิตแล้ว บริษัทจะ
จัดส่งกรมธรรม์ประกันชีวิตและใบเสร็จรับเงินให้ผู้เอาประกันชีวิตต่อไป  
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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 ่2.5  
เงือ่นไขทัว่ไปของสัญญาประกนัชีวติ 
   
 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีบทบาทในการก ากับ
ธุรกิจประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตมีการเสนอขายกับประชาชนนั้น จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 29 ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัยใน
ด้านสัญญา 
 ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตนายทะเบียนได้มีค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2546 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546 เร่ือง 
การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ซึ่งได้แก่กรมธรรม์ประกัน
ชีวิต แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท
สามัญ โดยมีการแบ่งออกเป็นแต่ละหมวด คือ  
 หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย ว่าด้วยเรื่อง ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความ
ไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิต การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย 
ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ การแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิต การเปลี่ยนแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน การแจ้งการตายและการ
พิสูจน์ศพ สิทธิเก่ียวกับเงินค้างจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 หมวด 2 การประกันภัย ว่าด้วยเรื่อง การช าระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย การ
ขาดอายุของกรมธรรม์ประกันชีวิต การต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 หมวด 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต ว่าด้วยเรื่อง การน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ย
ประกันภัยโดยอัตโนมัติ การเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ การแปลง
เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 หมวด 4 การกู้ยืมเงิน ว่าด้วยเรื่อง การกู้ยืมเงิน  
 หมวด 5 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ว่าด้วยเรื่อง สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 
หมวด 1 สัญญาประกนัภัย  

1.  ความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดจากการที่บริษัทประกันชีวิตเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัย ในใบค าขอเอาประกัน
ชีวิต ใบแถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอ่ืนใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการช าระเบี้ยประกันภัยงวด
แรกแล้ว บริษัทจึงได้ตกลงท าสัญญาและออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ไว้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ  ซึ่งถ้า
บริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้วอาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา  สัญญา

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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เร่ืองที ่2.5  
เงือ่นไขทัว่ไปของสัญญาประกนัชีวติ 
   
 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีบทบาทในการก ากับ
ธุรกิจประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตมีการเสนอขายกับประชาชนนั้น จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 29 ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัยใน
ด้านสัญญา 
 ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตนายทะเบียนได้มีค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2546 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546 เร่ือง 
การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ซึ่งได้แก่กรมธรรม์ประกัน
ชีวิต แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท
สามัญ โดยมีการแบ่งออกเป็นแต่ละหมวด คือ  
 หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย ว่าด้วยเรื่อง ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความ
ไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิต การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย 
ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ การแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิต การเปลี่ยนแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน การแจ้งการตายและการ
พิสูจน์ศพ สิทธิเก่ียวกับเงินค้างจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 หมวด 2 การประกันภัย ว่าด้วยเรื่อง การช าระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย การ
ขาดอายุของกรมธรรม์ประกันชีวิต การต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 หมวด 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต ว่าด้วยเรื่อง การน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ย
ประกันภัยโดยอัตโนมัติ การเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ การแปลง
เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 หมวด 4 การกู้ยืมเงิน ว่าด้วยเรื่อง การกู้ยืมเงิน  
 หมวด 5 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ว่าด้วยเรื่อง สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 
หมวด 1 สัญญาประกนัภัย  

1.  ความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดจากการที่บริษัทประกันชีวิตเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัย ในใบค าขอเอาประกัน
ชีวิต ใบแถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอ่ืนใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการช าระเบี้ยประกันภัยงวด
แรกแล้ว บริษัทจึงได้ตกลงท าสัญญาและออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ไว้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ  ซึ่งถ้า
บริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้วอาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา  สัญญา

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ12 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาได้
และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอา
ประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 
 2.  การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 บริษัทประกันชีวิตจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิต 
มีผลบังคับในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไปนับตั้งแต่วันท าสัญญาประกันภัย หรือ
หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้นับตั้งแต่วันต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิมของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตคร้ังสุดท้าย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุ
คลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอก
ล้างสัญญาได้ตามเงื่อนไขข้อ 1 แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาภายในก าหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่
อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาในกรณีนี้ได้ 
 หมายเหตุ  

 1)  “วันท าสัญญาประกันภัย” คือ วันที่บริษัทประกันชีวิตตกลงรับประกันภัยตามที่ปรากฏในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันชีวิต กรณีที่บริษัทมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่น ซึ่งแตกต่างไปจากค าขอเอาประกันชีวิต เช่น เปลี่ยน
แบบกรมธรรม์ประกันชีวิต เปลี่ยนจ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น ให้ถือวันที่ค าสนองมาถึงบริษัทหรือ กรณีที่บริษัท
มีข้อขัดข้องอ่ืน ๆ การรับประกันภัยตามใบค าขอเอาประกันชีวิตย่อมอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบรับเงินเบี้ย
ประกันภัยของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัย  

 2)  กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้ถือตั้งแต่วันที่บริษัทประกันชีวิตอนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์
ประกันชีวิต  

 3)  หากบริษัทประกันชีวิตใดจะไม่ใช้สิทธิบอกล้างสัญญา กรณีการกลับคืนสู่สถานะเดิมก็ไม่ต้องใส่ไว้ 
3.  สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ หากมิได้ก าหนดมอบให้บุคคลอ่ืนใดโดยเฉพาะแล้วให้ถือว่า
เป็นของผู้เอาประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้นการก าหนดมอบสิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ ประกันชีวิตให้บุคคลอ่ืน
จะต้องท าเป็นหนังสือแจ้งบริษัทประกันชีวิตและได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้ว 

4.  การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมีผลบังคับ แม้ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เอง  ผู้เอา
ประกันภัยก็มีสิทธิจะโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้รับประโยชน์ก็ได้  เว้นแต่จะ
ได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัท
ประกันชีวิตแล้วว่า ตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยฉบับนี้ 
จะไม่ผูกพันบริษัท จนกว่าผู้เอาประกันภัยได้แจ้งการโอนประโยชน์ดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นหนังสือและบริษัทได้ 
 

 
12 โมฆียะ หมายถึง การไม่สมบูรณ์ของนิติกรรมต่าง ๆ โมฆียะนี้ให้ผลสองทางคือ ยอมรับนิติกรรมนั้น หรือ ปฏิเสธนิติกรรมนั้น 

     โมฆะ หมายถึง นิติกรรมใด ๆ ที่ท านัน้เป็นอันเสียเปล่าตั้งแต่ต้น ผลก็คือ เสมือนว่าไม่เคยมีการท านิติกรรมนั้นมาก่อน 
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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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บันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและ
บริษัทไม่ต้องรับผิดถ้าได้จ่ายจ านวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้มีสิทธิไปโดยไม่ทราบถึงการโอน
ประโยชน์ดังกล่าวก่อน 
 5.  ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ 
ภายใต้ข้อก าหนดกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น  หากมิได้ระบุชื่อ ผู้รับประโยชน์ บริษัทจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว 
และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอา
ประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น  หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วน
ของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่า ๆ กัน  
 6.  การเปลี่ยนตัวผู้ รับประโยชน์ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ผู้เอาประกันภัยจะเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ผู้รับประโยชน์ไป
แล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น ในกรณี
ที่ผู้รับประโยชน์คนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์จะมีผล
บังคับนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาโดยแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบเป็นหนังสือ เพื่อบริษัทจะท าการ
บันทึกการเปล่ียนแปลงในกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือออกบันทึกสลักหลังให้  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดถ้าได้
จ่ายจ านวนเงินอันจะพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์ในกรณีผู้รับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์จะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้วและบริษัทได้ท าการบันทึกเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือออกบันทึกสลักหลังให้ 
 หมายเหตุ เพื่อป้องกันภัยทางศีลธรรมที่อาจเกิดแก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เปลี่ยนผู้รับประโยชน์คนใหม่ซึ่ง
มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย 

7.  การแก้ไขกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 การแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทประกันชีวิตตกลงรับการแก้ไข และจะมีผล
บังคับ ต่อเมื่อบริษัทได้บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัท 
 8.  การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิต โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ผู้เอาประกันภัยอาจท าเป็นหนังสือขอให้บริษัทประกันชีวิตเปลี่ยนแบบประกันภัยเป็นแบบอ่ืนตามที่บริษัทได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันชีวิตหากการเปลี่ยนแบบ
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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บันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและ
บริษัทไม่ต้องรับผิดถ้าได้จ่ายจ านวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้มีสิทธิไปโดยไม่ทราบถึงการโอน
ประโยชน์ดังกล่าวก่อน 
 5.  ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ 
ภายใต้ข้อก าหนดกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น  หากมิได้ระบุชื่อ ผู้รับประโยชน์ บริษัทจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว 
และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอา
ประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น  หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วน
ของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่า ๆ กัน  
 6.  การเปลี่ยนตัวผู้ รับประโยชน์ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ผู้เอาประกันภัยจะเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ผู้รับประโยชน์ไป
แล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น ในกรณี
ที่ผู้รับประโยชน์คนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์จะมีผล
บังคับนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาโดยแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบเป็นหนังสือ เพื่อบริษัทจะท าการ
บันทึกการเปล่ียนแปลงในกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือออกบันทึกสลักหลังให้  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดถ้าได้
จ่ายจ านวนเงินอันจะพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์ในกรณีผู้รับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์จะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้วและบริษัทได้ท าการบันทึกเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือออกบันทึกสลักหลังให้ 
 หมายเหตุ เพื่อป้องกันภัยทางศีลธรรมที่อาจเกิดแก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เปลี่ยนผู้รับประโยชน์คนใหม่ซึ่ง
มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย 

7.  การแก้ไขกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 การแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทประกันชีวิตตกลงรับการแก้ไข และจะมีผล
บังคับ ต่อเมื่อบริษัทได้บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัท 
 8.  การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิต โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ผู้เอาประกันภัยอาจท าเป็นหนังสือขอให้บริษัทประกันชีวิตเปลี่ยนแบบประกันภัยเป็นแบบอ่ืนตามที่บริษัทได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันชีวิตหากการเปลี่ยนแบบ
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ประกันภัยนี้ ท าให้ผลต่างของเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามแบบการประกันภัยเดิมกับ
แบบการประกันภัยใหม่ บริษัทประกันชีวิตจะคืนเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในส่วนที่
ลดลง หักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มข้ึน หรือเงินค่าเวนคืนส่วน
ที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี 
 หมายเหตุ ผลต่างของเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้แก่ ส่วนที่แตกต่าง
ระหว่างเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามแบบการประกันภัยเดิมกับแบบการประกันภัย
ใหม่ เนื่องจากในทางปฏิบัติ การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจท าให้ผลต่างของเบี้ยประกันภัยหรือ เงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต มีทั้งเพิ่มหรือลด เพื่อความชัดเจนจึงเขียนไว้ ทั้ง 2 กรณี 

9.  การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อปรากฏว่า 
   1)  ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปีนับแต่วันท าสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์
ประกันชีวิต หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตคร้ังสุดท้าย ความรับผิดของบริษัทประกันชีวิตจะมี
เพียงคืนเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่ได้ช าระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด  หรือเบี้ยประกันภัยส าหรับการ
ประกันชีวิตเพื่อการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต ครั้งสุดท้าย
แล้วแต่กรณี 
   2)  ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษัทประกันชีวิตจะมีเพียง 
คืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
    (1) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิต
จะอนุโลมคืนเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่ได้รับช าระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย 
    (2) ในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน หากผู้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่า ผู้เอา
ประกันภัยโดยเจตนา บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่า 
ผู้เอาประกันภัยตามส่วน เมื่อหักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดยบริษัทประกันชีวิตจะไม่คืน
เบี้ยประกันภัยส่วนนี้ทั้งหมดด้วย การคืนเบี้ยประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตกรณีฆ่าตัวตายหรือถูก
ฆาตกรรม บริษัทมีสิทธิหักหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ออกได้ 
 10.  การแถลงอายหุรือเพศคลาดเคลื่อน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ถ้าผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุหรือเพศไว้ต่อบริษัทประกันชีวิตคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง เป็นเหตุให้
บริษัทก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต ่า จ านวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต นี้
จะต้องลดลงเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้มาจะซื้อความคุ้มครองได้ ส าหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัย
เกินกว่าอัตราตามอายุ หรือเพศจริง บริษัทประกันชีวิตจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้ถ้าบริษัทประกันชีวิตพิสูจน์ได้
ว่าในขณะท า สัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว สัญญาประกันภัยนี้เป็นโมฆียะ บริษัทประกันชีวิตมีสิทธิบอกล้างสญัญาได้กรณีที่บริษัทบอกล้างสัญญา 
บริษัทประกันชีวิตจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักหนี้สิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี 
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กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้
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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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หมายเหตุ อายุหรือเพศในจ ากัดอัตราทางค้าปกติของบริษัทประกันชีวิตจะขึ้นอยู่กับแบบการประกันภัย และแบบของ
ผลประโยชน์เพิ่มเติมต่าง ๆ ซึ่งแต่ละบริษัทได้ยื่นและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิตแล้ว 

11.  การแจ้งการตายและการพสูิจน์ศพ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบภายในสิบสี่วัน  (14 วัน) 
นับแต่วันเสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ทราบว่ามีการประกันภัย ใน
กรณีเช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงความตายหรือวันที่ทราบว่า
มีการประกันภัยผู้รับประโยชน์จะต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตให้แก่บริษัท และ
ถ้าบริษัทประกันชีวิตร้องขอผู้รับประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริษัทประกันชีวิตโดยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับประโยชน์เอง ฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย  เมื่อ
บริษัทประกันชีวิตเห็นว่ามีความจ าเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา  บริษัทประกันชีวิตจะรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ต่อเมื่อผู้รับประโยชน์ หรือฝ่ายผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามความในวรรคก่อน ๆ  ของข้อนี้
เรียบร้อยแล้ว 

12.  สิทธิเกีย่วกบัเงินค้างจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตครบก าหนดวันสิ้นสุดตามสัญญาหรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  ในระหว่างที่
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับอยู่ หากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ยังไม่ได้มารับ
เงินที่มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายในก าหนดระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ครบ
ก าหนด หรือวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะให้ดอกเบี้ยส าหรับเงินดังกล่าวทั้งหมดในอัตราเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 

13.  การระงับข้อพพิาทโดยอนญุาโตตุลาการ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาท
นั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทประกันชีวิตตกลงยินยอมและให้ท า การวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตาม
ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
  

หมวด 2 การประกนัภัย 
 14.  การช าระเบี้ยประกนัภัย โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 การช าระเบี้ยประกันภัยต้องช าระก่อนหรือในวันถึงก าหนดช าระโดยช าระเป็นงวดรายปี  รายงวด 6 เดือน           
3 เดือน หรือรายเดือน ณ ส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทประกันชีวิต หรือกับนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับมอบ
อ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้บริษัทจะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่บริษัท
ยินยอมให้มีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดน้อยกว่าหนึ่งปี จ านวนเบี้ยประกันภัยที่ช าระให้บริษัทประกันชวีิตยังไม่
เต็มปีนั้นเป็นหนี้สินที่บริษัทประกันชีวิตจะต้องหักออกจากจ านวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอา
ประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงงวดการช าระเบี้ยประกันภัยได้ โดยต้องท าเป็นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการช าระเบี้ย
ประกันภัยไปยังบริษัทประกันชีวิต และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทประกันชีวิตอนุมัติ  การช าระเบี้ย
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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หมายเหตุ อายุหรือเพศในจ ากัดอัตราทางค้าปกติของบริษัทประกันชีวิตจะขึ้นอยู่กับแบบการประกันภัย และแบบของ
ผลประโยชน์เพิ่มเติมต่าง ๆ ซึ่งแต่ละบริษัทได้ยื่นและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิตแล้ว 

11.  การแจ้งการตายและการพสูิจน์ศพ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบภายในสิบสี่วัน  (14 วัน) 
นับแต่วันเสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ทราบว่ามีการประกันภัย ใน
กรณีเช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงความตายหรือวันที่ทราบว่า
มีการประกันภัยผู้รับประโยชน์จะต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตให้แก่บริษัท และ
ถ้าบริษัทประกันชีวิตร้องขอผู้รับประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริษัทประกันชีวิตโดยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับประโยชน์เอง ฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย  เมื่อ
บริษัทประกันชีวิตเห็นว่ามีความจ าเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา  บริษัทประกันชีวิตจะรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ต่อเมื่อผู้รับประโยชน์ หรือฝ่ายผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามความในวรรคก่อน ๆ  ของข้อนี้
เรียบร้อยแล้ว 

12.  สิทธิเกีย่วกบัเงินค้างจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตครบก าหนดวันสิ้นสุดตามสัญญาหรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  ในระหว่างที่
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับอยู่ หากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ยังไม่ได้มารับ
เงินที่มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายในก าหนดระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ครบ
ก าหนด หรือวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะให้ดอกเบี้ยส าหรับเงินดังกล่าวทั้งหมดในอัตราเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 

13.  การระงับข้อพพิาทโดยอนญุาโตตุลาการ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาท
นั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทประกันชีวิตตกลงยินยอมและให้ท า การวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตาม
ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
  

หมวด 2 การประกนัภัย 
 14.  การช าระเบี้ยประกนัภัย โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 การช าระเบี้ยประกันภัยต้องช าระก่อนหรือในวันถึงก าหนดช าระโดยช าระเป็นงวดรายปี  รายงวด 6 เดือน           
3 เดือน หรือรายเดือน ณ ส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทประกันชีวิต หรือกับนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับมอบ
อ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้บริษัทจะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่บริษัท
ยินยอมให้มีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดน้อยกว่าหนึ่งปี จ านวนเบี้ยประกันภัยที่ช าระให้บริษัทประกันชวีิตยังไม่
เต็มปีนั้นเป็นหนี้สินที่บริษัทประกันชีวิตจะต้องหักออกจากจ านวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอา
ประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงงวดการช าระเบี้ยประกันภัยได้ โดยต้องท าเป็นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการช าระเบี้ย
ประกันภัยไปยังบริษัทประกันชีวิต และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทประกันชีวิตอนุมัติ  การช าระเบี้ย
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ประกันภัยให้ช าระเป็นเงินสด การช าระเบี้ยประกันภัยด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอ่ืนใดจะถือว่าได้ช าระ
เบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรียกเก็บเงินสดได้แล้ว 
 15.  ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากผู้เอาประกันภัยมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันชีวิตจะผ่อน
ผันให้เป็นเวลาสามสิบเอ็ดวัน (31 วัน) นับแต่วันครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน บริษัทประกันชีวิตจะ
หักเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์ประกันชีวิต นั้นออกจากจ านวนเงิน ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะชดใช้ตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ โดยไม่คิดดอกเบี้ย 
 หมายเหตุ เนื่องจากการค านวณเบี้ยประกันภัยของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้ถือเอาเบี้ยประกันภัยรายปี
เป็นหลัก หากบริษัทประกันชีวิตก าหนดให้ช าระเป็นรายเดือนหรือรายงวด 3 เดือน หรือ 6 เดือน บริษัทมีสิทธิจะหัก
เบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นออกจากจ านวนเงินซึ่งบริษัทจะต้องชดใช้ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัยเกินกว่า 31 วันก็ได้ 

16.  การขาดอายขุองกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 15 กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ย่อม

ขาดอายุ นับแต่วันถึงก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีที่กรมธรรมป์ระกันชีวิตจะมีผลบังคับโดยข้อก าหนดอื่นใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 
 หมายเหตุ การรักษากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขาดอายุเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ต่อไป คือ  
  1)  ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะต้องขอ
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต  
  2)  ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้วและผู้เอาประกันภัย
ยังมิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดย
อัตโนมัติ หรือขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จหรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา 

17.  การต่ออายกุรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันชีวิตขาดอายุ และยังมิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้ดังต่อไปนี้ 
 วิธีที่ 1 ช าระเบี้ยประกันภัยที่ขาดช าระทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการ
ค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี  
 วิธีที่ 2 เลื่อนวันเริ่มต้นแห่งสัญญาประกันภัยออกไปเท่ากับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ขาดอายุ โดยผู้
เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยในอัตราตามอายุของผู้เอาประกันภัย ณ วันเร่ิมต้นใหม่ของสัญญาประกันภัยใน
การต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยต้องด าเนินการดังนี้ 
   1)  ยื่นค าขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด  
   2)  แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ และอยู่ในสภาพที่บริษัทรับประกันชีวิตได้โดยผู้เอาประกันภัย
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี) 
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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)  ช าระคืนหนี้สินใด ๆ ที่มีอยู่ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้อนุมัติแล้ว 
 หมายเหตุ ในกรณีที่ใช้วิธีต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยเลื่อนวันเริ่มต้นแห่งสัญญาลงมาบริษัทจะไม่
เรียกร้องให้ช าระเบี้ยประกันภัยย้อนหลังอีก 
 (1) การขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้เลื่อนวันรับประกันภัยในการต่ออายุสัญญาประกันภัยได้ 
 (2) ไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระทั้งหมด 
 (3) ให้ขยายเวลาการต่อสัญญาเกินกว่า 5 ปีก็ได้ 
 
หมวด 3 การใช้สิทธิเกีย่วกบัมูลค่ากรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 18.  การน ามลูค่าเวนคืนมาช าระเบ้ียประกนัภัยโดยอัตโนมัติ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
   แบบท่ี 1 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้
สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีไม่
เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่ก าหนด แต่เพียงพอส าหรับการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน ให้ท า
การเปลี่ยนวิธีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในวันที่ถึงก าหนดช าระ
เบี้ยประกันภัยมีไม่เพียงพอส าหรับการช าระเป็นราย 3 เดือน บริษัทประกันชีวิตจะแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็น
การประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนด หากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีเงินค่าเวนคืน  บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืน
ดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในวรรคแรก  
   แบบท่ี 2 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้
สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ใน การค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
    1)  ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีจ านวนเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนเบี้ยประกันภัยตาม
งวดซึ่งผิดนัดช าระ บริษัทประกันชีวิตจะช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้ในลักษณะของการกู้ยืมดังกล่าวในวรรคแรก และ
หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีเพียงพอ บริษัทประกันชีวิตก็จะให้กู้ยืมค่าเบี้ยประกันภัยที่ผิดนัดช าระงวด
ต่อไปโดยวิธีเดียวกัน จนกว่าเบี้ยประกันภัยได้รับช าระเต็มปี ต่อจากนั้นกรมธรรม์ประกันชีวิตก็จะมีผลบังคับโดย
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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   3)  ช าระคืนหนี้สินใด ๆ ที่มีอยู่ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้อนุมัติแล้ว 
 หมายเหตุ ในกรณีที่ใช้วิธีต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยเลื่อนวันเริ่มต้นแห่งสัญญาลงมาบริษัทจะไม่
เรียกร้องให้ช าระเบี้ยประกันภัยย้อนหลังอีก 
 (1) การขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้เลื่อนวันรับประกันภัยในการต่ออายุสัญญาประกันภัยได้ 
 (2) ไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระทั้งหมด 
 (3) ให้ขยายเวลาการต่อสัญญาเกินกว่า 5 ปีก็ได้ 
 
หมวด 3 การใช้สิทธิเกีย่วกบัมูลค่ากรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 18.  การน ามลูค่าเวนคืนมาช าระเบ้ียประกนัภัยโดยอัตโนมัติ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
   แบบท่ี 1 ในกรณีท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้
สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีไม่
เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่ก าหนด แต่เพียงพอส าหรับการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน ให้ท า
การเปลี่ยนวิธีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในวันที่ถึงก าหนดช าระ
เบี้ยประกันภัยมีไม่เพียงพอส าหรับการช าระเป็นราย 3 เดือน บริษัทประกันชีวิตจะแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็น
การประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนด หากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีเงินค่าเวนคืน  บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืน
ดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในวรรคแรก  
   แบบท่ี 2 ในกรณีท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้
สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ใน การค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
    1)  ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีจ านวนเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนเบี้ยประกันภัยตาม
งวดซึ่งผิดนัดช าระ บริษัทประกันชีวิตจะช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้ในลักษณะของการกู้ยืมดังกล่าวในวรรคแรก และ
หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีเพียงพอ บริษัทประกันชีวิตก็จะให้กู้ยืมค่าเบี้ยประกันภัยที่ผิดนัดช าระงวด
ต่อไปโดยวิธีเดียวกัน จนกว่าเบี้ยประกันภัยได้รับช าระเต็มปี ต่อจากนั้นกรมธรรม์ประกันชีวิตก็จะมีผลบังคับโดย
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อัตโนมัติตามการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
ประกันชีวิตก าหนด 
    2)  ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต มีไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดซึ่งผิดนัด
ช าระ บริษัทประกันชีวิตจะแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์
ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด หากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตใน
วรรคแรก 
   แบบท่ี 3 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัย และมิได้
ใช้สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี)
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปีในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีไม่
เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่ก าหนดบริษัทประกันชีวิตจะแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็นการ
ประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนด หากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีเงินค่าเวนคืน  บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืน
ดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในวรรคแรก 
   แบบท่ี 4 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัย และมิได้
ใช้สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพือ่ให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืม และบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตรา
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมี
ไม่เพียงพอช าระเบี้ยประกันภัย ตามงวดที่ก าหนด บริษัทประกันชีวิตจะค านวณให้เป็นเบี้ยประกันภัยรายเดือน หากมี
เศษของเดือนจะปัดขึ้นเป็นหนึ่งเดือน 
 หมายเหตุ บริษัทประกันชีวิตอาจเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งใน 4 แบบนี้ก็ได้ 

19.  การเวนคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิต
ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้โดยขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และรับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันชีวิตตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตกับผลประโยชน์อ่ืน ๆ อันพึงจะได้รับ 
(ถ้ามี) หักด้วยจ านวนหนี้สินใด ๆ ที่ค้างช าระอยู่ (ถ้ามี) 
 หมายเหตุ บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดให้มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ก่อนสิ้นปีที่ 2 ของสัญญา
ประกันชีวิตก็ได้จึงให้ถือตามจ านวนในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต โดยไม่ก าหนดว่าต้องช าระเบี้ยประกันภัยครบ 
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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 ปีแล้ว ส าหรับการประกันภัยแบบชั่วระยะเวลา อาจไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตก็ได้ กรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยขอเลิกสัญญาในปีที่มีการจ่ายเงินคืนตามสัญญาประกันชีวิต เงินค่าเวนคืนจะเท่ากับจ านวนที่ก าหนดไว้ใน
ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หักด้วยจ านวนเงินจ่ายคืนตามสัญญาประกันภัย 

20.  การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกนัชีวิตใช้เงินส าเร็จ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิต
ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ  โดย 
ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป  การเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะน าเงิน 
ค่าเวนคืนที่มีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เป็นกรมธรรม์
ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นไปตามระยะเวลาประกันภัยเดิม แต่จ านวนเงินเอา
ประกันภัยเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องมูลค่าใช้เงินส าเร็จ
ที่ตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนนี้ให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
จนถึงวันครบก าหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกัน และหากมี
เงินเหลือเงินจ่ายคืนทันทีตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะคืนเงินจ านวนดังกล่าวให้ 
ผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมี
หนี้สินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ก่อนที่จะ
น ามาค านวณมูลค่าใช้เงินส าเร็จ 
 หมายเหตุ บริษัทประกันชีวิตใดประสงค์จะใช้ข้อนี้โดยอัตโนมัติ ให้ผู้เอาประกันภัยแสดงความจ านงให้บริษัท
ประกันชีวิตทราบในวันขอเอาประกันภัยหรือหลังจากวันนั้นก็ได้ 

21.  การแปลงเป็นการประกนัภัยแบบขยายเวลา มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
   แบบท่ี 1 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินคาเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และ
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา จ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ย
ประกันภัยต่อไป การแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมดที่
มีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระคร้ังเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เป็นการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์
ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่พ้น
ก าหนดระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่
เงินค่าเวนคืนค่าเวนคืนซื้อการประกันภัยแบบขยายเวลาแล้ว หากยังมีเงินเหลืออยู่บริษัทประกันชีวิตจะน าไปค านวณ
เป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียวเพื่อซื้อการประกันภัยแบบสะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึง
วันครบก าหนด บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามช่องเงินครบก าหนดให้ และหากยังมีเงินเหลืออีกบริษัทประกันชีวิตจะ
จ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทันทีให้แก่ผู้เอาประกันภัย  ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบขยายเวลา ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะหักหนี้สิน
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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3 ปีแล้ว ส าหรับการประกันภัยแบบชั่วระยะเวลา อาจไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตก็ได้ กรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยขอเลิกสัญญาในปีที่มีการจ่ายเงินคืนตามสัญญาประกันชีวิต เงินค่าเวนคืนจะเท่ากับจ านวนที่ก าหนดไว้ใน
ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หักด้วยจ านวนเงินจ่ายคืนตามสัญญาประกันภัย 

20.  การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกนัชีวิตใช้เงินส าเร็จ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิต
ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ  โดย 
ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป  การเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะน าเงิน 
ค่าเวนคืนที่มีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เป็นกรมธรรม์
ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นไปตามระยะเวลาประกันภัยเดิม แต่จ านวนเงินเอา
ประกันภัยเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องมูลค่าใช้เงินส าเร็จ
ที่ตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนนี้ให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
จนถึงวันครบก าหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกัน และหากมี
เงินเหลือเงินจ่ายคืนทันทีตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะคืนเงินจ านวนดังกล่าวให้ 
ผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมี
หนี้สินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ก่อนที่จะ
น ามาค านวณมูลค่าใช้เงินส าเร็จ 
 หมายเหตุ บริษัทประกันชีวิตใดประสงค์จะใช้ข้อนี้โดยอัตโนมัติ ให้ผู้เอาประกันภัยแสดงความจ านงให้บริษัท
ประกันชีวิตทราบในวันขอเอาประกันภัยหรือหลังจากวันนั้นก็ได้ 

21.  การแปลงเป็นการประกนัภัยแบบขยายเวลา มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
   แบบท่ี 1 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินคาเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และ
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา จ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ย
ประกันภัยต่อไป การแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมดที่
มีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระคร้ังเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เป็นการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์
ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่พ้น
ก าหนดระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่
เงินค่าเวนคืนค่าเวนคืนซื้อการประกันภัยแบบขยายเวลาแล้ว หากยังมีเงินเหลืออยู่บริษัทประกันชีวิตจะน าไปค านวณ
เป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียวเพื่อซื้อการประกันภัยแบบสะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึง
วันครบก าหนด บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามช่องเงินครบก าหนดให้ และหากยังมีเงินเหลืออีกบริษัทประกันชีวิตจะ
จ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทันทีให้แก่ผู้เอาประกันภัย  ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบขยายเวลา ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะหักหนี้สิน
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ออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนน ามาค านวณการประกันภัยแบบขยายเวลา และจ านวนเงินเอา
ประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิมหักด้วยหนี้สิน 
   แบบท่ี 2 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และ
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา จ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย
ต่อไป การแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เป็นการประกันภัยแบบขยาย
เวลา ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้น
ก าหนดระยะเวลาที่ขยายกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่เงิน
ค่าเวนคืนซื้อการประกันภัยแบบขยายเวลา หากยังมีเงินเหลืออยู่บริษัทประกันชีวิตจะน าไปค านวณเป็นเบี้ยประกันภัย
ช าระครั้งเดียวเพื่อซื้อการประกันภัยแบบสะสมทรัพยแท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบก าหนด 
บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามช่องเงินครบก าหนดให้ และหากยังมีเงินเหลืออีก บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทันทีให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบขยายเวลา ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะหักหนี้สินออกจาก
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ก่อนน ามาค านวณการขยายระยะเวลาประกันภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัย
แบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิม 
 22.  การกลับคืนสู่สถานะเดมิของกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันชีวิตเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต ใช้เงินส าเร็จ
หรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 18 และยังไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้  
ผู้เอาประกันภัยอาจขอให้กรมธรรม์ประกันชีวิตกลับมามีผลบังคับตามแบบประกันภัยเดิมและในจ านวนเงินเอา
ประกันภัยเท่าเดิม โดยด าเนินการดังนี้ 
   1)  ยื่นค าขอกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทประกัน
ชีวิตก าหนด  
   2)  แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์และอยู่ในสภาพที่บริษัทรับประกันภัยได้ โดยผู้เอาประกันภัยเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี) 
   3)  ช าระคืนหนี้สินใด ๆ ที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราดอกเบี้ยที่
ก าหนดไว้เพื่อการนี้ 
   4)  ช าระเบี้ยประกันภัยที่ขาดช าระพร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค า  
นวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี การกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้จะมีผลบังคับเมื่อ
บริษัทประกันชีวิตได้อนุมัติแล้ว 
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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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หมวด 4 การกู้ยมืเงนิ 
23.  การกู้ยมืเงิน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว หากผู้เอา
ประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต ตามข้อ 20 หรือข้อ 21 ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินจาก
บริษัทประกันชีวิตโดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม จ านวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้น
จะไม่เกินเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้น หักด้วยหนี้สินใด ๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 
โดยบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 
ต่อปี เมื่อใดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างช าระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในขณะนั้น กรมธรรม์
ประกันชีวิตจะสิ้นผลบังคับทันที หากสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทประกัน
ชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ในวรรคแรก 
 หมายเหตุ ข้อ 20, 21, 23 ที่เกี่ยวกับมูลค่าอันไม่อาจริบได้ ให้ถือเป็นข้อบังคับเฉพาะแบบ อันได้แก่การ
ประกันชีวิตประเภทสามัญ โดยยกเว้นการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาทั้งหมด 
 
หมวด 5 สิทธิในการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

24.  สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถ
ส่งคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตไปยังบริษัทประกันชีวิตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัท
ประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่าย
ของบริษัทประกันชีวิตฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว  ผู้เอา
ประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนี้ 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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หมวด 4 การกู้ยมืเงนิ 
23.  การกู้ยมืเงิน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว หากผู้เอา
ประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต ตามข้อ 20 หรือข้อ 21 ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินจาก
บริษัทประกันชีวิตโดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม จ านวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้น
จะไม่เกินเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้น หักด้วยหนี้สินใด ๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 
โดยบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 
ต่อปี เมื่อใดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างช าระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในขณะนั้น กรมธรรม์
ประกันชีวิตจะสิ้นผลบังคับทันที หากสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทประกัน
ชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ในวรรคแรก 
 หมายเหตุ ข้อ 20, 21, 23 ที่เกี่ยวกับมูลค่าอันไม่อาจริบได้ ให้ถือเป็นข้อบังคับเฉพาะแบบ อันได้แก่การ
ประกันชีวิตประเภทสามัญ โดยยกเว้นการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาทั้งหมด 
 
หมวด 5 สิทธิในการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

24.  สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถ
ส่งคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตไปยังบริษัทประกันชีวิตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัท
ประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่าย
ของบริษัทประกันชีวิตฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว  ผู้เอา
ประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนี้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

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

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

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

 
วตัถุประสงค์   
    เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

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

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

 1) ช าระเบี้ยประกันเปน็รายเดือน 
 2) เหมาะกับผู้มีรายได้น้อย  

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

เป็นการประกันชีวิตกลุ่มลูกจ้าง พนักงานบริษัทหรือสมาชิกองค์กรต่าง  ๆ ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ
กรมธรรม์ฉบับเดียวกันโดยนายจ้างเป็นผู้ขอท าประกันชีวิตและถือกรมธรรม์หลักไว้ ส่วนลูกจ้างหรือพนักงานแต่ละคน
จะได้รับมอบใบส าคัญในการเอาประกันชีวิตกลุ่มที่เรียกว่า ใบรับรองการเอาประกันชีวิตจากบริษัทรับประกันชีวิต ซึ่ง
ในใบรับรองนี้จะระบุสิทธิและเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

2) เหมาะกับการให้เป็นสวัสดิการพนักงาน 
          3) ทุนประกันแต่ละบุคคล ขึ้นกับต าแหน่ง เงินเดือน 

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

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

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

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

2) เหมาะกับการให้เป็นสวัสดิการพนักงาน 
          3) ทุนประกันแต่ละบุคคล ขึ้นกับต าแหน่ง เงินเดือน 

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

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

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

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

ประกันภัย 
  3) อัตราค่าใช้จ่ายที่ใช้ค านวณเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าอัตราค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้บริษัทประกันชีวิตจะ

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

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

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

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

20 ปี
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

     (1) ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หมายถึง การประกันชีวิตที่มีการก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยจ่าย
เบี้ยประกันภัยเป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียว  

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

     (1) ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หมายถึง การประกันชีวิตที่มีการก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยจ่าย
เบี้ยประกันภัยเป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียว  

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

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

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

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

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

 (5) การประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาสัญญา และให้
ประโยชน์ในด้านความคุ้มครองการเสียชีวิต และสะสมทรัพย์ร่วมด้วย                                                                                  
 2) ข้อดีของการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 

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

 (2) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีมูลค่าเงินสดหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยมาแล้ว     
2 – 3 ปี ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีสิทธิกู้เงินจากบริษัท โดยช าระอัตราดอกเบี้ยตามที่ก าหนด และจ านวนเงินที่กู้นั้นต้องไม่
มากกว่ามูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้น  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

เบี้ยประกันภัยจะต�่ากว่าเบ้ียเบ้ียประกันภัยของการประกันชีวิตแบบ

สะสมทรพัย์ ในจ�านวนเงนิเอาประกันภยัทีเ่ท่ากนั
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

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

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

ของรัฐบาลได้ เพราะปัจจุบัน

การคุ้มครองการ การมีชีวิตอยู่

 

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

 (1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความคุ้มครองอื่น
เพิ่มเติมดังกล่าว ไม่สามารถยกเว้นภาษีส าหรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ 

 (2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ ต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 

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

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

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

หลักเกณฑ์ ผู้มีเงินได้

ชีวติไปหกัออกจากเงนิได้

เพื่อยกเว ้นภาษี
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 
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3-13



 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     3-13 
 

 
 

 

                 การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ได้รับยกเว้นภาษีตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษีนั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ 
  (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ยกเว้นภาษีให้แก่สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้       
เต็มจ านวนตามที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มี
การประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน 
ส าหรับเบี้ยประกันชีวิตของสามี  หรือภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงินได้ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 
47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 
 (3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ 
                      (ก) ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้
ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกิน
เงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
                      (ข) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาไม่ใช้สิทธิแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่าย
ต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึง
ประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
                      (ค) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาใช้สิทธิแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่าย
ต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึง
ประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
                  การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี ้ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่าย
เบี้ยประกันชีวิต 
                 กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอ่ืนเพิ่มเติมหลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุจ านวนเบี้ย
ประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความคุ้มครอง อื่นเพิ่มเติมแยกออกจากกัน 
                  กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ 
หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุเงื่อนไขด้วย 
 กรณีผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ผู้มีเงินได้
หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงิน
ได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 
27 แห่งประมวลรัษฎากร 
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                  การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปค านวณหักจากเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว 
                  ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของอธิบดี
กรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศกรมสรรพากร 
 5.2 ภาษเีงินได้เกี่ยวกบักรมธรรม์ ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ าหรือบ านาญ ตามประกาศของกรมสรรพากร 
ฉบับที่ 194 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ สามารถน าเบี้ย
ประกันชีวิตแบบบ านาญไปใช้ยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 100,000 บาทแรก ให้เต็มจ านวนเงินก่อน และ
ส่วนที่เกิน 100,000 บาทนั้น สามารถน ามาใช้หักลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน 
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน 
500,000 บาท ในปีภาษีเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (1) เป็นการจ่ายเบี้ยประกันส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ านาญที่มีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป 
               (2) เป็นการประกันชีวิตที่ ได้ เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตใน  
ราชอาณาจักร 
               (3) มีการก าหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเป็นรายงวดอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึงจ านวนผลประโยชน์  
เงินบ านาญ ดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวด หรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันภัยก็ได้ โดยการ
จ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองจ านวนงวดในการจ่ายที่แน่นอน 
               (4) มีการก าหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึง
อายุ 85 ปี หรือกว่านั้น และผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบ านาญ 
 
6. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายกรมธรรม์ 
           ในการประกันชีวิต นอกจากสัญญาประกันชีวิตหลัก (กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ) ซึ่งบริษัทประกัน
ชีวิตตกลงจะจ่ายจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ตกลงกันไว้ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตจนครบก าหนดสัญญา หรือเสียชีวิต 
ก็ตาม บริษัทผู้ประกันภัยยังสามารถจัดท าสัญญาเพิ่มเติม หรือบันทึกสลักหลัง ส าหรับแนบไว้กับกรมธรรม์ เพื่อให้มีผล
บังคับใช้กับกรมธรรม์หลัก เพื่อขยายความคุ้มครอง หรือเพิ่มประโยชน์พิเศษนอกเหนือจากความคุ้มครอง หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก สัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังนี้ เรียกว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย
กรมธรรม์ (Riders) ประกอบด้วย     
 6.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายเพื่อคุ้มครอบอุบัติเหตุ 
 6.2 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสขุภาพ 
 6.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันกัย 
 6.4 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

                อุบัติเหตุ หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผล ที่ผู้เอา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง                                                                                            

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

   สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Accidental Death 
Benefit: ADB) แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ 

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

   

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

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

ที่หรือเหนือโคนนิ้ว  

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

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

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

                อุบัติเหตุ หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผล ที่ผู้เอา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง                                                                                            

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

   สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Accidental Death 
Benefit: ADB) แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ 

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

   

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

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

ที่หรือเหนือโคนนิ้ว  

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

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

 
------------- 
------------- 
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3-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

 

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

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

     สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุนี้ จะไม่คุ้มครองความสูญเสียจาก
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ 

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

กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย 

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

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

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

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

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

ได้รับอุบัติเหตุ 
                  (9) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่ง

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

สงครามหรือเยี่ยงสงคราม ในกรณีนี้ถ้าผู้ เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน 
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้ตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 

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

ใด ๆ อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่ง
ด าเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง 

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

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

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

ได้รับอุบัติเหตุ 
                  (9) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่ง

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

สงครามหรือเยี่ยงสงคราม ในกรณีนี้ถ้าผู้ เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน 
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้ตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 

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

ใด ๆ อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่ง
ด าเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง 

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

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

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

จ่ายค่าชดเชยรายวันให้
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

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

******** 

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

******** 

ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง   
  - ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก 
   ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

******** 

              
 (2) จ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินคุ้มครอง

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

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

******** 

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

******** 

ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง   
  - ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก 
   ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

******** 

              
 (2) จ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินคุ้มครอง

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

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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       (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
       (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
       (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife) 
       (19) การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation) 
       (20) การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ (Tissue Biopsy) 
       (21) การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction) 
             (บริษัทประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)                                      
     การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด
หรือหัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการ
ตรวจรักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละคร้ังห่างกันไม่เกิน ...
วัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน2 

  6.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบ้ียประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก โดยมีเงื่อนไข คือ 

            1) ผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร หรือเกิดการสูญเสียแขนขา และสายตา สองอย่างหรือ
มากกว่า ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยก็ตาม 

        2) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1) เกิดขึ้นในขณะที่กรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์มี
ผลบังคับ 

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

สิ้นสุดลง ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป                                                                                          
  6.4 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบ้ียประกนัภัย  เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองการช าระเบี้ย
ประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ของผู้เยาว์ ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เยาว์ โดยจะ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยหากผู้ช าระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้อีกต่อไป ก่อนมีอายุครบ 60 ปี หรือก่อนผู้เอาประกันมีอายุครบ 25 ปี โดยผู้เยาว์จะได้รับการยกเว้น
การช าระเบี้ยประกันภัยในอนาคตของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมแนบอยู่ รวมถึงเบี้ยประกันภัยของสัญญา
แนบท้ายฯ อ่ืน ๆ ด้วย จนกว่าผู้ช าระเบี้ยประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปี หรือผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี แล้วแต่เวลา
ไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของผู้เยาว์ยังมีผลบังคับตลอดช่วงเวลาเสมือนว่ามีการช าระเบี้ยประกันภัยมาโดยตลอด       
          6.5  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา   เป็นสัญญาที่มีลักษณะคล้ายกับกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น แต่บริษัทประกันชีวิตจัดท าเป็นสัญญาเพิ่มเติม 
 
 
 2 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : ค าสั่งนายทะเบียนที่ 34/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์
ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรง พยาบาล (Day Case)   
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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       (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
       (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
       (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife) 
       (19) การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation) 
       (20) การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ (Tissue Biopsy) 
       (21) การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction) 
             (บริษัทประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)                                      
     การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด
หรือหัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการ
ตรวจรักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละคร้ังห่างกันไม่เกิน ...
วัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน2 

  6.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก โดยมีเงื่อนไข คือ 

            1) ผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร หรือเกิดการสูญเสียแขนขา และสายตา สองอย่างหรือ
มากกว่า ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยก็ตาม 

        2) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1) เกิดขึ้นในขณะที่กรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์มี
ผลบังคับ 

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

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

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

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ข้อตกลงคุ้มครอง จ านวนเงนิเอาประกนัภัย/เงนิค่าทดแทน (บาท) 
ข้อ 1. การเสียชีวิต การสูญ เสียมือ เท้า การสูญ เสียสายตา หรือ     
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบ
ท าร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

100,000 

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

50,000 

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการ
เจ็บป่วยนอกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับ
จากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย 

10,000 

เบี้ยประกันภัยรวม 200 บาท/ปี 
 

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

100,000 

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

50,000 

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการ
เจ็บป่วยนอกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับ
จากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย 

10,000 

เบี้ยประกันภัยรวม 200 บาท/ปี 
 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). Insurance Circle (ฉบับพิเศษ) 
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เร่ืองที ่ 3.2  
ความแตกต่างระหว่างกรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั 
อุตสาหกรรม และกลุ่ม 
 
 กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่ม มีลักษณะเหมือนกันและแตกต่างกันดังนี้ 
 

ตารางที ่3.1 เปรียบเทยีบความแตกต่างของกรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม และกลุ่ม 
 

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

สมาชิกจ านวนมาก หรือการ
เป็นเจ้าหนี้ (สถาบัน) ลูกหนี ้

2 กลุ่มเป้าหมาย เหมาะกับผู้มรีายได้ปานกลาง/
สูง 

เหมาะกับผู้มรีายได้น้อย เหมาะกับทุกรายได ้

3 ความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครองและ      
ออมทรัพย์ 

เหมือนประเภทสามญั คุ้มครองการเสียชีวิตไม่มี
การออมเงินคุ้มครองปีต่อป ี

4 จ านวนเงินเอาประกันภัย มีการก าหนดทุนประกันภัย 
ขั้นต่ าและมีอาจมีเบี้ยเพิ่ม
พิเศษ 

มีการก าหนดทุน 
ประกันภัยขั้นต่ า 

มีการก าหนดทุนประกันภัย
ขั้นต่ าถึงสูง 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ที ่ ประเภท/ลกัษณะ สามญั อุตสาหกรรม กลุ่ม 

5 เบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยสูง และ
สามารถเก็บเบี้ยประกันภัย
เพิ่มพิเศษได้ถ้าผูเ้อาประกัน- 
ภัยสุขภาพไมด่ี หรือมีอาชีพ
เสี่ยงภัย 

เบี้ยประกันภัยต่ ากว่า
ประเภทสามญั และไมม่ีการ
เก็บเบี้ยเพิ่มพิเศษ 

ไม่เท่ากัน -ขึ้นอยู่กับจ านวน
สมาชิกในกลุ่ม ต าแหน่งงาน 
ลักษณะงาน และ 
ประสบการณ ์

6 การช าระเบีย้ประกันภัย รายปี  ราย 6 เดือน  
ราย 3 เดือน รายเดือน 

รายเดือน รายปี หรือลูกจ้างสามารถ
ช าระเป็นรายเดือนได ้

7 ระยะเวลาผ่อนผันการ
ช าระเบี้ยประกันภยั 

มีระยะเวลาผ่อนผันการ
ช าระ เบี้ยประกันภัย 30 วัน 

มีระยะเวลาผ่อนผันการ
ช าระเบี้ยประกันภยั 60 วัน 

 มีระยะเวลาผ่อนผันการ
ช าระเบี้ยประกันภยั 30 วัน 

9 มูลค่ากรมธรรม์
ประกันภัย 

มีมูลค่าใช้เงินส าเรจ็ และ
มูลค่าขยายเวลา 

มีเฉพาะมลูค่าเวนคืนเงินสด
และมลูค่าใช้เงินส าเร็จ 

ไม่มมีูลค่าเวนคืน 

10 การกู้ช าระเบีย้
ประกันภัยโดยอตัโนมตัิ 
(กรณีขาดการช าระเบี้ย
ในระยะเวลาผ่อนผัน) 

กู้ช าระเบี้ยประกันภยั โดย
อัตโนมัต ิ

  

11 การซื้อสญัญาพิเศษแนบ
ท้าย 

ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ
ได ้

ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ
ไม่ได ้

เหมือนการประกันประเภท
สามัญ 

12 การตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ หรือไม่ตรวจ 
ขึ้นอยู่กับแบบประกันชีวิต 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 
และอายุของผู้เอาประกันภัย 

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

5 เบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยสูง และ
สามารถเก็บเบี้ยประกันภัย
เพิ่มพิเศษได้ถ้าผูเ้อาประกัน- 
ภัยสุขภาพไมด่ี หรือมีอาชีพ
เสี่ยงภัย 

เบี้ยประกันภัยต่ ากว่า
ประเภทสามญั และไมม่ีการ
เก็บเบี้ยเพิ่มพิเศษ 

ไม่เท่ากัน -ขึ้นอยู่กับจ านวน
สมาชิกในกลุ่ม ต าแหน่งงาน 
ลักษณะงาน และ 
ประสบการณ ์

6 การช าระเบีย้ประกันภัย รายปี  ราย 6 เดือน  
ราย 3 เดือน รายเดือน 

รายเดือน รายปี หรือลูกจ้างสามารถ
ช าระเป็นรายเดือนได ้

7 ระยะเวลาผ่อนผันการ
ช าระเบี้ยประกันภยั 

มีระยะเวลาผ่อนผันการ
ช าระ เบี้ยประกันภัย 30 วัน 

มีระยะเวลาผ่อนผันการ
ช าระเบี้ยประกันภยั 60 วัน 

 มีระยะเวลาผ่อนผันการ
ช าระเบี้ยประกันภยั 30 วัน 

9 มูลค่ากรมธรรม์
ประกันภัย 

มีมูลค่าใช้เงินส าเรจ็ และ
มูลค่าขยายเวลา 

มีเฉพาะมลูค่าเวนคืนเงินสด
และมลูค่าใช้เงินส าเร็จ 

ไม่มมีูลค่าเวนคืน 

10 การกู้ช าระเบีย้
ประกันภัยโดยอตัโนมตัิ 
(กรณีขาดการช าระเบี้ย
ในระยะเวลาผ่อนผัน) 

กู้ช าระเบี้ยประกันภยั โดย
อัตโนมัต ิ

  

11 การซื้อสญัญาพิเศษแนบ
ท้าย 

ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ
ได ้

ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ
ไม่ได ้

เหมือนการประกันประเภท
สามัญ 

12 การตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ หรือไม่ตรวจ 
ขึ้นอยู่กับแบบประกันชีวิต 
จ านวนเงินเอาประกันภัย 
และอายุของผู้เอาประกันภัย 

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

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

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

 

ส้ินปีแห่งกรมธรรม์ 
มูลค่าเวนคนื กรมธรรม์    

ประกนัภัย มูลค่าใช้เงนิส าเร็จ 
มูลค่าขยายเวลา 

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

94 
167 
271 
374 
484 
601 
725 
858 

- 

136 
232 
359 
473 
584 
692 
797 
897 

- 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

82 
184 
317 
438 
556 
671 
782 
892 

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

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

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

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (จากตาราง) × จ านวนเงินเอาประกันภัย 
                          1,000 

374 × 500,000   บาท 
       1,000 

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

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

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

 

ส้ินปีแห่งกรมธรรม์ 
มูลค่าเวนคนื กรมธรรม์    

ประกนัภัย มูลค่าใช้เงนิส าเร็จ 
มูลค่าขยายเวลา 

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

94 
167 
271 
374 
484 
601 
725 
858 

- 

136 
232 
359 
473 
584 
692 
797 
897 

- 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

82 
184 
317 
438 
556 
671 
782 
892 

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

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

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

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (จากตาราง) × จ านวนเงินเอาประกันภัย 
                          1,000 

374 × 500,000   บาท 
       1,000 

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

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

 
               กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จจะมีจ านวนเงินเอาประกันภัย                       236,500              บาท 
 
 3. แปลงเป็นกรมธรรม์ขยายเวลา 

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

มูลค่าใช้เงินส าเร็จ (จากตาราง) × จ านวนเงินเอาประกันภัย 
                               1,000  

437 × 500,000 
      1,000 

438 × 500,000              
     1,000 

มูลค่าเงินคงเหลือ(จากตาราง)  x จ านวนเงินเอาประกันภัย 

1,000 

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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กรมสรรพากร. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อการ

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

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

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

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

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

Jones, Harriett E. J.D., FLMI, ACS, AIRC/Steven R. Silver, J.D., FLMI, AFSI, ACS< AIRC, AIAA. (2011). Principles 
of Insurance. 
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เร่ืองที ่3.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม  
และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
  
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็น    
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่
สภาพเดิม   
 
1. ประเภทของการประกนัชีวติ 
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต หรือ
บางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสมหรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
          ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ หรือแบบ              
ชั่วระยะเวลา พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล 
ตามหลักพ้ืนฐานของการประกันชีวิตแล้ว จะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตรายบุคคล เหมาะ
ส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่คุ้มครองค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
 ลักษณะที่ส าคัญของการประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ 
   1) เบี้ยประกันภัยสูงกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากมีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง และมีการเก็บเบี้ยประกัน
พิเศษเพิ่ม หากผู้เอาประกันมีอาชีพเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่ดี  
 2) มีทั้งการตรวจสุขภาพ และไม่ตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุ จ านวนเงินเอาประกันและประวัติสุขภาพ 
 3) มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย 30 หรือ 31 วัน 
  4) ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) 
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี 
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กรมสรรพากร. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อการ

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

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

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

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

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

Jones, Harriett E. J.D., FLMI, ACS, AIRC/Steven R. Silver, J.D., FLMI, AFSI, ACS< AIRC, AIAA. (2011). Principles 
of Insurance. 
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บทที ่4 

แนวทางปฏิบตัิในการขาย การจัดการลูกค้า  
และการให้ค าแนะน าด้านประกนัชีวติ 

 
                                                                   อาจารย์สุนิดา พริบไหว 

อาจารย์เจษฎา  สุนันท์ชัย 
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4-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

บทที ่4  แนวทางปฏิบัตใินการขาย การจดัการลูกค้า                                                                       นช.1 
             และการให้แนะน าด้านประกนัชีวติ                                                               (2 ช่ัวโมง) 
 
เร่ืองที ่ 

4.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
4.2 ช่องทางและแนวทางในการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
4.3 การรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์  
4.4 การให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิต 
4.5 กรณีศึกษาการเสนอขายและการให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้แก่ 1) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจประกอบด้วย 

อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2) ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย สังคม
ผู้สูงอายุและสังคมปัจเจก 3) ปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ และ 4) ปัจจัยด้าน         
การสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี ค่าลดหย่อนต่าง  ๆ และการค านวณหักค่าลดหย่อนเบี้ย
ประกันชีวิต 

2.  ช่องทางและแนวทางการขาย มีแนวปฏิบัติงานแตกต่างกัน ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด
ของแต่ละช่องทาง ให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เอกสารประกอบการเสนอขายที่ถูกต้องตาม
กฎหมายก าหนด 

3.  การรู้จักลูกค้าจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้หลายส่วน ได้แก่  ด้านประชากร จิตวิทยา การด าเนินชีวิต 
พฤติกรรมการใช้สื่อ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ส าหรับด้านการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งเป็น
ทักษะส าคัญจะประกอบไปด้วย การเปิดเผยตนเอง การไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ทักษะการสื่อสารความ
เข้าใจ 

4.  การให้ค าแนะน านายหน้าประกันชีวิตควรทราบความต้องการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ การค านวณ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสม การค านวณเงินที่ต้องการหลังเกษียณเบื้องต้น การให้ค าแนะน า
แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ การเปรียบเทียบผลประโยชน์ของแบบ
ประกันชีวิต และการคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตที่เหมาะสม 
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วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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การจัดการลูกค้า และการให้ค�าแนะน�าด้านประกันชีวิต
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บทที ่4  แนวทางปฏิบัตใินการขาย การจดัการลูกค้า                                                                       นช.1 
             และการให้แนะน าด้านประกนัชีวติ                                                               (2 ช่ัวโมง) 
 
เร่ืองที ่ 

4.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
4.2 ช่องทางและแนวทางในการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
4.3 การรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์  
4.4 การให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิต 
4.5 กรณีศึกษาการเสนอขายและการให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้แก่ 1) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจประกอบด้วย 

อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2) ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย สังคม
ผู้สูงอายุและสังคมปัจเจก 3) ปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ และ 4) ปัจจัยด้าน         
การสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี ค่าลดหย่อนต่าง  ๆ และการค านวณหักค่าลดหย่อนเบี้ย
ประกันชีวิต 

2.  ช่องทางและแนวทางการขาย มีแนวปฏิบัติงานแตกต่างกัน ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด
ของแต่ละช่องทาง ให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เอกสารประกอบการเสนอขายที่ถูกต้องตาม
กฎหมายก าหนด 

3.  การรู้จักลูกค้าจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้หลายส่วน ได้แก่  ด้านประชากร จิตวิทยา การด าเนินชีวิต 
พฤติกรรมการใช้สื่อ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ส าหรับด้านการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งเป็น
ทักษะส าคัญจะประกอบไปด้วย การเปิดเผยตนเอง การไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทักษะการสื่อสารความ
เข้าใจ 

4.  การให้ค าแนะน านายหน้าประกันชีวิตควรทราบความต้องการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ การค านวณ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสม การค านวณเงินที่ต้องการหลังเกษียณเบื้องต้น การให้ค าแนะน า
แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ การเปรียบเทียบผลประโยชน์ของแบบ
ประกันชีวิต และการคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตที่เหมาะสม 
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วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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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 ่4.1  
ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 
  
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพนายหน้าประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้ านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม               
ซึ่งเป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที ควรต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 

 
1. ปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิ 

ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

1.1 อัตราดอกเบี้ย  ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
เพ่ือให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 

 
 
 
 

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

 

  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-3 
 

 

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

การจัดการลูกค้า และการให้ค�าแนะน�าด้านประกันชีวิต



 

4-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่4.1  
ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 
  
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพนายหน้าประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้ านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม               
ซึ่งเป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที ควรต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 

 
1. ปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิ 

ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

1.1 อัตราดอกเบี้ย  ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-5 
 

 

ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดขึ้นเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังก ล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 
เป็นตัวแทนของดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งโดยหลักการแล้ว คณะกรรมการนโยบายการเงิน มักจะด าเนินนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลาย (ลดดอกเบี้ยให้ต่ า) ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ าหรือในช่วงที่เงินเฟ้อภายในประเทศลดต่ าลง เพื่อกระตุ้น
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และในทางกลับกัน จะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว (เพิ่มดอกเบี้ยให้สูงขึ้น) เพื่อชะลอการ
เติบโตของเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเกินไป ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการบริหารเศรษฐกิจ 

จากผลการวิจัยของสถาบันต่าง ๆ เก่ียวกับความเข้าใจในการเงินและการลงทุน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ยังไม่เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ที่ผันแปรตลอดเวลา แต่ละรอบของการ
เปลี่ยนแปลงจะใช้ระยะเวลาหลายปี หากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลง ช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนที่เกษียณอายุจะไม่
สามารถพึ่งพาดอกเบี้ยเพื่อเป็นรายได้ในการเลี้ยงชีพ  แต่หากมีการวางแผนทางการเงินในการรับความเสี่ยงของอัตรา
ดอกเบี้ย การประกันชีวิตจะเป็นเครื่องมือทางการเงินชนดิหนึ่งที่สามารถช่วยรองรับความเสี่ยงดังกล่าวได้ เพราะบริษัท
ประกันชีวิตจะเน้นการลงทุนในระยะยาว ซึ่งเป็นการป้องการความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในอนาคต 

ในธุรกิจประกันชีวิต มีการใช้อัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ในระยะยาว ตามที่ ส านักงาน คปภ. ประกาศ  เพื่อ
เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ในการค านวณต้นทุนและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ มีนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ค านวณจัดท า เพื่อให้ได้เบี้ยประกันชีวิตที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยปกติแล้วเบี้ยประกัน
ชีวิตประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ อัตรามรณะ (Mortality Rate) ค่าใช้จ่ายของบริษัท (Loading) อัตราผล
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Return) หลังจากค านวณอัตราเบี้ยประกันชีวิตเสร็จสิ้นแล้ว ต้องน าไปขอ
อนุมัติจากส านักงาน คปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ก่อนน าไปเสนอขายต่อประชาชน  

การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) สามารถใช้ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบ
บ านาญ (ลดหย่อนภาษีได้) แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ เป็นเครื่องมือทางการเงิน ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ 
โดยให้บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้รับความเสี่ยงดังกล่าวไว้ เพราะบริษัทประกันชีวิตมีการบริหารความเสี่ยงในระยะยาวทีด่ี 
โดยมีคณะกรรมการบริหารการลงทุนที่มีประสบการณ์ และมีกรอบการลงทุนตาม พรบ. ประกันชีวิต ก ากับอีกชั้นหนึ่ง 
เพื่อสร้างความยั่งยืนในธุรกิจและรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต 

ในปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มย ากุ้ง” ธุรกิจต่าง ๆ ต้องประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขนาดที่ 
สถาบันการเงินต่าง ๆ ต้องปิดตัวลง คนวัยท างานตกงานมากมาย ธุรกิจประกันชีวิตก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน แต่
ได้รับผลกระทบไม่มากจึงยังสามารถด าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง และมั่นคง ธุรกิจยังขยายตัวในช่วงเวลาดังกล่าว       
มียอดขายเพิ่มขึ้น พลิกวิกฤตเป็นโอกาสของประกันชีวิต ในการน าเสนอประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ให้เป็นทางเลือก
กับประชาชน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสถาบันการเงิน ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินและการลงทุนของบริษัท                  
ประกันชีวิตในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาทางธุรกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 
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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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1.2 อัตราเงินเฟ้อ  อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) หมายถึง การที่ระดับราคาของสินค้าหรือการบริการ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งราคาสูงขึ้นเร่ือย  ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหน่วยวัดในรูปแบบของอัตราร้อยละจากดัชนีราคา เงิน
เฟ้อเป็นภาวะตรงข้ามกับภาวะเงินฝืด 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสอดคล้องกับค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของภาคธุรกิจ เช่นการตั้ง
ราคาสินค้าและบริการ การตัดสินใจบริโภคและการออมของครัวเรือน และการตัดสินใจลงทุน ปัจจุบัน (ปี 2558) 
รัฐบาลก าหนดให้ใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยรายปีที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 เป็นเป้าหมายในการก าหนดนโยบายการเงิน 
โดยปกติอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะมีความผันผวนน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป แต่สะท้อนค่าครองชีพของประชาชนได้
น้อยกว่า เพราะไม่ครอบคลุมรายการสินค้าที่จ าเป็น เช่น พลังงานและอาหารสด ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 27 ของตะกร้า
เงินเฟ้อ (กลุ่มของสินค้าและบริการที่น ามาค านวณหาดัชนีราคาผู้บริโภค) 

หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่เพียงเล็กน้อยเป็นปกติก็จะสร้างสิ่งจูงใจแก่ผู้ประกอบการ แต่หากเพิ่มขึ้นมากและผัน
ผวนก็จะสร้างความไม่แน่นอนและก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการครองชีพของประชาชน และการ
ขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นแนวทางในการคาดการณ์ราคาสินค้าในอนาคตว่าจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร โดยปกติแล้ว
ราคาสินค้าในปีปัจจุบันย่อมถูกกว่าราคาสินค้าในอนาคต สังเกตง่าย ๆ ราคากล้วยน้ าว้า 1 หวีในอดีต ถูกกว่าราคา
กล้วยน้ าว้าในปัจจุบัน การเสนอขายทุนประกันชีวิตที่ไม่มีการค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสมผู้มุ่งหวัง
มักจะปฏิเสธการซื้อ ด้วยเห็นว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตไม่มีคุณค่ามากพอ เช่นในอดีต มีการขายจ านวนเงินเอาประกัน
ชีวิต 50,000 บาท ในขณะนั้นอาจเห็นว่าเงิน 50,000 บาท มากพอส าหรับผู้เอาประกันภัย แต่เมื่อเวลาผ่านไป 15 ปี 
เงินจ านวน 50,000 บาทนั้นจะมีค่าน้อยเกินไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางเงินในปัจจุบันได้ เมื่อสอบถาม           
ผู้เอาประกันภัยที่ท าประกันภัยไว้ในอดีต พบว่า หากย้อนเวลาได้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกเสียดายที่ท าประกันชีวิตด้วย
จ านวนเงินเอาประกันน้อยเกินไป ข้างต้นเป็นตัวอย่างอิทธิพลของอัตราเงินเฟ้อต่อจ านวนเงินเอาประกันชีวิต 

การท าความเข้าใจถึงผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อต่อการด ารงชีวิต  และสามารถค านวณจ านวนเงิน                 
เอาประกันชีวิตที่เหมาะสมต่อผู้เอาประกันภัย เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
หรือการให้ค าแนะน าเพื่อสร้างความมั่ งคั่ง ผ่านประกันชีวิตแบบที่มีการลงทุน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ธุรกิจ                
ประกันชีวิตสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพียงเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกิดขึ้นได้ 

1.3  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product: GDP) 
หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการข้ันสุดท้ายที่ถูกผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่ค านึงว่าผลผลิตนั้น
จะผลิตขึ้นมาด้วยทรัพยากรของชาติใด ใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้น ๆ 

จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาพบว่า ช่วงที่มีการขยายการเติบโตของ GDP สูงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้
มากและต้องการหาแหล่งเงินออม จะมีผลต่อการซื้อประกันชีวิตรายใหม่ (New Business) อย่างมีนัยยะส าคัญ       
แต่ในช่วงที่ GDP เติบโตลดลง จะมีผลท าให้การซื้อประกันชีวิตรายใหม่ลดลง แต่โดยที่ลักษณะของธุรกิจประกันชีวิต
แตกต่างจากธุรกิจอ่ืน แม้ GDP บางช่วงมีแนวโน้มลดลง แต่ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตมากนัก เพราะ             
ผู้เอาประกันชีวิตรายเก่าจะน าส่งเบี้ยประกันชีวิตปีต่ออายุ (Renewal Premium) เพื่อรักษากรมธรรม์ประกันชีวิตให้
คงอยู่ เพราะกังวลว่าจะไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่ในบางปีกลับพบว่า มีการซื้อประกันชีวิตรายใหม่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 
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  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-3 
 

 

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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1.2 อัตราเงินเฟ้อ  อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) หมายถึง การที่ระดับราคาของสินค้าหรือการบริการ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งราคาสูงขึ้นเร่ือย  ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหน่วยวัดในรูปแบบของอัตราร้อยละจากดัชนีราคา เงิน
เฟ้อเป็นภาวะตรงข้ามกับภาวะเงินฝืด 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสอดคล้องกับค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของภาคธุรกิจ เช่นการตั้ง
ราคาสินค้าและบริการ การตัดสินใจบริโภคและการออมของครัวเรือน และการตัดสินใจลงทุน ปัจจุบัน (ปี 2558) 
รัฐบาลก าหนดให้ใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยรายปีที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 เป็นเป้าหมายในการก าหนดนโยบายการเงิน 
โดยปกติอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะมีความผันผวนน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป แต่สะท้อนค่าครองชีพของประชาชนได้
น้อยกว่า เพราะไม่ครอบคลุมรายการสินค้าที่จ าเป็น เช่น พลังงานและอาหารสด ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 27 ของตะกร้า
เงินเฟ้อ (กลุ่มของสินค้าและบริการที่น ามาค านวณหาดัชนีราคาผู้บริโภค) 

หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่เพียงเล็กน้อยเป็นปกติก็จะสร้างสิ่งจูงใจแก่ผู้ประกอบการ แต่หากเพิ่มขึ้นมากและผัน
ผวนก็จะสร้างความไม่แน่นอนและก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการครองชีพของประชาชน และการ
ขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นแนวทางในการคาดการณ์ราคาสินค้าในอนาคตว่าจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร โดยปกติแล้ว
ราคาสินค้าในปีปัจจุบันย่อมถูกกว่าราคาสินค้าในอนาคต สังเกตง่าย ๆ ราคากล้วยน้ าว้า 1 หวีในอดีต ถูกกว่าราคา
กล้วยน้ าว้าในปัจจุบัน การเสนอขายทุนประกันชีวิตที่ไม่มีการค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสมผู้มุ่งหวัง
มักจะปฏิเสธการซื้อ ด้วยเห็นว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตไม่มีคุณค่ามากพอ เช่นในอดีต มีการขายจ านวนเงินเอาประกัน
ชีวิต 50,000 บาท ในขณะนั้นอาจเห็นว่าเงิน 50,000 บาท มากพอส าหรับผู้เอาประกันภัย แต่เมื่อเวลาผ่านไป 15 ปี 
เงินจ านวน 50,000 บาทนั้นจะมีค่าน้อยเกินไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางเงินในปัจจุบันได้ เมื่อสอบถาม           
ผู้เอาประกันภัยที่ท าประกันภัยไว้ในอดีต พบว่า หากย้อนเวลาได้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกเสียดายที่ท าประกันชีวิตด้วย
จ านวนเงินเอาประกันน้อยเกินไป ข้างต้นเป็นตัวอย่างอิทธิพลของอัตราเงินเฟ้อต่อจ านวนเงินเอาประกันชีวิต 

การท าความเข้าใจถึงผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อต่อการด ารงชีวิต  และสามารถค านวณจ านวนเงิน                 
เอาประกันชีวิตที่เหมาะสมต่อผู้เอาประกันภัย เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
หรือการให้ค าแนะน าเพื่อสร้างความมั่ งคั่ง ผ่านประกันชีวิตแบบที่มีการลงทุน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ธุรกิจ                
ประกันชีวิตสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพียงเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกิดขึ้นได้ 

1.3  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product: GDP) 
หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการข้ันสุดท้ายที่ถูกผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่ค านึงว่าผลผลิตนั้น
จะผลิตขึ้นมาด้วยทรัพยากรของชาติใด ใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้น ๆ 

จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาพบว่า ช่วงที่มีการขยายการเติบโตของ GDP สูงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้
มากและต้องการหาแหล่งเงินออม จะมีผลต่อการซื้อประกันชีวิตรายใหม่ (New Business) อย่างมีนัยยะส าคัญ       
แต่ในช่วงที่ GDP เติบโตลดลง จะมีผลท าให้การซื้อประกันชีวิตรายใหม่ลดลง แต่โดยที่ลักษณะของธุรกิจประกันชีวิต
แตกต่างจากธุรกิจอ่ืน แม้ GDP บางช่วงมีแนวโน้มลดลง แต่ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตมากนัก เพราะ             
ผู้เอาประกันชีวิตรายเก่าจะน าส่งเบี้ยประกันชีวิตปีต่ออายุ (Renewal Premium) เพื่อรักษากรมธรรม์ประกันชีวิตให้
คงอยู่ เพราะกังวลว่าจะไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่ในบางปีกลับพบว่า มีการซื้อประกันชีวิตรายใหม่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 
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เพราะประชาชนมีความมั่นใจในธุรกิจประกันชีวิตว่ามีความมั่นคงสูงและให้ผลตอบแทนดีกว่าการออมเงินรูปแบบอ่ืน 
สามารถที่จะปกป้องเงินของผู้เอาประกันภัยได้ และจ่ายเงินคืนแก่ผู้ เอาประกันภัยตามเวลา อีกเหตุผลหนึ่งคือในช่วง 
GDP ลดลง คนส่วนใหญ่จะหาอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมโดยเข้ามาเป็นนายหน้าประกันชีวิตมากข้ึน จึงเกิดผลการขาย
ประกันชีวิตมากข้ึนตามไปด้วย ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต 
 
2. ปัจจยัทางด้านสังคม 

การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ มีพลวัตด้านการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเก่ียวพันกับเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรม ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่จะส่งกระทบต่อความเป็นอยู่ นิสัยของสมาชิกในสังคมนั้น  ๆ โดยมีกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมหลักอยู่ 2 ประการที่เห็นเด่นชัด คือ 
 2.1 การกา้วเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 2.2 การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมปัจเจก 
 รายละเอียดมีดังนี้ 
 2.1 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ (Aging Society)  จากการวิจัยของ รศ.ดร.วาสนา อ่ิมเอม ผู้ช่วยผู้แทน
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจ าประเทศไทยพบว่า  ประเทศไทยมีร้อยละของประชากรเป็นผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปีสูงเป็นอันดับสองรองจากสิงคโปร์ และประเทศในอาเซียน อัตราการเติบโตของประชากรสูงวัยของไทย
จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสองเท่าในอีก 15 ปีข้างหน้า จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งในด้านการเงิน การออม และการมีสุขภาพที่ดี 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.1 ร้อยละของประชากรทีอ่ายุมากกว่า 60 ปี ในอาเซียน 
 

ที่มา: UN World Population Aging, 2013                 
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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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ในปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีจ านวนผู้สูงวัยมากกว่า 
13 ล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ  

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าในอนาคตประเทศไทยจะประสบกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบใน
ด้านลบต่อคนไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจจนมีรายได้พ้นระดับรายได้ปานกลาง 
หรือที่เรียกกันว่า “ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง” เพราะเราจะกลายเป็นประเทศที่ “แก่ก่อนรวย” และ “แก่โดยยัง
ไม่มีระบบสวัสดิการสังคมรองรับอย่างเพียงพอ”  

ปัญหาสังคมผู้สูงวัยที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว จะท าให้บทบาทของนายหน้าประกันชีวิต มีส่วนส าคัญในการแนะน า
ให้ประชาชนเตรียมตัว เตรียมความพร้อมด้านการเงินและบริหารความเสี่ยงภัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันปัญหาที่คนส่วน
ใหญ่ยังไม่ตระหนักในอนาคต ด้วยการน าเสนอเครื่องมือทางการเงินส่วนบุคคล ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกัน
แบบสะสมทรัพย์และแบบบ านาญ รวมถึงประกันชีวิตควบการลงทุนต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

สังคมผู้สูงอายุจะเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในอนาคต แต่เป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจประกันชีวิต ที่จะ
สามารถขยายธุรกิจได้อีกมากตามแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น นายหน้าประกันชีวิตจะเป็นผู้มีส่วนช่วยเหลือคนจ านวนมากให้
ตระหนักถึงปัญหา วางแผนการเงินเพื่อเตรียมพร้อมของชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.2 การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมปัจเจก  ความเป็นอยู่แบบคนเมืองมีแนวโน้มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่และปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการท างานและลักษณะอาชีพ จะเกิดวิถีชีวิต
แบบต่างคนต่างอยู่ แบบครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน จ าเป็นต้องพึ่งพาตนเองมากข้ึน 
 

ทางเลือกในการรักษาพยาบาลที่มีให้เลือกหลากหลาย ท้ังในโรงพยาบาลของรัฐ  เอกชน แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูง
ตามไปด้วย ประกอบกับการผลักดันนโยบายให้ประเทศไทยให้เป็นศูนย์การแพทย์ (Medical Hub) ของอาเซียน เกิด
การแข่งขันด้านคุณภาพและบริการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จะถูกดึงตัวไปยังสถานประกอบการที่สามารถให้
ค่าตอบแทนสูง เครื่องมือที่ทันสมัย ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น ดังนั้นการประกันสุขภาพจะเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ด้วยสภาพสังคมปัจเจกจึงจ าเป็นต่อการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายลุ่วงหน้า ก่อนที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุไม่ว่าจะเป็น
การออม การลงทุน การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อช่วยลดการใช้จ่ายเก่ียวกับสุขภาพในยามสูงวัย 
อีกทั้งควรมีรายได้ที่แน่นอนจากการท าประกันชีวิตแบบบ านาญ ที่ท าให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในรายได้ สามารถดูแล
ตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีต่อไป 

 
3. ปัจจยัทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกจิ 

เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน จึงขอน าความรู้บางส่วนจากหนังสือ This I Believe : Concepts of Life 
Insurance ปี 1987 ของ LIMRA’s Agent Development Library  ที่กล่าวถึงนิทานของชาวฮินดูในเร่ืองเก่ียวกับคน
ตาบอดคล าช้าง โดยปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้เนื้อหาง่ายต่อการท าความเข้าใจดังนี้ 

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

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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การจัดการลูกค้า และการให้ค�าแนะน�าด้านประกันชีวิต
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ในปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีจ านวนผู้สูงวัยมากกว่า 
13 ล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ  

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าในอนาคตประเทศไทยจะประสบกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบใน
ด้านลบต่อคนไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจจนมีรายไ ด้พ้นระดับรายได้ปานกลาง 
หรือที่เรียกกันว่า “ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง” เพราะเราจะกลายเป็นประเทศที่ “แก่ก่อนรวย” และ “แก่โดยยัง
ไม่มีระบบสวัสดิการสังคมรองรับอย่างเพียงพอ”  

ปัญหาสังคมผู้สูงวัยที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว จะท าให้บทบาทของนายหน้าประกันชีวิต มีส่วนส าคัญในการแนะน า
ให้ประชาชนเตรียมตัว เตรียมความพร้อมด้านการเงินและบริหารความเสี่ยงภัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันปัญหาที่คนส่วน
ใหญ่ยังไม่ตระหนักในอนาคต ด้วยการน าเสนอเครื่องมือทางการเงินส่วนบุคคล ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกัน
แบบสะสมทรัพย์และแบบบ านาญ รวมถึงประกันชีวิตควบการลงทุนต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

สังคมผู้สูงอายุจะเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในอนาคต แต่เป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจประกันชีวิต ที่จะ
สามารถขยายธุรกิจได้อีกมากตามแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น นายหน้าประกันชีวิตจะเป็นผู้มีส่วนช่วยเหลือคนจ านวนมากให้
ตระหนักถึงปัญหา วางแผนการเงินเพื่อเตรียมพร้อมของชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.2 การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมปัจเจก  ความเป็นอยู่แบบคนเมืองมีแนวโน้มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่และปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการท างานและลักษณะอาชีพ จะเกิดวิถีชีวิต
แบบต่างคนต่างอยู่ แบบครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน จ าเป็นต้องพึ่งพาตนเองมากข้ึน 
 

ทางเลือกในการรักษาพยาบาลท่ีมีให้เลือกหลากหลาย ท้ังในโรงพยาบาลของรัฐ  เอกชน แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูง
ตามไปด้วย ประกอบกับการผลักดันนโยบายให้ประเทศไทยให้เป็นศูนย์การแพทย์ (Medical Hub) ของอาเซียน เกิด
การแข่งขันด้านคุณภาพและบริการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จะถูกดึงตัวไปยังสถานประกอบการที่สามารถให้
ค่าตอบแทนสูง เครื่องมือที่ทันสมัย ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น ดังนั้นการประกันสุขภาพจะเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ด้วยสภาพสังคมปัจเจกจึงจ าเป็นต่อการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายลุ่วงหน้า ก่อนที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุไม่ว่าจะเป็น
การออม การลงทุน การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อช่วยลดการใช้จ่ายเก่ียวกับสุขภาพในยามสูงวัย 
อีกทั้งควรมีรายได้ที่แน่นอนจากการท าประกันชีวิตแบบบ านาญ ที่ท าให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในรายได้ สามารถดูแล
ตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีต่อไป 

 
3. ปัจจยัทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกจิ 

เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน จึงขอน าความรู้บางส่วนจากหนังสือ This I Believe : Concepts of Life 
Insurance ปี 1987 ของ LIMRA’s Agent Development Library  ที่กล่าวถึงนิทานของชาวฮินดูในเร่ืองเก่ียวกับคน
ตาบอดคล าช้าง โดยปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้เนื้อหาง่ายต่อการท าความเข้าใจดังนี้ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-9 
 

 

ในกรุงสาวัตถีนี้  เคยมีพระราชาองค์หนึ่งโปรดความสนุกแปลก ๆ ตรัสสั่งให้ราชบุรุษไปน าคนตาบอดแต่
ก าเนิดทั้งหมดมาประชุมกัน  ทรงให้น าช้างมาเชือกหนึ่งให้คนตาบอดคล า ราชบุรุษแบ่งคนตาบอดเป็นกลุ่ม แล้วจัดการ
ให้คล าอวัยวะต่าง ๆ ของช้าง  คือ  หัว หู  งา  งวง  ตัว  เท้า  หลัง  โคนหาง  และปลายหาง  แล้วตั้งค าถามว่าช้างมี
รูปร่างอย่างไร 

ราชบุรุษจัดการให้คนตาบอดคล าช้างเสร็จแล้ว  เข้าเฝ้าพระราชา  พระราชาเสด็จไปหาคนตาบอด  ตรัสว่า  
ท่านได้คล าช้างแล้วช้างมีรูปร่างเหมือนอะไร  คนตาบอดที่คล าหัวช้างกราบทูลว่า  ช้ างรูปร่างเหมือนหม้อ  ผู้ที่คล าหู
ช้างทูลว่าเหมือนกระด้ง  ผู้ที่คล างาช้างกราบทูลว่าเหมือนลูกศร  ผู้ที่คล างวงช้างกราบทูลว่าเหมือนแขนนาง  ผู้ที่คล า
ตัวช้างกราบทูลว่าเหมือนฉางข้าว  ผู้ที่คล าเท้าช้างกราบทูลว่าเหมือนเสา  ผู้ที่คล าหลังช้างกราบทูลว่าเหมือนแผ่นหิน   
ผู้ที่คล าโคนหางช้างกราบทูลว่าเหมือนสาก  ผู้ที่คล าปลายหางกราบทูลว่าเหมือนไม้กวาด  แต่ละคนกล่าวถึงรูปร่างของ
ช้างในลักษณะที่แตกต่างกัน 

การยกนิทานขึ้นมากล่าวอ้างครั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่า แต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างตามพื้นฐานการรับรู้ 
ประสบการณ์ชีวิตของตน เนื่องจากประกันชีวิตเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ สามารถมองได้หลายมุมตามความจ าเป็นของ
ผู้เอาประกันภัย โดยทั่วไปการประกันชีวิตสามารถท าหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัวและ
ธุรกิจได้ดังนี้ 

3.1 ค่าใช้จ่ายคร้ังสุดท้ายของชีวิต (To Pay Final Expenses)  ถือเป็นการลาจากครั้งสุดท้ายและให้เกียรติแก่
ผู้ที่จากไป ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการตายที่เกิดขึ้น นับวันจะเพิ่มข้ึนตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ท า
ไว้ จะเป็นค่าใช้จ่ายที่แสดงถึงความรับผิดชอบและช่วยให้ครอบครัวไม่ต้องกังวล 

3.2 ค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูและทุนการศึกษาบุตร (To Cover Children’s Expense)  บิดามารดาย่อมมีความกังวล
และความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อลูกต้องการให้การศึกษาที่ดีแก่ลูก บิดามารดาล้วนต้องการจัดหาเงินไว้เป็น
ทุนการศึกษาและค่าเลี้ยงดูลูกให้จบการศึกษา และสามารถเลี้ยงดูตนเองได้  

3.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อทดแทนรายได้ครอบครัว (To Replace Spouse’s Income)  หากคู่สามี ภรรยา คนใดคน
หนึ่งจากไป จ าเป็นต้องมีเงินก้อนหนึ่งทดแทนรายได้ของผู้ที่จากไปก่อน เพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังยังสามารถด าเนิน
กิจวัตรประจ าวันตามปกติได้ ไม่ว่าจะเป็นการหาอาหาร การจ้างคนท าความสะอาดบ้าน การพาลูกไปยังสวนสนุก               
การพาไปหาหมอในยามเจ็บป่วย และมีระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อหารายได้มาชดเชยสิ่งที่ขาดหายไป 

3.4 ค่าใช้จ่ายปลดภาระหน้ี (To Pay Off Debts) บางครอบครัว มีภาระต้องผ่อนบ้าน ผ่อนสินเชื่อต่าง ๆ        
บัตรเครดิต จ าเป็นต้องการเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตไปปลดภาระหนี้สินหากเกิดเหตุไม่คาดคิด โดยคนที่กู้เงินจาก
ไปด้วยอุบัติเหตุหรือโรคร้ายปัจจุบันทันใด   

3.5 รายได้ยามเกษยีณอาย ุ(For Retirement Income) เพราะประกันชีวิตเป็นสินค้าทางการเงินที่มีความเสี่ยง
ต่ า มีผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับแน่นอนตามแบบประกันชีวิตที่ซื้อไว้ หลายครั้งจะเห็นได้ว่าเงินประกันชีวิตตาม
แผนการเกษียณอายุเป็นเงินก้อนส าคัญที่เป็นค่าใช้จ่ายยามแก่ชรา 

3.6 เป็นเงินทุนในการซ้ือธุรกิจ (To Buy a Business Partner’s Shares) หลายครั้งที่ผู้มุ่งหวังประกอบธุรกิจ 
ในนามห้างหุ้นส่วน/บริษัท หากเกิดหุ้นส่วนผู้ร่วมสร้างธุรกิจมาด้วยกันบางท่านจากไป ทายาทของผู้จากไปก็ไม่สามารถ
บริหารงานต่อไปได้ท าอย่างไรถึงจะมีเงินซื้อหุ้นจากทายาทของผู้ที่จากไปโดยไม่ต้องใช้เงินจากธุรกิจ ทางออกคือเงิน
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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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จากกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถช่วยให้มีเงินซื้อหุ้นมาจากทายาทของหุ้นส่วนที่จากไป โดยหุ้นส่วนผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจ
ยังคงอ านาจในการบริหารงานตามเดิม ในกรณีนี้เราสามารถให้ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยให้กับ
หุ้นส่วนได้ โดยถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งของผู้บริหารที่ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

3.7 บริจาคเงินเป็นสาธารณกุศล (Making Charitable Donations) การสร้างกุศลครั้งสุดท้ายด้วยการท า
ประกันชีวิตแล้วมอบให้องค์กรสาธารณกุศล เช่น สภากาชาด มูลนิธิการกุศลต่าง ๆ เป็นผู้รับผลประโยชน์ เพื่อเป็น
อนุสรณ์คุณความดีก่อนจากโลกนี้ไป 

3.8 มรดกให้ครอบครัว (Passing Wealth to Family) เงินประกันชีวิตเป็นมรดกให้ครอบครัวในปี 2013 
lifehealthpro.com ได้ส ารวจและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล ได้ดังนี้  
 

ล าดบั ปัจจยัความต้องการส่วนบุคคล 
เปอร์เซ็นต์
ความส าคญั 

1 ค่าใช้จ่ายเพื่อครอบครัวทดแทนรายได้ 75% 
2 ค่าใช้จ่ายปลดภาระหนี้ 40% 
3 ค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายของชีวิต 38% 
4 ค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูและทุนการศึกษาบุตร 35% 
5 มรดกให้ครอบครัว 30% 
6 รายได้ยามเกษียณอายุ 25% 
7 เป็นเงินทุนในการซื้อธุรกิจ 16% 
8 บริจาคเงินเป็นสาธารณกุศล 2% 

 
ที่มา:  http://www.lifehealthpro.com/2013/10/09/what-clients-want 
 

จากการส ารวจพบว่า คนให้ความส าคัญกับประโยชน์ของประกันชีวิตในลักษณะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครอบครัว
ส าหรับทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปสูงสดุ ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นหัวใจส าคัญในการขายประกันชีวิต  “คนไม่ได้ต้องการ
ซื้อประกันชีวิต แต่ต้องการประโยชน์จากการประกันชีวิต” เมื่อยิ่งศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินในระดับสูงขึ้น               
จะพบว่า ประกันชีวิตเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการวางแผนการเงิน เพื่อให้เกิดอิสรภาพทางใจ (Peace of Mind) 
เพราะไม่วันใดก็วันใด เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้ท าไว้จะไปปกป้องครอบครัวและทรัพย์สมบัติของเขาอย่าง
แน่นอน โดยที่เจ้าหนี้หรือบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องในฐานะของผู้รับผลประโยชน์ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวได้ เพราะถูกปกป้องจาก
กฎหมาย นี่คือความสวยงามและคุณค่าของธุรกิจประกันชีวิตที่ธุรกิจการเงินอ่ืน ๆ ให้ไม่ได้ และการขายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการนี้ เป็นการขายความต้องการในอนาคตท่ีผู้ท าประกันชีวิตต้องสละเงินออกไป โดยไม่มีผลตอบแทนเป็น
ตัวกระตุ้นการตัดสินใจ นายหน้าประกันชีวิตต้องใช้พลังใจและแรงบันดาลใจในการขายที่เกิดจากการปลูกฝังศรัทธา
และความเชื่อในอาชีพอย่างเป็นระบบ เพื่ออธิบาย แนะน าจนกว่าจะเข้าใจ และไม่ยอมแพ้ต่อค าปฏิเสธ 
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วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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การจัดการลูกค้า และการให้ค�าแนะน�าด้านประกันชีวิต
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จากกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถช่วยให้มีเงินซื้อหุ้นมาจากทายาทของหุ้นส่วนที่จากไป โดยหุ้นส่วนผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจ
ยังคงอ านาจในการบริหารงานตามเดิม ในกรณีนี้เราสามารถให้ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยให้กับ
หุ้นส่วนได้ โดยถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งของผู้บริหารที่ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

3.7 บริจาคเงินเป็นสาธารณกุศล (Making Charitable Donations) การสร้างกุศลครั้งสุดท้ายด้วยการท า
ประกันชีวิตแล้วมอบให้องค์กรสาธารณกุศล เช่น สภากาชาด มูลนิธิการกุศลต่าง ๆ เป็นผู้รับผลประโยชน์ เพื่อเป็น
อนุสรณ์คุณความดีก่อนจากโลกนี้ไป 

3.8 มรดกให้ครอบครัว (Passing Wealth to Family) เงินประกันชีวิตเป็นมรดกให้ครอบครัวในปี 2013 
lifehealthpro.com ได้ส ารวจและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล ได้ดังนี้  
 

ล าดบั ปัจจยัความต้องการส่วนบุคคล 
เปอร์เซ็นต์
ความส าคญั 

1 ค่าใช้จ่ายเพื่อครอบครัวทดแทนรายได้ 75% 
2 ค่าใช้จ่ายปลดภาระหนี้ 40% 
3 ค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายของชีวิต 38% 
4 ค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูและทุนการศึกษาบุตร 35% 
5 มรดกให้ครอบครัว 30% 
6 รายได้ยามเกษียณอายุ 25% 
7 เป็นเงินทุนในการซื้อธุรกิจ 16% 
8 บริจาคเงินเป็นสาธารณกุศล 2% 

 
ที่มา:  http://www.lifehealthpro.com/2013/10/09/what-clients-want 
 

จากการส ารวจพบว่า คนให้ความส าคัญกับประโยชน์ของประกันชีวิตในลักษณะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครอบครัว
ส าหรับทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปสูงสดุ ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นหัวใจส าคัญในการขายประกันชีวิต  “คนไม่ได้ต้องการ
ซื้อประกันชีวิต แต่ต้องการประโยชน์จากการประกันชีวิต” เมื่อยิ่งศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินในระดับสูงขึ้น               
จะพบว่า ประกันชีวิตเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการวางแผนการเงิน เพื่อให้เกิดอิสรภาพทางใจ (Peace of Mind) 
เพราะไม่วันใดก็วันใด เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้ท าไว้จะไปปกป้องครอบครัวและทรัพย์สมบัติของเขาอย่าง
แน่นอน โดยที่เจ้าหนี้หรือบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องในฐานะของผู้รับผลประโยชน์ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวได้ เพราะถูกปกป้องจาก
กฎหมาย นี่คือความสวยงามและคุณค่าของธุรกิจประกันชีวิตที่ธุรกิจการเงินอ่ืน ๆ ให้ไม่ได้ และการขายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการนี้ เป็นการขายความต้องการในอนาคตท่ีผู้ท าประกันชีวิตต้องสละเงินออกไป โดยไม่มีผลตอบแทนเป็น
ตัวกระตุ้นการตัดสินใจ นายหน้าประกันชีวิตต้องใช้พลังใจและแรงบันดาลใจในการขายที่เกิดจากการปลูกฝังศรัทธา
และความเชื่อในอาชีพอย่างเป็นระบบ เพื่ออธิบาย แนะน าจนกว่าจะเข้าใจ และไม่ยอมแพ้ต่อค าปฏิเสธ 
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4. ปัจจยัทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษ ี
การลดภาระงบประมาณของรัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุด้วยข้อจ ากัดของรายได้ประเทศในอนาคต ท าให้รัฐ                    

ไม่สามารถแบกรับภาระดังกล่าวไว้ได้ จ าเป็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลพึ่งพาตนเอง  อีกทั้งเงินลงทุนจาก
ธุรกิจประกันชีวิต ถือเป็นการระดมทุนที่ส าคัญของประเทศ เป็นแหล่งเงินออมในระยะยาวและกระจายการลงทุนไปยัง
ภาครัฐผ่านพันธบัตร ภาคเอกชนผ่านหุ้นกู้ ที่มีเครดิตเรทติ้ง ตั้งแต่ BBB ขึ้นไป (ความเสี่ยงและความสามารถในการ
ช าระหนี้ อยู่ในระดับปานกลาง ประเมินโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P หรือ บริษัททริส เรตติ้ง จ ากัด:          
TRIS) และการลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีส่วนช่วยเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้าง
สมดุลทางการลงทุนให้กับสภาพการลงทุน จากเหตุผลดังกล่าว รัฐจึงออกมาตรการจูงใจประชาชนในการท าประกัน
ชีวิต ด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 4.1 ค่าลดหย่อน  
  4.1.1 การหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต  การน าเบี้ยประกันภัยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา โดยกรมสรรพากรตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 162, 172 และ 194 ยินยอม
ให้ผู้มีเงินได้น ามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มี 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก ่

   1) ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้ 
   2) ค่าลดหย่อนคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ 
   3) ค่าลดหย่อนเบื้ยประกันสุขภาพบิดา มารดา 
   รายละเอียดมีดังนี้ 
   1) ค่าลดหยอ่นผูมี้เงินได ้  
   1.1) ค่าเบี้ยประกันชีวิตของตัวผู้มีเงินได้เอง สามารถน ามาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 

100,000 บาท มเีงื่อนไขดังนี้ 
    (1) ค่าเบี้ยประกันชีวิต ไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ 
    (2) เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
    (3) กรมธรรม์ประกันชีวิต ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันชิวิตที่มี

ผลประโยชน์ตอบแทนคืน ผลประโยชน์ตอบแทนคืนนั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปีหรือเบี้ย
ประกันชีวิตสะสม 

    (4) บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ต้องเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย 
   1.2) เบี้ยประกันที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญของตัวผู้มีเงินได้เอง สามารถน ามาหัก

ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิณที่ต้องเสียภาษี และต้องไม่เกิน 200,000 บาท 
ทั้งนี้ เม่ือรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียน
เอกชน หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท  

   2) ค่าลดหย่อนคู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้  ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีเงินได้ การหักค่าเบี้ยประกันจะหักได้
สูงสุด 10,000 บาท  
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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



 

4-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

   3) ค่าลดหย่อยเบ้ียประกนัสุขภาพบิดา มารดา  ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา สามารถ
น ามาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท  มีเงื่อนไขดังนี้ 

    (1) ผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา มารดา 
    (2) บิดา มารดา มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท 
    (3) ถ้าผู้มีเงินได้มิได้อยู่ในประเทศไทย บิดา มารดาต้องอยู่ในประเทศไทย 
    (4) กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมช าระเบี้ ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา ให้เฉลี่ยหัก

ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดาตามจ านวนผู้มีเงินได้ แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท 
 

ตารางที ่4.1 อตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 576) พ.ศ. 2557 
รายได้สุทธิตั้งแต่ (บาท) จ านวนเงนิ อตัราภาษ ี ภาษีแต่ละขั้นเงนิได้สุทธิ ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น 
        0 – 150,000 150,000 ยกเว้น - - 
150,001 – 300,000 150,000 5%  7,500  7,500 
300,001 – 500,000  200,000 10% 20,000 27,500 
500,001 – 750,000  250,000 15% 37,500 65,000 

  750,001 – 1,000,000  250,000 20% 50,000 115,000 
1,000,001 – 2,000,000 1,000,000 25% 250,000 365,000 
2,000,001 – 4,000,000 2,000,000 30% 600,000 965,000 

มากกว่า 4,000,000 - 35% - - 
 
  จากตารางที่ 4.1 ค่าเบี้ยประกันชีวิตจะท าให้ผู้ช าระเบี้ยสามารถประหยัดภาษีได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  ตวัอย่างที่ 4.1 จ่ายเบี้ยประกันชีวิตปีละ 100,000 บาท และมีฐานภาษีอยู่ที่ 30%  

 หากช าระเบี้ยประกันชีวิตรายปี ปีละ 100,000 บาท และเป็นผู้มีเงินได้ที่จะต้องเสียภาษี 30% ดังนั้น 
เมื่อน าใบเสร็จรับเบี้ยประกันชีวิตจ านวน 100,000 บาท ที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตไปใช้ในการยื่นภาษีเพื่อหักลดหย่อน
ภาษี จะท าให้เสียภาษีน้อยลง 30% คิดเป็นเงิน 30,000 บาท (ค านวณจาก 30% x 100,000) 

 ตวัอย่างที่ 4.2 จ่ายเบี้ยประกันชีวิตปีละ 50,000 บาท และมีฐานภาษีอยู่ที่ 20% 
 หากช าระเบี้ยประกันชีวิตรายปี ปีละ 50,000 บาท และเป็นผู้มีเงินได้ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี 20% 

ดังนั้น เมื่อน าใบเสร็จรับเบี้ยประกันชีวิตจ านวน  50,000 บาท ที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตไปใช้ในการยื่นภาษีเพื่อหัก
ลดหย่อนภาษี จะท าให้เสียภาษีน้อยลง 20% คิดเป็นเงิน 10,000 บาท (ค านวณจาก 20% x 50,000) 

 4.1.2 หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ   ผู้เอาประกันภัยสามารถหัก           
ลดหย่อนเพิ่มเติมจากเบี้ยประกันชีวิตที่มีอยู่แล้วตามปกติ อีก 200 ,000 บาท เฉพาะการประกันชีวิตแบบบ านาญ               
ซึ่งวงเงินที่เพิ่มขึ้นนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิณที่ต้องเสียภาษี และต้องไม่เกินยอดหักลดหย่อนใน

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

 

  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-3 
 

 

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

การจัดการลูกค้า และการให้ค�าแนะน�าด้านประกันชีวิต
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   3) ค่าลดหย่อยเบ้ียประกนัสุขภาพบิดา มารดา  ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา สามารถ
น ามาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท  มีเงื่อนไขดังนี้ 

    (1) ผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา มารดา 
    (2) บิดา มารดา มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท 
    (3) ถ้าผู้มีเงินได้มิได้อยู่ในประเทศไทย บิดา มารดาต้องอยู่ในประเทศไทย 
    (4) กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมช าระเบี้ ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา ให้เฉลี่ยหัก

ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดาตามจ านวนผู้มีเงินได้ แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท 
 

ตารางที ่4.1 อตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 576) พ.ศ. 2557 
รายได้สุทธิตั้งแต่ (บาท) จ านวนเงนิ อตัราภาษ ี ภาษีแต่ละขั้นเงนิได้สุทธิ ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น 
        0 – 150,000 150,000 ยกเว้น - - 
150,001 – 300,000 150,000 5%  7,500  7,500 
300,001 – 500,000  200,000 10% 20,000 27,500 
500,001 – 750,000  250,000 15% 37,500 65,000 

  750,001 – 1,000,000  250,000 20% 50,000 115,000 
1,000,001 – 2,000,000 1,000,000 25% 250,000 365,000 
2,000,001 – 4,000,000 2,000,000 30% 600,000 965,000 

มากกว่า 4,000,000 - 35% - - 
 
  จากตารางที่ 4.1 ค่าเบี้ยประกันชีวิตจะท าให้ผู้ช าระเบี้ยสามารถประหยัดภาษีได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  ตวัอย่างที่ 4.1 จ่ายเบี้ยประกันชีวิตปีละ 100,000 บาท และมีฐานภาษีอยู่ที่ 30%  

 หากช าระเบี้ยประกันชีวิตรายปี ปีละ 100,000 บาท และเป็นผู้มีเงินได้ที่จะต้องเสียภาษี 30% ดังนั้น 
เมื่อน าใบเสร็จรับเบี้ยประกันชีวิตจ านวน 100,000 บาท ที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตไปใช้ในการยื่นภาษีเพื่อหักลดหย่อน
ภาษี จะท าให้เสียภาษีน้อยลง 30% คิดเป็นเงิน 30,000 บาท (ค านวณจาก 30% x 100,000) 

 ตวัอย่างที่ 4.2 จ่ายเบี้ยประกันชีวิตปีละ 50,000 บาท และมีฐานภาษีอยู่ที่ 20% 
 หากช าระเบี้ยประกันชีวิตรายปี ปีละ 50,000 บาท และเป็นผู้มีเงินได้ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี 20% 

ดังนั้น เมื่อน าใบเสร็จรับเบี้ยประกันชีวิตจ านวน  50,000 บาท ที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตไปใช้ในการยื่นภาษีเพื่อหัก
ลดหย่อนภาษี จะท าให้เสียภาษีน้อยลง 20% คิดเป็นเงิน 10,000 บาท (ค านวณจาก 20% x 50,000) 

 4.1.2 หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ   ผู้เอาประกันภัยสามารถหัก           
ลดหย่อนเพิ่มเติมจากเบี้ยประกันชีวิตที่มีอยู่แล้วตามปกติ อีก 200 ,000 บาท เฉพาะการประกันชีวิตแบบบ านาญ               
ซึ่งวงเงินที่เพิ่มขึ้นนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิณที่ต้องเสียภาษี และต้องไม่เกินยอดหักลดหย่อนใน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-13 
 

 

ภาพรวมเมื่อผนวกกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกองทุนบ าเหน็จบ านาญราชการ (กบข.) หรือกองทุนสงเคราะห์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 

 ตัวอย่างการค านวณเพื่อน าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญไปใช้ลดหย่อนภาษี 
 ตวัอย่างที่ 4.3 นายสมชาย มีเงินได้ทุกประเภทรวมทั้งปีเท่ากับ 3,400,000 บาท ได้ซื้อประกันชีวิตปกติ

ของตนเองไว้รวมปีละ 60,000บาท ซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญไว้ 300,000 บาท และซื้อหน่วยลงทุน RMF ไว้                  
ในปีเดียวกัน 360,000 บาท การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญของนายสมชายค านวณได้ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ค านวณยอดการใช้สิทธิหักไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แล้ว          
พักไว้  
  นายสมชายมีเงินได้ทั้งปี 3,400,000 บาท วงเงินซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญไม่เกินร้อยละ 15 จึงมี
เพดานสูงสุดเท่ากับ = 3,400,000 x 15% = ไม่เกิน 510,000 บาท 
  ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบและด าเนินการใช้สิทธิ โดยน าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญไปค านวณตามล าดับ
ขั้น ดังต่อไปนี้ 
   ขั้นท่ี 2.1 น าไปใช้สิทธิหักร่วมกับประกันชีวติปกติจนครบเพดานสูงสดุได้ไม่เกิน100,000 บาท การ
ด าเนินการตามสิทธิเป็นดังนี้ 
    นายสมชาย จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตปกติ 60,000 บาท 
    คงเหลือสิทธิที่จะใช้กับเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ เท่ากับ 100 ,000 – 60,000 = 40,000 
บาท ดังนั้นใช้สิทธิหักเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญในล าดับขั้นที่ 1 ได้ เท่ากับ 40,000 บาท 
   ขั้นท่ี 2.2 ค่าเบี้ยประกันชีวิตน าไปหักตามสิทธิของค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชวีิตแบบบ านาญ (สูงสุด 
200,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี) 
   นายสมชาย ซื้อประกันแบบบ านาญไว้ 300,000 บาท 
   เมื่อเทียบวงเงินตามขั้นตอนที่ 1 พบว่าไม่เกิน 510 ,000 บาท จึงสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนได้
ตามล าดับขั้นที่ 2 นี้เต็ม 200,000 บาท (เต็มเพดานสิทธิที่ให้หักได้ในล าดับนี้)  ดังนั้น นายสมชาย สามารถหักได้เต็ม 
200,000 บาท น าไปพักไว้รอตรวจสอบตามล าดับขั้นที่ 3 
   ขั้นท่ี 2.3 น ายอดที่ค านวณได้ตามล าดับขั้นที่ 2 ไปตรวจสอบผลรวมตามเพดานสูงสุดเมื่อ น าไป
รวมกับหน่วยลงทุน RMF ซึ่งหลังจากน าไปรวมกับหน่วยลงทุน RMF แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
   กรณีนายสมชาย ซื้อหน่วยลงทุน RMF รวม 360,000 บาท ในปีที่ใช้สิทธิ น าเงินเบี้ยประกันแบบ
บ านาญตามขั้นที่ 2.2 รวมกับหน่วยลงทุน RMF เพื่อตรวจสอบสิทธิการหักค่าลดหย่อนได้ ไม่เกิน 500 ,000 บาท = 
200,000 + 360,000 = 560,000 บาท พบว่า เกินวงเงินที่สามารถหักได้รวม เท่ากับ 60 ,000 บาท (ค านวณจาก 
560,000 – 500,000)  
   ค านวณสิทธิที่หักได้ตามล าดับขั้นที่ 2 ใหม่อีกครั้ง เพื่อหาสิทธิที่ได้รับจริง โดยน ายอดที่ค านวณได้
ตามล าดับขั้นที่ 2 (200,000 บาท) – ส่วนเกินวงเงินในล าดับขั้นที่ 3 (60,000 บาท) = 200,000 – 60,000 = มีสิทธิ
หักได้จริง 140,000 บาท 
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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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   ดังนั้น สรปุได้ว่าในปีดังกล่าวนายสมชายสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ
เท่ากับ 40,000 (จากขั้นที่ 2.1) และ 140,000 (จากขั้นที่ 2.3) รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท ทั้งนี้ หากสิทธิหักลดหย่อน
เบี้ยประกันชีวิตปกติ ได้มีการใช้สิทธิหักลดหย่อนเต็มเพดานไปก่อนแล้ว (ก่อนการหักเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ)            
ให้ค านวณเริ่มต้นจากข้ันตอนที่ 2 ข้ันที่ 2.2 ได้ทันที 
 จะเห็นได้ว่าค่าลดหย่อนภาษี ก็คือส่วนลดเบี้ยประกันชีวิตที่สนับสนุนโดยรัฐ ค่าลดหย่อนภาษีที่รัฐให้สิทธิไว้
นั้นจึงเป็นโอกาสในการขายประกันชีวิต 

4.2 ภาษีมรดก  ส าหรับบุคคลผู้ได้รับมรดกผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทย หรือได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท จะถูกเก็บภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 
100 ล้านบาท โดยหากผู้ได้รับมรดกเป็นบุพพาการีหรือผู้สืบสนัดาน จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 หากไม่ใช่จะเสียภาษี
ในอัตราร้อยละ 10 

ในกรณีนี้ เจ้าของมรดกสามารถใช้การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินในการบริหารภาษีที่จะพึงเกิดขึ้น
ได้ โดยเจ้าของมรดกซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เพื่อเป็นเงินเตรียมไว้ส าหรับจ่ายภาษีมรดกให้กับผู้จะรับมรดก โดย            
ไม่ต้องกังวลใจในการหาเงินสดเพื่อจ่ายภาษีในอนาคต  
 ประโยชน์ในการใช้การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงิน กรณีภาษีมรดกคือ 
  1) โดยทั่วไปเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายจะน้อยกว่าจ านวนเงินเอาประกันชีวิต (ขึ้นกับอายุของผู้เอาประกัน
ชีวิต) จึงช่วยประหยัดเงินที่ต้องจ่ายภาษีมรดก  
  2) ในกรณีที่ผู้ท าประกันชีวิตมีอายุมาก เมื่อค านวณเบี้ยประกันชีวิตแล้วอาจมีจ านวนสูงกว่าจ านวนเงิน
เอาประกันชีวิตที่ท า แต่เนื่องจากชีวิตมีความไม่แน่นอนจึงถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีแบบหนึ่ง 
  3) สบายใจ สามารถตัดความกังวลเรื่องความเสี่ยงในการขายมรดกเพื่อหาเงินสดมาจ่ายภาษีมรดก 
ดังนั้นมรดกที่จะยกให้ทายาทจึงได้เต็ม 100% 
  ตวัอย่างที่ 4.4  นายมั่งคั่ง มั่งมีมาก อายุ 50 ปี มีทรัพย์สิน 200 ล้านบาท ประกอบด้วยบ้านพร้อมที่ดิน 
และหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีหนี้สินอ่ืนใด ตั้งใจจะยกมรดกทั้งหมดให้เด็กหญิงแก้วตาดวงใจ มั่งมี
มาก ซึ่งเป็นบุตรสาว อายุ 10 ปี นายมั่งคั่งต้องการหาวิธีการหรือเครื่องมือทางการเงินที่สามารถช าระภาษีมรดกได้ด้วย
เงินสดโดยไม่เกิดความยุ่งยากกับกองมรดกในอนาคต  
  การให้ค าแนะน าในกรณีตัวอย่างมีดังนี้ 
  (1) วิเคราะห์ฐานะการเงินของนายมั่งคั่ง มั่งมีมาก 
  (2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการท าประกันภัย ในกรณีนี้เพื่อจ่ายภาษีมรดก 
  (3) ค านวณภาษีมรดกเบื้องต้น มูลค่าที่เกิน 100 ล้าน จะเสียภาษี 5% เท่ากับ 5 ล้านบาท 
  (4) ภาษีมรดกจ านวน 5 ล้านบาทสามารถน ามาเป็นจ านวนเงินเอาประกันชีวิตเพื่อแนะน าให้ท า
กรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
  (5) แบบประกันชีวิตที่เหมาะสมในกรณีที่ 1 เป็นแบบตลอดชีพช าระเบี้ยประกันภัย 20 ปี เพราะเมื่อ
นายมั่งคั่งมีครบอายุ 70 ปี ไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับ 
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  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-3 
 

 

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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การจัดการลูกค้า และการให้ค�าแนะน�าด้านประกันชีวิต
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   ดังนั้น สรปุได้ว่าในปีดังกล่าวนายสมชายสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ
เท่ากับ 40,000 (จากขั้นที่ 2.1) และ 140,000 (จากขั้นที่ 2.3) รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท ทั้งนี้ หากสิทธิหักลดหย่อน
เบี้ยประกันชีวิตปกติ ได้มีการใช้สิทธิหักลดหย่อนเต็มเพดานไปก่อนแล้ว (ก่อนการหักเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ)            
ให้ค านวณเริ่มต้นจากข้ันตอนที่ 2 ข้ันที่ 2.2 ได้ทันที 
 จะเห็นได้ว่าค่าลดหย่อนภาษี ก็คือส่วนลดเบี้ยประกันชีวิตที่สนับสนุนโดยรัฐ ค่าลดหย่อนภาษีที่รัฐให้สิทธิไว้
นั้นจึงเป็นโอกาสในการขายประกันชีวิต 

4.2 ภาษีมรดก  ส าหรับบุคคลผู้ได้รับมรดกผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทย หรือได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท จะถูกเก็บภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 
100 ล้านบาท โดยหากผู้ได้รับมรดกเป็นบุพพาการีหรือผู้สืบสนัดาน จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 หากไม่ใช่จะเสียภาษี
ในอัตราร้อยละ 10 

ในกรณีนี้ เจ้าของมรดกสามารถใช้การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินในการบริหารภาษีที่จะพึงเกิดขึ้น
ได้ โดยเจ้าของมรดกซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เพื่อเป็นเงินเตรียมไว้ส าหรับจ่ายภาษีมรดกให้กับผู้จะรับมรดก โดย            
ไม่ต้องกังวลใจในการหาเงินสดเพื่อจ่ายภาษีในอนาคต  
 ประโยชน์ในการใช้การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงิน กรณีภาษีมรดกคือ 
  1) โดยทั่วไปเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายจะน้อยกว่าจ านวนเงินเอาประกันชีวิต (ขึ้นกับอายุของผู้เอาประกัน
ชีวิต) จึงช่วยประหยัดเงินที่ต้องจ่ายภาษีมรดก  
  2) ในกรณีที่ผู้ท าประกันชีวิตมีอายุมาก เมื่อค านวณเบี้ยประกันชีวิตแล้วอาจมีจ านวนสูงกว่าจ านวนเงิน
เอาประกันชีวิตที่ท า แต่เนื่องจากชีวิตมีความไม่แน่นอนจึงถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีแบบหนึ่ง 
  3) สบายใจ สามารถตัดความกังวลเรื่องความเสี่ยงในการขายมรดกเพื่อหาเงินสดมาจ่ายภาษีมรดก 
ดังนั้นมรดกที่จะยกให้ทายาทจึงได้เต็ม 100% 
  ตวัอย่างที่ 4.4  นายมั่งคั่ง มั่งมีมาก อายุ 50 ปี มีทรัพย์สิน 200 ล้านบาท ประกอบด้วยบ้านพร้อมที่ดิน 
และหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีหนี้สินอ่ืนใด ตั้งใจจะยกมรดกทั้งหมดให้เด็กหญิงแก้วตาดวงใจ มั่งมี
มาก ซึ่งเป็นบุตรสาว อายุ 10 ปี นายมั่งคั่งต้องการหาวิธีการหรือเครื่องมือทางการเงินที่สามารถช าระภาษีมรดกได้ด้วย
เงินสดโดยไม่เกิดความยุ่งยากกับกองมรดกในอนาคต  
  การให้ค าแนะน าในกรณีตัวอย่างมีดังนี้ 
  (1) วิเคราะห์ฐานะการเงินของนายมั่งคั่ง มั่งมีมาก 
  (2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการท าประกันภัย ในกรณีนี้เพื่อจ่ายภาษีมรดก 
  (3) ค านวณภาษีมรดกเบื้องต้น มูลค่าที่เกิน 100 ล้าน จะเสียภาษี 5% เท่ากับ 5 ล้านบาท 
  (4) ภาษีมรดกจ านวน 5 ล้านบาทสามารถน ามาเป็นจ านวนเงินเอาประกันชีวิตเพื่อแนะน าให้ท า
กรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
  (5) แบบประกันชีวิตที่เหมาะสมในกรณีที่ 1 เป็นแบบตลอดชีพช าระเบี้ยประกันภัย 20 ปี เพราะเมื่อ
นายมั่งคั่งมีครบอายุ 70 ปี ไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับ 
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  (6) แบบประกันที่เหมาะสมในกรณีที่ 2 เป็นแบบชั่วระยะเวลา ระยะสัญญา 10 ปี 15 ปี 20 ปี ขึ้นกับ
ความต้องการของลูกค้า จุดอ่อนคือ หากในอนาคตนายมั่งคั่งมีอายุเกินกว่าที่บริษัทประกันชีวิตจะรับประกันภัย แต่
นายมั่งคั่งยังมีชีวิตอยู่ จะไม่สามารถท าประกันชีวิตได้อีก 
  (7) หากค านึงถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินในอนาคต จ าเป็นต้องเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันชีวิตให้
สูงขึ้น เพราะจะเป็นประโยชน์กับนายมั่งคั่งที่จะช าระเบี้ยประกันชีวิตในอัตราต่ า ณ อายุปัจจุบัน โดยไม่ต้องท า
ประกันภัยเพิ่มในอนาคต และไม่เป็นภาระของเด็กหญิงแก้วตาดวงใจ  
  (8) เบี้ยประกันที่นายมั่งคั่ง มั่งมีมาก ช าระไปนั้น น้อยกว่าภาษีมรดกที่จะพึงเสียในอนาคต 

ข้อสังเกตของการให้ค าแนะน า หากอายุของผู้มุ่งหวังสูงในขณะที่จะท าประกันชีวิตที่ค านวณได้จะมากกว่า
จ านวนเงินเอาประกันชีวิต ซึ่งจะท าให้ผู้มุ่งหวังส่วนใหญ่ปฏิเสธการท าประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตควรใช้โอกาส
ดังกล่าว ชี้แจงให้เห็นว่า ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงด้านการมีชีวิตอยู่ในอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างคาดไม่ถึง มีเหตุการณ์หลายกรณีทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่เป็น
อุทาหรณ์แก่ผู้มุ่งหวัง และอีกเหตุผลหนึ่งคือ ในอนาคตเมื่อต้องเสียภาษีมรดกซึ่งจ าเป็นต้องใช้เงินสดในการเสียภาษีนั้น 
การประกันชีวิตจะเป็นวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาที่ดี เพราะบริษัทประกันชีวิตต้องจ่ายเงินสดจ านวนตามสัญญาประกันชีวิต       
ซึ่งจะสามารถน าไปช าระภาษีมรดกดังกล่าวได้  

4.3 ประโยชน์อื่น ๆ  การท าประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากแบบกรมธรรม์
ประกันชีวิตแต่ละประเภท ได้แก่ เงินคืนรายงวดตามสัญญาประกันชีวิต เงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เงินสดคืน
กรณีขอเวนคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์  หรือเงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เป็นเงินได้ที่รับการ
ยกเว้นไม่ต้องน าไปค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถือเป็นกุศโลบายของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
ธุรกิจประกันชีวิตทางอ้อมให้ประชาชนท าประกันชีวิตมากขึ้น สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ลดภาระของ
ประเทศ ไม่เป็นภาระต่องบประมาณพัฒนาประเทศ จนสามารถพึ่งพาตนเองทางการเงินได้ ในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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เร่ืองที ่4.2  
ช่องทางและแนวทางในการขายกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 

 
เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตอยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินที่เก่ียวข้องกับประชาชนจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้อง

มีการก ากับการท าธุรกิจโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลยอมรับและสามารถเทียบเคียงธุรกรรมในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยต้องไม่มากหรือน้อยเกินไปจนก่อความเสียหายทั้งในสว่นของประชาชนที่ต้องการท าประกันชีวิต นายหน้า
ประกันชีวิตที่ต้องท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย  บริษัทประกันชีวิตที่ต้องรับประกันภัยและออกกรมธรรม์ให้แก่
ลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการหลังการขาย  คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงออก
ประกาศเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าท่ีของตัวแทน
ประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551, 2552, 2554, 2556 และ 2557 ซึ่งมีสาระส าคัญที่
เก่ียวข้องกับนายหน้าประกันชีวิตดังนี้ 

 
1. ช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 บริษัทประกันชีวิต สามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผ่านช่องทางเหล่านี้คือ 
 1.1  นายหน้าประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันชีวิต 
 1.2  ไปรษณีย์ (Direct Mail) 
 1.3  ธนาคารที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นนายหน้าประกันชีวิต (Bancassurance) 
 1.4  โทรศัพท์ 
 1.5  อ่ืน ๆ 

ซึ่งแต่ละช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต มีวิธีการด าเนินงาน และข้อก าหนดที่แตกต่างกัน อีกทั้ง
การพัฒนาของสังคมทั้งทางด้านเทคโนโลยี นิสัย พฤติกรรมของประชาชน แตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบ 
หลากหลายกลุ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจโดยรวม และยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก จึงควร
ศึกษาท าความเข้าใจในแต่ละช่องทาง ดังนี้ 

1.1 นายหน้าประกันชีวิต ปัจจุบันการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ต้องด าเนินการผ่านตัวกลางที่มี
ใบอนุญาตและใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ หากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนด และการให้ค าแนะน าจะใช้
วิธีการขายแบบพบหน้า (Face to Face) โดยมีข้อก าหนดที่ใช้กับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งถือเป็น
จริยธรรมในการท าธุรกิจให้เน้นผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก โดยใช้ทั้งตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต 
ธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืนอันจะช่วยสร้างความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว   

 
 
 

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

 

  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-3 
 

 

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

การจัดการลูกค้า และการให้ค�าแนะน�าด้านประกันชีวิต



 

4-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่4.2  
ช่องทางและแนวทางในการขายกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 

 
เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตอยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินที่เก่ียวข้องกับประชาชนจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้อง

มีการก ากับการท าธุรกิจโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลยอมรับและสามารถเทียบเคียงธุรกรรมในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยต้องไม่มากหรือน้อยเกินไปจนก่อความเสียหายทั้งในสว่นของประชาชนที่ต้องการท าประกันชีวิต นายหน้า
ประกันชีวิตที่ต้องท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย  บริษัทประกันชีวิตที่ต้องรับประกันภัยและออกกรมธรรม์ให้แก่
ลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการหลังการขาย  คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงออก
ประกาศเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน
ประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551, 2552, 2554, 2556 และ 2557 ซึ่งมีสาระส าคัญที่
เก่ียวข้องกับนายหน้าประกันชีวิตดังนี้ 

 
1. ช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 บริษัทประกันชีวิต สามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผ่านช่องทางเหล่านี้คือ 
 1.1  นายหน้าประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันชีวิต 
 1.2  ไปรษณีย์ (Direct Mail) 
 1.3  ธนาคารที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นนายหน้าประกันชีวิต (Bancassurance) 
 1.4  โทรศัพท์ 
 1.5  อ่ืน ๆ 

ซึ่งแต่ละช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต มีวิธีการด าเนินงาน และข้อก าหนดที่แตกต่างกัน อีกทั้ง
การพัฒนาของสังคมทั้งทางด้านเทคโนโลยี นิสัย พฤติกรรมของประชาชน แตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบ 
หลากหลายกลุ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจโดยรวม และยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก จึงควร
ศึกษาท าความเข้าใจในแต่ละช่องทาง ดังนี้ 

1.1 นายหน้าประกันชีวิต ปัจจุบันการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ต้องด าเนินการผ่านตัวกลางที่มี
ใบอนุญาตและใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ หากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนด และการให้ค าแนะน าจะใช้
วิธีการขายแบบพบหน้า (Face to Face) โดยมีข้อก าหนดที่ใช้กับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งถือเป็น
จริยธรรมในการท าธุรกิจให้เน้นผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก โดยใช้ทั้งตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต 
ธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืนอันจะช่วยสร้างความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว   

 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-17 
 

 

 1.1.1 ข้อก าหนดในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านนายหน้าประกันชีวิต 
  1) ห้ามชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอื่นเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ 
  2) ห้ามให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง เพื่อมุ่งหวังให้มีการ

ประกันภัย 
  3) ห้ามให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูล อันเป็น

สาระส าคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
  4) ให้อธิบายหลักการเปิดเผยข้อความจริงในใบค าขอเอาประกันภัยและผลที่จะเกิดขึ้นหากมีการ

แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง 
  5) ห้ามขายโดยไม่มีใบอนุญาต หรือใบอนุญาตหมดอายุ มีบทก าหนดโทษตามกฎหมาย 
 1.1.2 วิธีการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านนายหน้าประกันชีวิต  เนื่องจาก              

การประกันชีวิตมีการพัฒนาสินค้าหลากหลายรูปแบบ นอกจากเน้นความคุ้มครองแล้ว ยังมีการน าเอาการลงทุนผ่าน
กองทุนรวมมาผสมผสาน และในอนาคตคงมีการพัฒนารูปแบบอ่ืน ๆ ต่อไป เพื่อให้เข้าใจในวิธีปฏิบัติการเสนอขาย จึง
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

  1) วิธีปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน 
  2) วิธีปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพิเศษ 
  ซึ่งมีรายละเอียดมีดังนี้ 
  1) วิธีปฏิบติัในการเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบพ้ืนฐาน 
   (1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
   (2) แจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่า เป็นการเสนอ

ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตเท่านั้น ในการนี้ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่าฝากหรือฝากเงินแทนการช าระเบี้ยประกันภัย 
   (3) หากผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่าการแสดงเจตนานั้นจะ

เกิดขึ้นในขั้นตอนใด ให้ยุติการขายทันที 
   (4) เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตจากผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิต

จะต้องอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขาย โดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากบริษัทประกันชีวิตเท่านั้น 

   (5) แนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการ
ช าระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

   (6) เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท าประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค าขอเอา
ประกันภัยให้แก่ผู้มุ่งหวังและให้ผู้มุ่งหวังกรอกรายละเอียดลงในใบค าขอเอาประกันภัยและลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอ
เอาประกันภัยด้วยตนเอง หากนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้กรอกรายละเอียดให้ตามค าร้องขอของผู้มุ่งหวัง นายหน้า
ประกันชีวิตจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้มุ่งหวังหรือจากที่ตนทราบข้อมูล  และนายหน้า
ประกันชีวิตนั้นจะต้องอ่านรายละเอียดใบค าขอเอาประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟัง ก่อนให้ผู้มุ่งหวัง
ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอเอาประกันภัย 

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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   (7) เมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงิน
ของบริษัทประกันชีวิตทุกคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท และต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจให้รับช าระเบี้ย
ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิตด้วย 

   (8) เมื่อได้รับค าขอเอาประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยจากผู้มุ่งหวังแล้ว ให้นายหน้าประกัน
ชีวิตส่งมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวัง พร้อมเอกสารการรับเงินของบริษัท
ประกันชีวิต 

   (9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค าขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่นายหน้าประกันชีวิต 
นายหน้าประกันชีวิตจะต้องแจ้งระยะเวลาซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต หรือได้รับ
การติดต่อจากบริษัทเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

   (10) นายหน้าประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบว่า เม่ือผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแล้ว ผู้มุ่งหวังมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหาตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หากไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวังมีสิทธิเลิกสัญญาภายใน 
15 วัน (Free Look Period) นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิต หรือ
มากกว่า 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการเสนอขาย โดยผู้มุ่งหวังจะได้รับเบี้ยประกันคืน (อาจ) หัก
ด้วยค่าใช้จ่าย เช่น ฉบับละ 500 บาท และหักค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี)  

   (11) นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งค าขอเอาประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจาก        
ผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 

  2) วิธีปฏิบติัในการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบพิเศษ  ปัจจุบันกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบพิเศษ มีทั้งความคุ้มครองและการลงทุนควบคู่กัน โดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม มีอยู่ 2 แบบ คือ กรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์  และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ซึ่งมีวิธีการ
ปฏิบัติดังนี้ 

   (1) การเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Link Life 
Insurance) ผ่านนายหน้าประกันชีวิต  บริษัทประกันชีวิตต้องด าเนินการจัดการให้นายหน้าประกันชีวิตผู้ เสนอขาย
ได้รับใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้แนะน าการลงทุน (IC, Investor Contact) ตามข้อ 10 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 ซึ่งใบอนุญาตที่สามารถใช้ได้ประกอบด้วย ผู้แนะน าการลงทุนด้าน
ตลาดทุน ผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ผู้แนะน าการลงทุนด้านกองทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และเป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามหลักสูตรที่ส านักงานฯ 
ประกาศก าหนด และได้รับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนด การ
เสนอขายนั้นต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านนายหน้าประกันชีวิต หรือละเว้น
การปฏิบัติดังต่อไปนี้  

    ก. อธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเสนอขายโดยใช้เอกสารประกอบการเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทจัดท าขึ้น ประกอบกับหนังสือชี้ชวนซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

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

 

  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-3 
 

 

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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การจัดการลูกค้า และการให้ค�าแนะน�าด้านประกันชีวิต
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   (7) เมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงิน
ของบริษัทประกันชีวิตทุกคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท และต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจให้รับช าระเบี้ย
ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิตด้วย 

   (8) เมื่อได้รับค าขอเอาประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยจากผู้มุ่งหวังแล้ว ให้นายหน้าประกัน
ชีวิตส่งมอบเอกสารประกอบการเสนอขายท่ีลงรายการครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวัง พร้อมเอกสารการรับเงินของบริษัท
ประกันชีวิต 

   (9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค าขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่นายหน้าประกันชีวิต 
นายหน้าประกันชีวิตจะต้องแจ้งระยะเวลาซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต หรือได้รับ
การติดต่อจากบริษัทเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

   (10) นายหน้าประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบว่า เม่ือผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแล้ว ผู้มุ่งหวังมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหาตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หากไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวังมีสิทธิเลิกสัญญาภายใน 
15 วัน (Free Look Period) นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิต หรือ
มากกว่า 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการเสนอขาย โดยผู้มุ่งหวังจะได้รับเบี้ยประกันคืน (อาจ) หัก
ด้วยค่าใช้จ่าย เช่น ฉบับละ 500 บาท และหักค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี)  

   (11) นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งค าขอเอาประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจาก        
ผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 

  2) วิธีปฏิบติัในการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบพิเศษ  ปัจจุบันกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบพิเศษ มีทั้งความคุ้มครองและการลงทุนควบคู่กัน โดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม มีอยู่ 2 แบบ คือ กรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์  และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ซึ่งมีวิธีการ
ปฏิบัติดังนี้ 

   (1) การเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Link Life 
Insurance) ผ่านนายหน้าประกันชีวิต  บริษัทประกันชีวิตต้องด าเนินการจัดการให้นายหน้าประกันชีวิตผู้ เสนอขาย
ได้รับใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้แนะน าการลงทุน (IC, Investor Contact) ตามข้อ 10 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 3/2555 ซึ่งใบอนุญาตที่สามารถใช้ได้ประกอบด้วย ผู้แนะน าการลงทุนด้าน
ตลาดทุน ผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ผู้แนะน าการลงทุนด้านกองทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และเป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามหลักสูตรที่ส านักงานฯ 
ประกาศก าหนด และได้รับการข้ึนทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนด การ
เสนอขายนั้นต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านนายหน้าประกันชีวิต หรือละเว้น
การปฏิบัติดังต่อไปนี้  

    ก. อธิบายเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายโดยใช้เอกสารประกอบการเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทจัดท าขึ้น ประกอบกับหนังสือชี้ชวนซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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    ข. ให้ค าแนะน าตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ โดยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุนรวมและมีเอกสารหลักฐานที่สามารถน ามาใช้อ้างอิงได้ 

    ค. ให้ค าแนะน าโดยอธิบายให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงลักษณะความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิต 

    ง. ไม่น าข้อมูลของผู้เอาประกันภัยไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 
    จ. ห้ามมิให้นายหน้าประกันชีวิตเรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนที่

เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต  ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิตจากผู้เอาประกันภัย 
นอกเหนือจากผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องช าระตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
หรือตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

   (2) การเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Univeral Life 
Insurance) ผ่านนายหน้าประกันชีวิต  นายหน้าประกันชีวิตต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และได้รับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีส านักงานประกาศ
ก าหนด โดยนายหน้าประกันชีวิตต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ผ่านนายหน้า
ประกันชีวิต หรือละเว้นการปฏิบัติ และให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัย ถึงลักษณะความเสี่ยงที่เก่ียวข้องของกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ด้วย 

1.2 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไปรษณีย์  บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ด าเนินการเองเท่านั้น โดย
เอกสารที่บริษัทจะส่งให้แก่ผู้รับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้ 

 1) ชื่อและที่อยู่ที่ติดต่อได้ของบริษัทประกันชีวิต 
 2) สรุปเงื่อนไขทั่วไป และผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและ 
 3) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
 4) จ านวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาช าระเบี้ย

ประกันภัย 
 5) วิธีช าระเบี้ยประกันภัย และวันเร่ิมต้นความคุ้มครอง 
 6) ระยะเวลาในการออกกรมธรรม์ประกันภัยหรือหนังสือรับรองการประกันภัยแล้วแต่กรณี 
1.3 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคาร   ธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้านิติบุคคล           

ควรปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) ผู้ท าหน้าที่ในการเสนอขายต้องเป็นพนักงานของธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

เท่านั้น เว้นแต่กรณีที่มีโครงการโอนหรือรับโอนกิจการหรือควบกันของธนาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจาก              
ธนาคารแห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการตามโครงการโอนหรือรับโอนกิจการหรือ
ควบกัน ผู้ที่ท าหน้าที่ในการเสนอขายอาจเป็นพนักงานที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตของธนาคารที่เป็น
คู่สัญญาตามโครงการโอนหรือรับโอนกิจการ หรือควบกันที่ได้รับความเห็นชอบก็ได้ 

 2) ผู้ท าหน้าที่ในการเสนอขายต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
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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) ผู้ท าหน้าที่ในการเสนอขายต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่า เป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดย
อธิบายความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคารก่อนเสนอขายทุกคร้ัง 

 4) การท าประกันภัยของลูกค้าธนาคารต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ ห้ามมิให้มีการบังคับ หรือใช้เป็น
เงื่อนไขในการต่อรองการให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมอ่ืนใดของธนาคาร 

 5) ธนาคารจะต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนายหน้าประกันชีวิต 
1.4 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์  การเสนอขายนั้นต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ          

ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านนายหน้าประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะต้องแจ้งชื่อนายหน้าประกันชีวิต             
ให้ส านักงานทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท  

 1.4.1 นายหน้าประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ต้องปฏิบัติดังนี้  
  1) กรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้เสนอขายผ่าน

ทาง โทรศัพท์เท่านั้น ผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเป็นนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทประกัน
ชีวิตให้เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น 

  2) การเสนอขายให้กระท าได้ ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8.30 – 19.00 น. เว้นแต่มีการ
นัดหมายล่วงหน้าว่าจะมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยความยินยอมของผู้มุ่งหวังที่ได้รับการนัดหมาย 

  3) ห้ามเสนอขายกับผู้มุ่งหวังที่ปฏิเสธการรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยมาแล้ว หรือผู้
มุ่งหวังที่ส านักงานแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบว่า เป็นผู้ไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อ เว้นแต่เวลาล่วงพ้นมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายชื่อจากส านักงานแล้วแต่กรณี โดยบริ ษัท
ประกันชีวิตต้องด าเนินการให้นายหน้าประกันชีวิตแจ้งรายชื่อบุคคล วัน เวลาที่มีการปฏิเสธการเสนอขายให้บริษัท
ทราบทันที และบริษัทต้องจัดท าบัญชีดังกล่าวไว้รวมกับบัญชีรายชื่อที่บริษัทได้รับแจ้งจากส านักงาน 
  1.4.2 วิธีการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยนายหน้าประกันชีวิตผ่านทางโทรศัพท์ 
มีดังนี ้
   1) เมื่อมีการโทรศัพท์ไปยังผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิต จะต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุลของตน เลขที่
ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันชีวิตที่ก าลังเสนอขาย หลังจากนั้นต้องแจ้งทันทีว่า ตนประสงค์จะเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย ในการนี้ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่าฝากหรือฝากเงินแทนการช าระเบี้ยประกันภัย 
   2) หากผู้มุ่งหวังไม่ประสงค์จะท าประกันภัย ไม่ต้องการรับการติดต่อ นายหน้าประกันชีวิตต้องยุติ
การสนทนาทันที แต่หากผู้มุ่งหวังต้องการทราบการได้มาซึ่งข้อมูลของตนเอง นายหน้าประกันชีวิตต้องแจ้งให้ทราบว่า
ตนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้มุ่งหวังมาได้อย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้ 
   3) เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มุ่งหวังให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตต้องขอ
อนุญาตการบันทึกเสียงสนทนาก่อน หากได้รับอนุญาตให้บันทึกเสียงจะต้องขอค ายืนยันการอนุญาตให้บันทึกเสียงอีก
ครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นให้บันทึกเสียงต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และให้เก็บหลักฐานการบันทึกเสียงนั้นเป็น
ระยะเวลาเท่ากับสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยนั้น หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามนายหน้าประกันชีวิตบันทึกเสียงสนทนา
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

  คปภ. ทราบภายใน 7 วนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัอนุญาตจิากบริษทั

ทางโทรศัพท์เท่านั้น

ชีวิตจะต้องแจ้งช่ือตัว

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-3 
 

 

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

การจัดการลูกค้า และการให้ค�าแนะน�าด้านประกันชีวิต



 

4-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

 3) ผู้ท าหน้าที่ในการเสนอขายต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่า เป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดย
อธิบายความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคารก่อนเสนอขายทุกคร้ัง 

 4) การท าประกันภัยของลูกค้าธนาคารต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ ห้ามมิให้มีการบังคับ หรือใช้เป็น
เงื่อนไขในการต่อรองการให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมอ่ืนใดของธนาคาร 

 5) ธนาคารจะต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนายหน้าประกันชีวิต 
1.4 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์  การเสนอขายนั้นต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ          

ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านนายหน้าประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะต้องแจ้งชื่อนายหน้าประกันชีวิต             
ให้ส านักงานทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท  

 1.4.1 นายหน้าประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ต้องปฏิบัติดังนี้  
  1) กรมธรรม์ประกันภัยท่ีเสนอขายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้เสนอขายผ่าน

ทาง โทรศัพท์เท่านั้น ผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเป็นนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทประกัน
ชีวิตให้เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น 

  2) การเสนอขายให้กระท าได้ ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8.30 – 19.00 น. เว้นแต่มีการ
นัดหมายล่วงหน้าว่าจะมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยความยินยอมของผู้มุ่งหวังที่ได้รับการนัดหมาย 

  3) ห้ามเสนอขายกับผู้มุ่งหวังที่ปฏิเสธการรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยมาแล้ว หรือผู้
มุ่งหวังที่ส านักงานแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบว่า เป็นผู้ไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อ เว้นแต่เวลาล่วงพ้นมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายชื่อจากส านักงานแล้วแต่กรณี โดยบริ ษัท
ประกันชีวิตต้องด าเนินการให้นายหน้าประกันชีวิตแจ้งรายชื่อบุคคล วัน เวลาที่มีการปฏิเสธการเสนอขายให้บริษัท
ทราบทันที และบริษัทต้องจัดท าบัญชีดังกล่าวไว้รวมกับบัญชีรายชื่อที่บริษัทได้รับแจ้งจากส านักงาน 
  1.4.2 วิธีการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยนายหน้าประกันชีวิตผ่านทางโทรศัพท์ 
มีดังนี ้
   1) เมื่อมีการโทรศัพท์ไปยังผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิต จะต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุลของตน เลขที่
ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันชีวิตที่ก าลังเสนอขาย หลังจากนั้นต้องแจ้งทันทีว่า ตนประสงค์จะเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย ในการนี้ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่าฝากหรือฝากเงินแทนการช าระเบี้ยประกันภัย 
   2) หากผู้มุ่งหวังไม่ประสงค์จะท าประกันภัย ไม่ต้องการรับการติดต่อ นายหน้าประกันชีวิตต้องยุติ
การสนทนาทันที แต่หากผู้มุ่งหวังต้องการทราบการได้มาซึ่งข้อมูลของตนเอง นายหน้าประกันชีวิตต้องแจ้งให้ทราบว่า
ตนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้มุ่งหวังมาได้อย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้ 
   3) เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มุ่งหวังให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตต้องขอ
อนุญาตการบันทึกเสียงสนทนาก่อน หากได้รับอนุญาตให้บันทึกเสียงจะต้องขอค ายืนยันการอนุญาตให้บันทึกเสียงอีก
ครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นให้บันทึกเสียงต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และให้เก็บหลักฐานการบันทึกเสียงนั้นเป็น
ระยะเวลาเท่ากับสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยนั้น หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามนายหน้าประกันชีวิตบันทึกเสียงสนทนา
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-21 
 

 

   4) ในการเสนอขาย นายหน้าประกันชีวิตต้องแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย  (Suitability Requirement) และในการอธิบายเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย นายหน้าประกันชีวิตจะต้องอธิบายในเร่ืองดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
    (1) ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบริษัทประกันชีวิต  
    (2) สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
    (3) จ านวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลา
ช าระเบี้ยประกันภัย ในการนี้ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่าฝากหรือฝากเงินแทนการช าระเบี้ยประกันภัย 
    (4) แจ้งวิธีช าระเบี้ยประกันภัย และให้เร่ิมต้นความคุ้มครองตามวันที่ผู้มุ่งหวังก าหนด 
    (5) แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุด้วยว่าการใช้
สิทธินี้ให้ใช้สิทธิได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือ มากกว่า 30 
วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผู้มุ่งหวังจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจ านวน 
    (6) เมื่อมีการตอบตกลงท าประกันภัย ให้บันทึกชื่อ นามสกุลพร้อมเลขประจ าตัวประชาชน
ของบุคคลนั้น 
   5) เม่ือผู้มุ่งหวังตอบตกลงที่จะท าประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตจะต้องแจ้งการท าประกันชีวิต
ไปยังบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
   6) นายหน้าประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบระยะเวลาซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้ รับกรมธรรม์
ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย 
   7) ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันภัยส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัท
จะต้องโทรศัพท์ไปขอค ายืนยันจากผู้มุ่งหวังอีกครั้งหนึ่ง (Confirmation Call) เมื่อได้รับอนุญาตให้สนทนา จะต้องขอ
อนุญาตผู้มุ่งหวังในการบันทึกเทปสนทนา โดยต้องบันทึกตั้งแต่ได้รับอนุญาตจนกระทั่งสิ้นสุดจากการสนทนา และให้
บริษัทประกันภัยเก็บเทปสนทนาดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของสัญญาประกันภัยนั้น ในการสนทนา
ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) ชื่อ นามสกุลของผู้ท าการติดต่อ 
    (2) สอบถามผู้มุ่งหวังว่าได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วหรือไม่ 
    (3) ให้สอบถามผู้มุ่งหวังว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นใด  ๆ หรือไม่ 
หากมีจะต้องมีการอธิบายให้ผู้มุ่งหวังสิ้นสงสัย 
    (4) หากผู้มุ่งหวังไม่มีข้อสงสัย ให้สอบถามว่าผู้มุ่งหวังยังคงยืนยันที่จะท าประกันภัยหรือไม่               
หากยังคงยืนยันในการท าประกันภัยให้แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 30 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือมากกว่า 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีการเสนอขาย หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกการประกันภัย ให้บริษัทประกันชีวิตคืนเบี้ย
ประกันภัยเต็มจ านวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น การคืนเบี้ยประกันภัยประกันชีวิตให้บริษัทด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้งการขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

 

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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 1.5 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางอื่น ๆ ปัจจุบันการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน
ช่องทางอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ใช้การโฆษณาเป็นหลัก นายหน้าประกันชีวิตต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  1) ข้อความที่โฆษณาต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 
  2) ข้อความที่โฆษณาต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และไม่ก ากวม 
  3) ข้อความที่โฆษณาจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
การจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย 
  4) ไม่ประมาณการผลตอบแทนที่จะได้รับ หรือไม่ประมาณการผลประกอบการของธุรกิจผู้เสนอขาย 
เว้นแต่กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการจ่ายเงินปันผล กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ทั้งนี้กรมธรรม์ดังกล่าวต้องระบุแหล่งที่มาของสมมติฐานที่ใช้อ้างอิงด้วย 
  5) ในการโฆษณาที่ระบุว่า “ไม่ต้องตรวจสุขภาพ” จะต้องมีการระบุให้ชัดเจนด้วยว่าต้องแถลงเก่ียวกับ
สุขภาพในใบค าขอเอาประกันภัยด้วยหรือไม่ หากมีการแถลงเก่ียวกับสุขภาพ ต้องระบุเพิ่มด้วยว่าการแถลงสุขภาพเป็น
ปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย 
  6) ในกรณีที่มีการอ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอื่นใด ต้องระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน ต้องไม่
ตัดทอนข้อมูลดังกล่าวจนอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ และต้องมีข้อมูลดังกล่าวพร้อมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 
  7) กรณีโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาที่ใช้ข้อความ หรือภาพ ตัวอักษรของค าเตือนและค าอธิบายรายละเอียด
ต้องมีความคมชัด และอ่านได้ชัดเจน 
  8) กรณีโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาที่มีเฉพาะการใช้เสียง ต้องจัดให้มีการอ่านออกเสียงค าเตื อน และ
ค าอธิบายรายละเอียดที่สามารถฟังเข้าใจได้ 
  9) ให้มีการระบุค าเตือนโดยใช้ข้อความว่า “ผู้ซื้อควรท าความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและ
เงื่อนไขก่อนตัดสินใจท าประกันภัยทุกครั้ง” หรือข้อความอ่ืนใดที่มีความหมายท านองเดียวกัน การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณาของนายหน้าต้องไม่ท าให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นผู้รับประกันภัย และให้
ระบุว่าเป็นกรมธรรม์ที่เสนอขายเป็นของบริษัทประกันชีวิตใด 
 
2. แนวทางการขายประกนัชีวติ 

นายหน้าประกันชีวิตส่วนใหญ่จะเรียกตนเองว่า “นักขาย” และนักขายผู้ประสบความส าเร็จในระดับโลกนั้น
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจทั้งศาสตร์เกี่ยวกับสินค้าและศิลป์ที่เก่ียวข้องกับจิตใจมนุษย์ รวมกันเป็นศาสตร์แห่งการขาย ซึ่ง
ประกอบด้วยกฎเกณฑ์และขั้นตอนของกระบวนการขาย ความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นพื้นฐาน
สามารถต่อยอดธุรกิจได้ รวมถึงสามารถหารายได้ที่เพิ่มมากขึ้น   

2.1 กระบวนการซ้ือ 
 การขายประกันชีวิตต้องเข้าใจกระบวนการขาย แต่กระบวนการชายก็มีพื้นฐานมาจากการตัดสินใจซ้ือที่มี
ขั้นตอน ดังนั้นก่อนจะท าการขายจึงต้องเข้าใจกระบวนการซื้อก่อนซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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 1.5 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางอื่น ๆ ปัจจุบันการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน
ช่องทางอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ใช้การโฆษณาเป็นหลัก นายหน้าประกันชีวิตต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  1) ข้อความที่โฆษณาต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 
  2) ข้อความที่โฆษณาต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และไม่ก ากวม 
  3) ข้อความที่โฆษณาจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
การจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย 
  4) ไม่ประมาณการผลตอบแทนท่ีจะได้รับ หรือไม่ประมาณการผลประกอบการของธุรกิจผู้เสนอขาย 
เว้นแต่กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการจ่ายเงินปันผล กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ทั้งนี้กรมธรรม์ดังกล่าวต้องระบุแหล่งที่มาของสมมติฐานที่ใช้อ้างอิงด้วย 
  5) ในการโฆษณาที่ระบุว่า “ไม่ต้องตรวจสุขภาพ” จะต้องมีการระบุให้ชัดเจนด้วยว่าต้องแถลงเก่ียวกับ
สุขภาพในใบค าขอเอาประกันภัยด้วยหรือไม่ หากมีการแถลงเก่ียวกับสุขภาพ ต้องระบุเพิ่มด้วยว่าการแถลงสุขภาพเป็น
ปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย 
  6) ในกรณีที่มีการอ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอื่นใด ต้องระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน ต้องไม่
ตัดทอนข้อมูลดังกล่าวจนอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ และต้องมีข้อมูลดังกล่าวพร้อมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 
  7) กรณีโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาที่ใช้ข้อความ หรือภาพ ตัวอักษรของค าเตือนและค าอธิบายรายละเอียด
ต้องมีความคมชัด และอ่านได้ชัดเจน 
  8) กรณีโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาที่มีเฉพาะการใช้เสียง ต้องจัดให้มีการอ่านออกเสียงค าเตื อน และ
ค าอธิบายรายละเอียดที่สามารถฟังเข้าใจได้ 
  9) ให้มีการระบุค าเตือนโดยใช้ข้อความว่า “ผู้ซื้อควรท าความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและ
เงื่อนไขก่อนตัดสินใจท าประกันภัยทุกครั้ง” หรือข้อความอ่ืนใดที่มีความหมายท านองเดียวกัน การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณาของนายหน้าต้องไม่ท าให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นผู้รับประกันภัย และให้
ระบุว่าเป็นกรมธรรม์ที่เสนอขายเป็นของบริษัทประกันชีวิตใด 
 
2. แนวทางการขายประกนัชีวติ 

นายหน้าประกันชีวิตส่วนใหญ่จะเรียกตนเองว่า “นักขาย” และนักขายผู้ประสบความส าเร็จในระดับโลกนั้น
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจทั้งศาสตร์เกี่ยวกับสินค้าและศิลป์ที่เก่ียวข้องกับจิตใจมนุษย์ รวมกันเป็นศาสตร์แห่งการขาย ซึ่ง
ประกอบด้วยกฎเกณฑ์และข้ันตอนของกระบวนการขาย ความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐาน
สามารถต่อยอดธุรกิจได้ รวมถึงสามารถหารายได้ที่เพิ่มมากขึ้น   

2.1 กระบวนการซ้ือ 
 การขายประกันชีวิตต้องเข้าใจกระบวนการขาย แต่กระบวนการชายก็มีพ้ืนฐานมาจากการตัดสินใจซื้อที่มี
ขั้นตอน ดังนั้นก่อนจะท าการขายจึงต้องเข้าใจกระบวนการซื้อก่อนซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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  1) ตระหนักถึงปัญหา (ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง) ระบุให้ถูกต้องว่ามันคืออะไร และ
ผลกระทบจากปัญหานั้น มากน้อยเพียงใด อย่างใด 
  2) ปรารถนาจะหาทางออก 
  3) ตัดสินใจเลือกทางออกที่ดีที่สุด 
  4) ตัดสินใจซื้อ 
  5) ส่งมอบสินค้า 

กระบวนการซื้อเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกครั้งในกระบวนการขาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขนม  เสื้อผ้า รถยนต์ นักขาย
ต้องจ าให้ขึ้นใจและน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ ต้องเข้าใจกระบวนการซื้อของคน เพื่อพัฒนากระบวนการขายที่ตอบสนอง
ความต้องการของคนซื้ออย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 

2.2 กระบวนการขาย 
การขาย คือ ศิลปะของการค้นหาความต้องการของผู้ซื้อในกระบวนการซื้อ และตอบสนองต่อความต้องการ

ด้วยสินค้าและบริการที่เหมาะสม โดยผู้ขายต้องมีความสามารถในการสื่อสาร โนมน้าว ให้ลูกค้าตัดสินใจทันที  
สถาบั น  LIMRA (Life Insurance Marketing & Research Association) ก่ อตั้ งขึ้ น ในปี  พ .ศ . 2459               

มีเครือข่ายบริษัทสมาชิกเกือบ 1,100 บริษัท ใน 86 ประเทศ ซึ่งถือเป็นแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ในธุรกิจประกันชีวิต ได้
สอนกิจกรรมการขายประกันชีวิต (Insurance Sales Activities) ไว้ถึง 10 ขั้นตอนแบบสมบูรณ์ โดยในบางขั้นตอน 
นายหน้าประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติตามประกาศของ คปภ. ต่าง ๆ เพื่อท าหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง และยังเป็นการ
ส่งเสริมธุรกิจในระยะยาวด้วย 

 
ตารางที ่4.2 แสดง 10 ขั้นตอนกจิกรรมการขาย (10 Steps of Sales Activities) 

 
ขั้นตอน กจิกรรม รายละเอยีด 

1 แสวงหาผู้มุ่งหวัง (Prospecting) บุคคลที่เคยติดต่อ ที่ได้รับการแนะน า ครอบครัว ญาติ 
เพื่ อน  สมาชิกชมรม  เป็ นต้น  มี องค์ ประกอบคื อ  มี
ความสามารถในทางการเงิน สุขภาพแข็งแรง เข้าพบได้ 
จ าเป็นต้องมีประกันภัยเพราะความรับผิดชอบ   

2 ทาบทามเพื่อการขาย (Approaching) แนะน าตนเองพร้อมใบอนุญาต  
ช่ือ/ที่อยู่ ของบริษัท จ านวนเงินกองทุน 
ผลการด าเนินงาน (งบการเงินประจ าปี) ฯลฯ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน กจิกรรม รายละเอยีด 
3 สัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล (Fact Finding) ข้อมูล/ความต้องการของผู้มุ่งหวัง 

ช่ือ อายุ จ านวนบุตร การศึกษา 
จ านวนคนในอุปการะ 
อาชีพ รายได้ ประมาณการรายจ่าย 
กรมธรรม์ที่มีอยู่ เบี้ยประกันภัย ความคุ้มครองที่มีอยู่  

4 
 

ช้ีให้เห็นปัญหา 
(Identifying the Problems) 

ช้ีให้เห็นปัญหาตามหลักวิชาการ 

5 วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา  
(Creating the Solution) 

ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ 

6 การน าเสนอแนวทางแก้ปัญหา  
(Presenting the Solution) 

การเสนอขายแบบประกันชีวิตต่าง ๆ 
แบบที่เหมาะสม ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ ทุนประกันที่
เหมาะสม เบี้ยประกัน จ านวนปีที่ต้องช าระ จ านวนปีที่    
คุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ สิทธิ หน้าที่ การใช้มูลค่าเวนคืน 
ข้อยกเว้น ช่องทางการช าระเบี้ย ฯลฯ 

7 การตอบข้อโต้แย้ง  
(Handling Objections) 

รับฟัง และชี้แจงรายละเอียด 

8 ปิดการขาย (Closing the Sell) กรอกใบค าขอเอาประกันภัย กรอกตามความเป็นจริง ห้าม
ปกปิด เพื่อป้องกันมิให้กรมธรรม์เป็นโมฆียะ พร้อมรับช าระ
เบี้ยประกันภัย ออกใบเสร็จรับเงินช่ัวคราวทันที พร้อมน าส่ง
เบี้ยประกันทันที 

9 บริการหลังการขาย 
 (After Sale Service) 

น าส่งกรมธรรม์ พร้อมช้ีแจงรายละเอียด ช่องทางการ
บริการ ทบทวนกรมธรรม์ กระชับสัมพันธ์ส่วนบุคคล ติดต่อ
อย่างต่อเนื่อง 

10 ขยายตลาด (Expanding the Markets) ขอการแนะน ารายช่ือผู้มุ่งหวัง ขยายตลาดใหม่ รักษา             
ตล าด เก่ า  ท าตล าด พื้ นที่  ต ล าดคนท างาน ประจ า 
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

 
10 ขั้นตอนการขายนี้ เป็นพื้นฐานปฏิบัติส าคัญในการพัฒนาทักษะของนายหน้าประกันชีวิตในระยะยาว ควร

ท าความเข้าใจ ฝึกฝน จนช านาญ และยังสามารถพัฒนาไปเป็นนักวางแผนการเงิน ที่ปรึกษาการเงิน ได้ในอนาคต 
 
 
 

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

 

  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-3 
 

 

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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การจัดการลูกค้า และการให้ค�าแนะน�าด้านประกันชีวิต
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(Identifying the Problems) 
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(Creating the Solution) 

ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ 

6 การน าเสนอแนวทางแก้ปัญหา  
(Presenting the Solution) 

การเสนอขายแบบประกันชีวิตต่าง ๆ 
แบบที่เหมาะสม ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ ทุนประกันที่
เหมาะสม เบี้ยประกัน จ านวนปีที่ต้องช าระ จ านวนปีที่    
คุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ สิทธิ หน้าที่ การใช้มูลค่าเวนคืน 
ข้อยกเว้น ช่องทางการช าระเบี้ย ฯลฯ 

7 การตอบข้อโต้แย้ง  
(Handling Objections) 

รับฟัง และชี้แจงรายละเอียด 

8 ปิดการขาย (Closing the Sell) กรอกใบค าขอเอาประกันภัย กรอกตามความเป็นจริง ห้าม
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 (After Sale Service) 

น าส่งกรมธรรม์ พร้อมช้ีแจงรายละเอียด ช่องทางการ
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เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนการขายอย่างละเอียดแล้วจะพบว่า 10 ขั้นตอนการขาย เป็นกระบวนการสนับสนุนให้
ผู้ซื้อก้าวสู่ทิศทางของการซื้อ และค่อย ๆ ถูกชี้น าให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ ผู้มุ่งหวังจะค้นพบความต้องการที่ยัง
ไม่ได้ตระหนัก สร้างความปรารถนาที่ต้องการแก้ไข ยอมรับข้อเสนอและวิธีการแก้ปัญหา จนถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ
ในที่สุด นอกจากนั้น 10 ขั้นตอนการขายนี้ถือเป็นพื้นฐานที่ส าคัญและละเลยไม่ได้ เพื่อพัฒนาขั้นตอนกระบวนการ
ท างานในสายอาชีพให้เติบโตต่อไป เช่น การเป็นนักวางแผนการเงิน CFP® (Certified Financial Planner) ที่ปรึกษา
การเงิน AFPTTM (Associate Financial Planner (Thai)) ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th) ที่
ปรึกษาการเงิน FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner) ของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
การเงิน (www.thaifa.org) ซึ่งกระบวนการท างานขั้นพื้นฐานนั้นถูกพัฒนามาจาก 10 ข้ันตอนการขาย 
 2.3 เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ตามประกาศเร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าท่ีของนายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร ต้องมีรายการอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้ 

1) ชื่อและที่อยู่ที่ติดต่อได้ของบริษัทประกันชีวิต 
2) ชื่อตัว ชื่อสกุลผู้เอาประกันภัย 
3) ชื่อตัว ชื่อสกุลนายหน้าประกันชีวิต พร้อมช่องลายมือชื่อ 
4) วัน เวลาที่มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 
5) สรุปเงื่อนไขทั่วไปและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครอง รวมทั้งสิทธิ

ประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
6) จ านวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยและสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ระยะเวลาเอาประกันภัย 

ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัย 
7) ให้ระบุว่าการน าส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ย

ประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น 
8) ระบุวิธีช าระเบี้ยประกันภัยในช่องทางต่าง ๆ 
9) ค าเตือนให้ผู้เอาประกันภัยศึกษา อ่าน และท าความเข้าใจ ในเอกสารเสนอขาย 
เอกสารเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ต้องมีรายการเช่นเดียวกับที่ก าหนดไว้

ในข้อ 1-9 ในข้างบน และมีรายการดังต่อไปนี้ด้วยเป็นอย่างน้อย 
10) รายละเอียดค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม 
11) จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระทั้งสิ้น พร้อมแสดงรายละเอียด สัดส่วนของจ านวนเงินที่เป็นเบี้ย

ประกันชีวิต เบี้ยประกันภัยส าหรับความคุ้มครองเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายด าเนินงานและสัดส่วนการลงทุน 
เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล  ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ต้องมีรายการ

เช่นเดียวกับที่ก าหนดไว้ในข้อ 1-11 ในข้างบน และมีรายการดังต่อไปนี้ด้วยเป็นอย่างน้อย 
12) อัตราผลตอบแทนที่ให้กับผู้เอาประกันภัย มูลค่าเงินต้นที่จะน าไปค านวณอัตราผลตอบแทน ความถี่และ

ระยะเวลาในการค านวณอัตราผลตอบแทน 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

(www.tfpa.or.th)

(www.thaifa.org)
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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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13) ตารางแสดงการประมาณการมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)  
นายหน้าประกันชีวิตจะต้องลงรายการตาม 2 3 และ 4 เมื่อผู้มุ่งหวังตกลงที่จะท าประกันชีวิต และต้องส่ง

มอบเอกสารประกอบการเสนอขายให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท 
ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และกรมธรรม์

ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ที่บริษัทประกันชีวิตให้ความเห็นชอบต้องเป็นปัจจุบัน ถ้าใช้ข้อมูลที่เป็น
ผลประกอบการในอดีตเพื่อแสดงการวิเคราะห์เพื่อประกอบการขาย ต้องมีค าเตือนให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าผล
ประกอบการในอดีต มิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-3 
 

 

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่4.3 
การรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพนัธ์ 
 

 
ในการปฏิบัติงานจริงของนายหน้าประกันชีวิต ตลาดธรรมชาติคือกลุ่มคนที่เรารู้จัก การเข้าไปเพื่อแนะน า

ประกันชีวิตจึงเป็นการสะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง แต่ขนาดของตลาดที่ใหญ่กว่า คือตลาดของคนที่เราไม่รู้จัก เป็นตลาด
ที่เราต้องสร้างใหม่ หากเราสามารถท าให้คนที่เราไม่รู้จัก กลายเป็นคนรู้จัก เป็นเหมือนโซ่ไม่มีปลาย จะเป็นการสร้าง
ความยั่งยืนให้กับอาชีพในระยะยาว การรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์จึงเป็นกิจกรรมที่ต้องท าร่วมกัน ดังนี้ 

 
1. การรู้จกัลูกค้า 
 จากเรื่องที่ 4.2  ได้กล่าวถึง 10 ขั้นตอนการขายแล้วนั้น เมื่อนายหน้าประกันชีวิตได้เลือกตลาดเป้าหมาย 
(Target Market) แล้ว ขั้นตอนการทาบทามเพื่อขาย และสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
นายหน้าประกันชีวิตจ าเป็นต้องรู้จักลูกค้าในตลาด โดยรู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นใคร เขาคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร พวกเขาใช้
ชีวิตอย่างไร มีค่านิยมในการด าเนินชีวิตอย่างไร มีค่านิยมอะไรที่ใช้เป็นหลักการในการด าเนินชีวิต มีความสนใจอะไร มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไร มีทัศนคติอย่างไร โลกทัศน์เป็นอย่างไร ความทะเยอทะยานเป็น
อย่างไร ความต้องการและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมการซื้อการใช้สินค้าคืออะไร ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้มุ่งหวังที่
นายหน้าประกันชีวิตควรรู้อย่างลึกซึ้งนั้น จะประกอบไปด้วยข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลด้านประชากร  
1.2 ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา 
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของผู้มุ่งหวัง 
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อของผู้มุ่งหวัง 
1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 

 1.1 ข้อมลูทางด้านประชากร  เป็นข้อมูลที่ท าให้นายหน้าประกันชีวิตรู้ว่าผู้มุ่งหวังเป็นใคร เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ฐานะทางการสมรส ขนาดครอบครัว ศาสนา ที่อยู่อาศัย ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์นี้ ท าให้รู้ว่าผู้มุ่งหวังกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นใครเท่านั้น แต่ยังไม่รู้ว่า
พวกเขาด าเนินชีวิตอย่างไร มีความต้องการอะไร จึงต้องสนใจที่จะเรียนรู้ข้อมูลอื่นด้วย  
 1.2 ข้อมูลด้านจิตวิทยา  เป็นข้อมูลทางด้านสภาพจิตใจของผู้มุ่งหวังที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของผู้มุ่งหวัง 
ได้แก่ความต้องการ  ความปรารถนา แรงจูงใจ ทัศนคติ  การรับรู้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันภายในที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของ  เพื่อที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคที่อยู่ภายในตัวของผู้
มุ่งหวังว่าคืออะไร 
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อยู ่ภายในตัวของ

ผู้มุ ่งหวังว่าคืออะไร
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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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 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของผู้มุ่งหวัง  เป็นข้อมูลที่ว่าด้วยรูปแบบในการด าเนินชีวิต ค่านิยม และ
ความทะเยอทะยานของผู้มุ่งหวัง ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ผู้มุ่งหวังท า  สิ่งที่สนใจ และความคิดเห็นของผู้มุ่งหวังที่มี
ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม       
 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้มุ่งหวัง  เพื่อที่จะรู้ว่าจะเข้าถึงผู้มุ่งหวังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร 
ประกอบไปด้วยเวลาที่ใช้ในการบริโภคสื่อ การเลือกบริโภคสื่อ ชอบอ่านหนังสือพิมพ์อะไร ชอบอ่านเรื่องราวอะไร 
ชอบฟังรายการวิทยุอะไร ชอบผู้จัดรายการคนไหน ชอบดูรายการโทรทัศน์อะไร ชอบพิธีกรคนไหน ชอบผู้อ่านข่าว             
คนใด ชอบดาราคนไหน ความรู้ทั้งหมดนี้จะท าให้เราเข้าถึงผู้มุ่งหวังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
 1.5 ข้อมลูเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม  เพื่อที่จะเรียนรู้ปัจจัยภายนอกที่มีต่อพฤติกรรม
การบริโภค ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมระดับชาติ วัฒนธรรมย่อยของกลุ่มต่าง  ๆ เรื่องของ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว เรื่องของกลุ่มอ้างอิงที่ผู้มุ่งหวังต้องการอยากจะเป็นหรืออยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 
กลุ่มชนชั้นทางสังคมของผู้มุ่งหวัง และบรรทัดฐานทางพฤติกรรมของกลุ่มอ้างอิงและชนชั้นทางสังคม 

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นส่วนช่วยนายหน้าประกันชีวิตในการเจาะตลาด และขยายตลาดในอนาคต บางครั้ง
นายหน้าประกันชีวิตไม่แน่ใจว่าเราเหมาะกับกลุ่มคนแบบไหน หรือใครที่เหมาะกับเรา การวิเคราะห์ความเข้าใจลูกค้า
ให้ลึกซึ้ง จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ และค่อย ๆ ฝึกฝนพัฒนาตนเองต่อไป เพื่อสร้างความยั่งยืนและมั่นคงในธุรกิจ  

หนทางที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจผู้มุ่งหวังในตลาดเป้าหมาย คือ ตั้งค าถามว่าลูกค้าอยากรู้อะไรเก่ียวกับการประกัน
ชีวิตมากที่สุด โดยที่นายหน้าประกันชีวิตต้องตอบค าถามเหล่านี้ให้ได้ 

 1) ท าไมต้องซ้ือประกันชีวิต เพราะการประกันชีวิตเป็นการคุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพ ชราภาพ หรือเสียชีวิต และเป็นการออมทรัพย์ ในลักษณะที่มีการจ่ายเงินให้กับใครบางคนในเวลา
ใดเวลาหนึ่งในอนาคต 

 2) ต้องซ้ือเท่าไร  หมายถึง จ านวนเงินที่ต้องการความคุ้มครอง 
 3) ต้องใช้เงินเท่าไร  หมายถึง งบประมาณที่ต้องจัดสรรส าหรับการซื้อประกันชีวิต 
 4) แบบประกันชีวิตแบบไหน  หมายถึง แบบประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการ 
 5) ควรซ้ือเม่ือไร  หมายถึง เวลาที่ลูกค้าเห็นว่าเหมาะสม เช่น วันเร่ิมท าประกันภัย ระยะเวลาช าระเบี้ย

ประกันภัย หรือระยะเวลาที่ต้องการความคุ้มครอง เป็นต้น 
 6) ซ้ือกับใคร  นายหน้าประกันชีวิตต้องสามารถสอบผ่านความคาดหวังของลูกค้า 
นอกจากนี้ในการใช้แบบสอบถามเพื่อท าความรู้จักลูกค้าและเพื่อการแสวงหาข้อมูล อาจจะเป็นแบบฟอร์ม

สอบถามมาตรฐานที่บริษัทต่าง ๆ น ามาใช้ รวมไปถึงเป็นการถามด้วยปากเปล่า เป็นทักษะที่นายหน้าประกันชีวิตต้อง
ได้รับการฝึกฝน 
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  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-3 
 

 

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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 1) ท าไมต้องซ้ือประกันชีวิต เพราะการประกันชีวิตเป็นการคุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพ ชราภาพ หรือเสียชีวิต และเป็นการออมทรัพย์ ในลักษณะที่มีการจ่ายเงินให้กับใครบางคนในเวลา
ใดเวลาหนึ่งในอนาคต 

 2) ต้องซ้ือเท่าไร  หมายถึง จ านวนเงินที่ต้องการความคุ้มครอง 
 3) ต้องใช้เงินเท่าไร  หมายถึง งบประมาณที่ต้องจัดสรรส าหรับการซื้อประกันชีวิต 
 4) แบบประกันชีวิตแบบไหน  หมายถึง แบบประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการ 
 5) ควรซ้ือเม่ือไร  หมายถึง เวลาที่ลูกค้าเห็นว่าเหมาะสม เช่น วันเร่ิมท าประกันภัย ระยะเวลาช าระเบี้ย

ประกันภัย หรือระยะเวลาที่ต้องการความคุ้มครอง เป็นต้น 
 6) ซ้ือกับใคร  นายหน้าประกันชีวิตต้องสามารถสอบผ่านความคาดหวังของลูกค้า 
นอกจากนี้ในการใช้แบบสอบถามเพื่อท าความรู้จักลูกค้าและเพื่อการแสวงหาข้อมูล อาจจะเป็นแบบฟอร์ม

สอบถามมาตรฐานที่บริษัทต่าง ๆ น ามาใช้ รวมไปถึงเป็นการถามด้วยปากเปล่า เป็นทักษะที่นายหน้าประกันชีวิตต้อง
ได้รับการฝึกฝน 
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2. การสร้างความสัมพนัธ์ 
การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้มุ่งหวังและลูกค้าเป็นสิ่งจ าเป็นในการเสนอขายประกันชีวิต คนแต่ละคนถูกหล่อ

หลอมจากประสบการณ์ให้มีความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม  ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างคน 2 คน จึงต้องอาศัยความเข้าใจถึงปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพที่มีระหว่างกัน เพื่อบุคคลทั้งสอง
ฝ่ายจะได้ประสบความส าเร็จในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

2.1 คณุลักษณะภายในหรือทัศนคติของบุคคลที่ส าคัญบางประการในการสร้างสัมพนัธภาพที่ด ีได้แก ่
 1) การยอมรับและให้เกียรติ หมายถึง การยอมรับลักษณะส่วนตัวหรือลักษณะเฉพาะของบุคคลตามที่

เขาเป็น ให้เกียรติและเคารพในคุณค่าของบุคคล มีความเป็นมิตร และความอบอุ่นใจแก่ผู้อื่น  
 2) การเข้าใจสาระและความรู้สึก หมายถึง การเข้าใจในเนื้อหาสาระของสิ่งที่สื่อสารระหว่างกัน  และ

เข้าใจในความรู้สึกของผู้ อ่ืนเสมือนเราเป็นตัวเขา  ซึ่งในสัมพันธภาพที่ขาดความเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน 
สัมพันธภาพนั้นไม่สามารถด าเนินไปถึงขั้นที่ลึกซึ้งได้  

 3) ความจริงใจ หมายถึง การไม่เสแสร้งในการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก และทัศนคติของตนเอง  
คุณลักษณะของบุคคล 3 ประการนี้ จะส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้มากน้อยเพียงใดนั้น  ไม่ใช่

เพียงแต่มีคุณลักษณะเช่นนี้อยู่ภายในเท่านั้น สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการสื่อ หรือแสดงออกถึง
คุณลักษณะเหล่านี้ออกมาให้ผู้ อ่ืนรับรู้ด้วย ซึ่งความสามารถในการแสดงออก หรือการสื่อสารให้ผู้ อ่ืนทราบถึง
คุณลักษณะส าคัญเหล่านี้ เรียกว่า ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล 
         การเริ่มต้นของสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจนสัมพันธภาพนั้นได้พัฒนาต่อไปเป็นความแน่นแฟ้นลึกซึ้ง  และรักษา            
ให้สัมพันธภาพอันดีนี้ยั่งยืนตลอดไปไม่ใช่เรื่องง่าย หากแต่จะต้องอาศัยทักษะที่ส าคัญหลายประการด้วยกัน ซึ่งทักษะ
แห่งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนี้ มิใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เอง แต่จะต้องอาศัยการฝึกฝนหรือฝึกหัด ดังนั้นจึงกล่าว          
ได้ว่า ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับมนุษย์ มิตรภาพจะก่อเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเวลา 
ความพยายาม และทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 2.2 รูปแบบการสร้างสัมพนัธภาพที่ดกีบัผู้อื่น อาจเป็นไปได้ใน 3 รูปแบบ คือ 

1) การรอคอยให้ผู้อื่นก้าวเข้ามาผูกมิตรด้วย 
2) การขอให้ใครสักคนเป็นเพื่อนด้วย ซึ่งเรามักจะรู้สึกเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธ 

        3) การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ด้วยการให้มิตรภาพแก่ผู้ อ่ืน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของบุคคล ในระยะ
ยาว การสร้างสัมพันธภาพรูปแบบนี้ให้ผลที่แน่นอนที่สุด 
 David W. Johnson (1997) กล่าวว่า ถ้าท่านต้องการเพื่อน จงเป็นเพื่อนของผู้อ่ืน ถ้าท่านต้องการความ
ห่วงใย จงให้ความห่วงใยแก่ผู้อื่น ถ้าท่านต้องการค าปลอบโยน จงให้ค าปลอบโยนแก่ผู้อื่น 

นอกจากนี้เมื่อโอกาสแห่งการสร้างมิตรภาพมาถึง สิ่งที่จะต้องมีอีกประการหนึ่ง คือ  ทักษะท่ีใช้ในการสร้าง
และคงไว้ซึ่งมิตรภาพที่ยั่งยืนต่อไป การสร้างและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ อ่ืนจะเกิดบรรลุผลได้  ต้องอาศัย
คุณลักษณะที่ส าคัญของบุคคลในการยอมรับและส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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2.3 ปัจจยัส าคัญในการสร้างสัมพนัธภาพกบัผู้อื่น ได้แก่  
 1) การเปิดเผยตนเอง  
 2) ความไว้วางใจและความน่าไว้วางใจ  
 3) ทักษะการสื่อสารความเข้าใจ 
รายละเอียดดังนี้ 

  1) การเปิดเผยตนเอง  การเปิดเผยตนเอง (Self Disclosure) หมายถึง การเปิดเผยให้ผู้ อ่ืนรู้ถึง
ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาที่ตนเองมีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การเปิดเผยตนเองไม่ได้หมายถึง การบอกถึงประวัติ
หรือเร่ืองราวในอดีตของตนเอง แต่เรื่องราวในอดีตก็อาจจะช่วยให้บุคคลอื่นเข้าใจสาเหตุหรือที่มาของความรู้สึกที่เรามี
ต่อเหตุการณ์นั้น ๆ การเปิดเผยตนเองมีผลดีต่อการสร้างและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหลายประการ คือ 
   (1) ท าให้ผู้อื่นรู้จักเรามากข้ึน เพิ่มโอกาสที่ผู้อื่นจะชอบและเกิดความคุ้นเคยสนิทสนมมากข้ึน  
   (2) ท าให้สามารถท ากิจกรรมที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน สนใจร่วมกัน  
   (3) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการรับรู้ของตนเองกับผู้อื่น  
   (4) ช่วยในการจัดการกับความเครียดและความทุกข์  
   (5) การอธิบายหรือบอกความไม่สบายใจของตนเองกับผู้อ่ืน จะช่วยให้เจ้าตัวมองเห็นปัญหาของ
ตนเองชัดขึ้น และนอกจากนี้ ความห่วงใย การปลอบโยน และช่วยหาทางออกของเพื่อนจะเป็นก าลังใจ สร้างความ
อบอุ่นใจ ท าให้สัมพันธภาพของบุคคลทั้งสองเพิ่มความสนิมสนมและลึกซึ้งยิ่งขึ้น  

 การเปิดเผยตนเองมากเกินไปหรือน้อยเกินไป มีผลท าให้สูญเสียสัมพันธภาพไปได้เช่นกัน การเปิดเผย
ตนเองที่มีผลท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนนั้น ต้องมีความเหมาะสมของการเปิดเผยในโอกาสดังนี้ 

  (1) การเปิดเผยตนเองซึ่งกันและกัน เมื่อบุคคลหนึ่งเปิดเผยตนเอง ก็มีความคาดหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
จะเปิดเผยตนเองด้วย แต่ถ้าการเปิดเผยตนเองเกิดขึ้นฝ่ายเดียว ก็ควรจ ากัดการเปิดเผยตนเองไว้ในขอบเขตหนึ่งเท่านั้น  

  (2) การเปิดเผยตนเองควรเป็นเร่ืองเก่ียวข้องกับเร่ืองราวระหว่างบุคคลที่เป็นปัจจุบัน  
  (3) ผลของการเปิดเผยตนเองขึ้นกับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งด้วย การเปิดเผยความรู้สึกของตนเองของ

ฝ่ายหนึ่งอาจกระทบกระเทือนอีกฝ่ายหนึ่งได้  ดังนั้นจึงควรพิจารณาทัศนคติในมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีต่อการ
เปิดเผยตนเองด้วย  

  (4) การเปิดเผยตนเองควรเร่ิมต้นจากระดับทั่วๆไปแล้วค่อยๆไปสู่การเปิดเผยตนเองในระดับที่ลึก
หรือเป็นส่วนตัวมากข้ึนเร่ือย ๆ เช่น อาจจะเร่ิมต้นจากการพูดถึงงานอดิเรก กีฬาที่ชอบ เหตุการณ์ปัจจุบันที่สนใจ เมื่อ
มิตรภาพด าเนินไปเร่ิมมีความคุ้นเคยมากข้ึนแล้ว การเปิดเผยตนเองจะค่อย ๆ ไปสู่เรื่องใกล้ตัวและเก่ียวกับความรู้สึกที่
ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น การเปิดเผยตนเองเก่ียวกับความกลัว ความรัก ซึ่งการเปิดเผยในสิ่งเหล่านี้เมื่อสัมพันธภาพมีความ
ใกล้ชิดกันแล้ว ก็จะยิ่งเพิ่มความลึกซึ้งในสัมพันธภาพยิ่งขึ้น  
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วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

การจัดการลูกค้า และการให้ค�าแนะน�าด้านประกันชีวิต



 

4-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

2.3 ปัจจยัส าคัญในการสร้างสัมพนัธภาพกบัผู้อื่น ได้แก่  
 1) การเปิดเผยตนเอง  
 2) ความไว้วางใจและความน่าไว้วางใจ  
 3) ทักษะการสื่อสารความเข้าใจ 
รายละเอียดดังนี้ 

  1) การเปิดเผยตนเอง  การเปิดเผยตนเอง (Self Disclosure) หมายถึง การเปิดเผยให้ผู้ อ่ืนรู้ถึง
ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาที่ตนเองมีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การเปิดเผยตนเองไม่ได้หมายถึง การบอกถึงประวัติ
หรือเร่ืองราวในอดีตของตนเอง แต่เรื่องราวในอดีตก็อาจจะช่วยให้บุคคลอื่นเข้าใจสาเหตุหรือที่มาของความรู้สึกที่เรามี
ต่อเหตุการณ์นั้น ๆ การเปิดเผยตนเองมีผลดีต่อการสร้างและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหลายประการ คือ 
   (1) ท าให้ผู้อื่นรู้จักเรามากข้ึน เพิ่มโอกาสที่ผู้อื่นจะชอบและเกิดความคุ้นเคยสนิทสนมมากข้ึน  
   (2) ท าให้สามารถท ากิจกรรมที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน สนใจร่วมกัน  
   (3) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการรับรู้ของตนเองกับผู้อื่น  
   (4) ช่วยในการจัดการกับความเครียดและความทุกข์  
   (5) การอธิบายหรือบอกความไม่สบายใจของตนเองกับผู้อ่ืน จะช่วยให้เจ้าตัวมองเห็นปัญหาของ
ตนเองชัดขึ้น และนอกจากนี้ ความห่วงใย การปลอบโยน และช่วยหาทางออกของเพื่อนจะเป็นก าลังใจ สร้างความ
อบอุ่นใจ ท าให้สัมพันธภาพของบุคคลทั้งสองเพิ่มความสนิมสนมและลึกซึ้งยิ่งขึ้น  

 การเปิดเผยตนเองมากเกินไปหรือน้อยเกินไป มีผลท าให้สูญเสียสัมพันธภาพไปได้เช่นกัน การเปิดเผย
ตนเองที่มีผลท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนนั้น ต้องมีความเหมาะสมของการเปิดเผยในโอกาสดังนี้ 

  (1) การเปิดเผยตนเองซึ่งกันและกัน เมื่อบุคคลหนึ่งเปิดเผยตนเอง ก็มีความคาดหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
จะเปิดเผยตนเองด้วย แต่ถ้าการเปิดเผยตนเองเกิดขึ้นฝ่ายเดียว ก็ควรจ ากัดการเปิดเผยตนเองไว้ในขอบเขตหนึ่งเท่านั้น  

  (2) การเปิดเผยตนเองควรเป็นเร่ืองเก่ียวข้องกับเร่ืองราวระหว่างบุคคลที่เป็นปัจจุบัน  
  (3) ผลของการเปิดเผยตนเองขึ้นกับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งด้วย การเปิดเผยความรู้สึกของตนเองของ

ฝ่ายหนึ่งอาจกระทบกระเทือนอีกฝ่ายหนึ่งได้  ดังนั้นจึงควรพิจารณาทัศนคติในมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีต่อการ
เปิดเผยตนเองด้วย  

  (4) การเปิดเผยตนเองควรเร่ิมต้นจากระดับทั่วๆไปแล้วค่อยๆไปสู่การเปิดเผยตนเองในระดับที่ลึก
หรือเป็นส่วนตัวมากข้ึนเร่ือย ๆ เช่น อาจจะเร่ิมต้นจากการพูดถึงงานอดิเรก กีฬาที่ชอบ เหตุการณ์ปัจจุบันที่สนใจ เมื่อ
มิตรภาพด าเนินไปเร่ิมมีความคุ้นเคยมากข้ึนแล้ว การเปิดเผยตนเองจะค่อย ๆ ไปสู่เรื่องใกล้ตัวและเก่ียวกับความรู้สึกที่
ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น การเปิดเผยตนเองเก่ียวกับความกลัว ความรัก ซึ่งการเปิดเผยในสิ่งเหล่านี้เมื่อสัมพันธภาพมีความ
ใกล้ชิดกันแล้ว ก็จะยิ่งเพิ่มความลึกซึ้งในสัมพันธภาพยิ่งขึ้น  
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  2) ความไว้วางใจ และความน่าไว้วางใจ   ความไว้วางใจ (Trust) เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนา
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลให้งอกงาม วิกฤตการณ์ส าคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในสัมพันธภาพ คือ ความไม่สามารถในการ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระดับความไว้วางใจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับการกระท าของบุคคลทั้งสอง
ฝ่าย และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ท าลายได้ง่าย ในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีระดับที่
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ การไม่ไว้วางใจเลย และไว้วางใจในทุกโอกาส เป็นการไว้วางใจที่ไม่เหมาะสม  
  ความไว้วางใจเกิดขึ้น เมื่อบุคคลเต็มใจที่จะเสี่ยงต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยตนเองเกี่ยวกับ 
ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และปฏิกิริยาที่เขามีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 
  ความน่าไว้วางใจ (Trustworthy) จะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลท าให้ผู้อ่ืนมั่นใจว่าเขาได้รับประโยชน์จากการ
เสี่ยงเปิดเผยตนเอง บุคคลที่จะได้รับความไว้วางใจ คือ บุคคลที่แสดงออกถึง การยอมรับ การช่วยเหลือสนับสนุน และ
ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
  การแสดงออกถึงการยอมรับจะช่วยให้ผู้อื่นลดความรู้สึกกลัวและความกังวลต่อความอ่อนแอของเขาเอง 
และท าให้กล้าเปิดเผยตนเองมากข้ึน 

 การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นจากล าดับขั้นตอนของ
การกระท าของทั้งสองฝ่าย ดังนี้ 

  (1) เมื่อบุคคลหนึ่งเสี่ยงที่จะเปิดเผยความคิด ความรู้สึก และปฏิกิริยาต่ออีกบุคคลหนึ่ง  
  (2) อีกฝ่ายหนึ่งตอบสนองด้วยการยอมรับ การช่วยเหลือสนับสนุน และให้ความร่วมมือต่อผู้ที่

เปิดเผย และมีการเปิดเผยตนเองตอบ (ซึ่งกันและกัน)  
 การท าลายความไว้วางใจ เกิดขึ้นได้ง่าย เพียงแต่บุคคลรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งหลอกลวงแม้แต่เพียงคร้ังเดียว 

ความไว้วางใจต่อกันก็จะเปลี่ยนเป็นความไม่ไว้วางใจ ซึ่งความรู้สึกไม่ไว้วางใจนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก เพราะ
บุคคลจะเกิดการรับรู้ว่าการหลอกลวงอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต พฤติกรรมที่ท าให้ความรู้สึกไว้วางใจลดลง ได้แก่ 

  (1) การปฏิเสธ เยาะเย้ย เห็นเป็นเรื่องน่าข า หรือตลก และไม่ให้เกียรติ เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเปิดเผย
ตนเอง  

  (2) การไม่เปิดเผยตนเองตอบ เมื่อฝ่ายหนึ่งเปิดเผยตนเอง การที่ฝ่ายหนึ่งเปิดเผยตนเองแต่อีกฝ่าย
หนึ่งปิดตนเอง จะท าให้ฝ่ายที่เปิดเผยตนเองเกิดความไม่ไว้วางใจและรู้สึกว่าตนเองเปิดเผยมากเกินไปและไม่มั่นใจที่จะ
เปิดเผยต่อไป  

  (3) การปฏิเสธที่จะเปิดเผยเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกของตนเอง เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งแสดงการ
ยอมรับ เต็มใจที่จะช่วยเหลือและร่วมมือ การตอบสนองการยอมรับ ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและร่วมมือของอีกฝ่าย
หนึ่งด้วยการปกปิดและระมัดระวังตัวที่จะเปิดเผย จะท าให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเชื่อถือและถูก
ปฏิเสธ  
                3) ทักษะการส่ือสารความเข้าใจ  หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกที่สื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
ถูกต้องชัดเจน ท าให้เกิดความเข้าใจต่อกัน และสานต่อเรื่องราวที่สื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ
ของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ได้แก่ ทักษะการฟัง การทวนเนื้อความ การสะท้อนความรู้สึก และการถามค าถาม 
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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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ในขณะเดียวกันผู้รับสารจะรับสารได้ถูกต้องตรงกับที่ผู้ส่งสารเจตนาจะสื่อ ผู้รับสารก็จะต้องค านึงถึงปัจจัยบางประการ
ด้วยเช่นกัน  เช่นมุมมองของผู้ส่งสารหรือความหมายของสารในมุมมองหรือเจตนาของผู้ส่งสาร 

  (1) ทกัษะการฟัง (Listening Skill)  การฟังเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล การที่จะโต้ตอบกับคู่สนทนาหรือผู้ส่งสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น  ต้องเริ่มจากการฟังที่มี
ประสิทธิภาพก่อน 

  การฟังที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การฟังที่สามารถเข้าใจถึงสาระส าคัญที่ผู้ส่งสารสื่อออกมาได้ 
  สาระส าคัญที่ผู้ส่งสารสื่อออกมา สามารถสื่อได้ 2 ช่องทาง คือ 
   ก. สื่อสารโดยการใช้วาจาหรือถ้อยค า สารที่สื่อโดยผ่านถ้อยค าส่วนใหญ่จะเป็นสาระที่เป็น

เนื้อหา ผู้ฟังจึงควรจับใจความของเนื้อหา ให้ได้ 5 ประเด็นหลัก คือ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร  
   ข. สื่อสารโดยการผ่านทางน้ าเสียง สีหน้าและท่าทาง สารที่สื่อผ่านน้ าเสียง สีหน้าและท่าทาง

มักจะเป็นสารที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของผู้ส่งสาร เช่น ความจริงจัง ความสนุกสนาน ดีใจ เสียใจ เป็นต้น  
  การที่จะจับสาระส าคัญจากผู้ส่งสารให้ได้ถูกต้อง จะต้องอาศัยสารที่ได้จากการฟังเนื้อหา และสาร

ที่ได้จากการสังเกตน้ าเสียง สีหน้า และท่าทางประกอบกัน เพื่อจะได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของสารที่ผู้ส่งสาร
เจตนาจะสื่อ หรือพยายามที่จะหลบซ่อน กลบเลื่อนด้วยการใช้ถ้อยค าที่ไม่ตรงกับใจ แต่มักปิดบังไม่ได้จากสีหน้าและ
ท่าทาง ดังนั้นทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยการใส่ใจและการสังเกตในขณะเดียวกัน 

  การใส่ใจ (Attending) หมายถึง การแสดงถึงความสนใจ การให้ความส าคัญ และให้เกียรติต่อคู่
สนทนาหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 

  สิ่งที่เป็นอุปสรรคของการสื่อสารที่ท าให้เกิดความไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความเข้าใจผิดต่อกันในการ
สื่อสารที่ส าคัญ คือ การมีอคติหรือใช้ทัศนคติความเชื่อส่วนตัวเข้าไปตีความสาระส าคัญที่รับรู้จากการฟังหรือการเห็น  
เพราะอคติและทัศนคติส่วนตัวจะท าให้เกิดการเลือกรับรู้สารเพียงบางส่วน แทนที่จะรับรู้สารทั้งหมด แล้วตีความตาม
การรับรู้ที่เลือกแล้วของตน 

  การเลือกรับรู้เป็นอุปสรรคของการฟังและการตอบสนอง 
  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่นั้น มีความซับซ้อนของสารที่สื่อต่อกัน ทั้งที่เป็นสาร

ที่สื่อในรูปของวาจาหรือการใช้ท่าทาง ผู้รับสารจึงมักเลือกรับรู้สารเพียงบางส่วนของสารทั้งหมดที่ผู้ส่งสารสื่อออกมา 
ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ของบุคคล ได้แก่ ความคาดหวัง ความต้องการ  ทัศนคติ และความเชื่อของผู้รับ
สาร ท าให้เกิดการเห็นหรือการได้ยินเป็นไปตามสิ่งที่ผู้รับสารคิดหรือคาดหวัง แทนที่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง การแก้ไข
เพื่อลดการเกิดการเลือกรับรู้ในการสื่อสาร สามารถท าได้โดยการเข้าใจมุมมองของผู้อ่ืนที่เก่ียวข้องในการสื่อสารนั้น ๆ 

  ข่าวสารหรือข้อความการสื่อสารเดียวกันอาจจะถูกตีความและเข้าใจแตกต่างกันไปตามมุมมองของ
ผู้รับสาร การเข้าใจผิดต่อกันในการสื่อสารจึงมักจะเกิดขึ้น จากการที่ผู้ส่งสารก็มักจะคิดว่า ทุกคนจะมีมุมมองและคิด
เข้าใจเช่นเดียวกันกับตน ทั้งที่ในสภาพการณ์ที่เป็นจริงแล้ว สารที่บุคคลแต่ละคนรับไปจะถูกตีความและให้ความหมาย
แตกต่างกัน ไปตามมุมมองของบุคคลนั้น ๆ 
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  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-3 
 

 

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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การจัดการลูกค้า และการให้ค�าแนะน�าด้านประกันชีวิต
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ในขณะเดียวกันผู้รับสารจะรับสารได้ถูกต้องตรงกับที่ผู้ส่งสารเจตนาจะสื่อ ผู้รับสารก็จะต้องค านึงถึงปัจจัยบางประการ
ด้วยเช่นกัน  เช่นมุมมองของผู้ส่งสารหรือความหมายของสารในมุมมองหรือเจตนาของผู้ส่งสาร 

  (1) ทกัษะการฟัง (Listening Skill)  การฟังเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล การที่จะโต้ตอบกับคู่สนทนาหรือผู้ส่งสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น  ต้องเริ่มจากการฟังที่มี
ประสิทธิภาพก่อน 

  การฟังที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การฟังที่สามารถเข้าใจถึงสาระส าคัญที่ผู้ส่งสารสื่อออกมาได้ 
  สาระส าคัญที่ผู้ส่งสารสื่อออกมา สามารถสื่อได้ 2 ช่องทาง คือ 
   ก. สื่อสารโดยการใช้วาจาหรือถ้อยค า สารที่สื่อโดยผ่านถ้อยค าส่วนใหญ่จะเป็นสาระที่เป็น

เนื้อหา ผู้ฟังจึงควรจับใจความของเนื้อหา ให้ได้ 5 ประเด็นหลัก คือ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร  
   ข. สื่อสารโดยการผ่านทางน้ าเสียง สีหน้าและท่าทาง สารที่สื่อผ่านน้ าเสียง สีหน้าและท่าทาง

มักจะเป็นสารที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของผู้ส่งสาร เช่น ความจริงจัง ความสนุกสนาน ดีใจ เสียใจ เป็นต้น  
  การที่จะจับสาระส าคัญจากผู้ส่งสารให้ได้ถูกต้อง จะต้องอาศัยสารที่ได้จากการฟังเนื้อหา และสาร

ที่ได้จากการสังเกตน้ าเสียง สีหน้า และท่าทางประกอบกัน เพื่อจะได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของสารที่ผู้ส่งสาร
เจตนาจะสื่อ หรือพยายามที่จะหลบซ่อน กลบเลื่อนด้วยการใช้ถ้อยค าที่ไม่ตรงกับใจ แต่มักปิดบังไม่ได้จากสีหน้าและ
ท่าทาง ดังนั้นทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยการใส่ใจและการสังเกตในขณะเดียวกัน 

  การใส่ใจ (Attending) หมายถึง การแสดงถึงความสนใจ การให้ความส าคัญ และให้เกียรติต่อคู่
สนทนาหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 

  สิ่งที่เป็นอุปสรรคของการสื่อสารที่ท าให้เกิดความไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความเข้าใจผิดต่อกันในการ
สื่อสารที่ส าคัญ คือ การมีอคติหรือใช้ทัศนคติความเชื่อส่วนตัวเข้าไปตีความสาระส าคัญที่รับรู้จากการฟังหรือการเห็น  
เพราะอคติและทัศนคติส่วนตัวจะท าให้เกิดการเลือกรับรู้สารเพียงบางส่วน แทนที่จะรับรู้สารทั้งหมด แล้วตีความตาม
การรับรู้ที่เลือกแล้วของตน 

  การเลือกรับรู้เป็นอุปสรรคของการฟังและการตอบสนอง 
  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่นั้น มีความซับซ้อนของสารที่สื่อต่อกัน ทั้งที่เป็นสาร

ที่สื่อในรูปของวาจาหรือการใช้ท่าทาง ผู้รับสารจึงมักเลือกรับรู้สารเพียงบางส่วนของสารทั้งหมดที่ผู้ส่งสารสื่อออกมา 
ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ของบุคคล ได้แก่ ความคาดหวัง ความต้องการ  ทัศนคติ และความเชื่อของผู้รับ
สาร ท าให้เกิดการเห็นหรือการได้ยินเป็นไปตามสิ่งที่ผู้รับสารคิดหรือคาดหวัง แทนที่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง การแก้ไข
เพื่อลดการเกิดการเลือกรับรู้ในการสื่อสาร สามารถท าได้โดยการเข้าใจมุมมองของผู้อ่ืนที่เก่ียวข้องในการสื่อสารนั้น ๆ 

  ข่าวสารหรือข้อความการสื่อสารเดียวกันอาจจะถูกตีความและเข้าใจแตกต่างกันไปตามมุมมองของ
ผู้รับสาร การเข้าใจผิดต่อกันในการสื่อสารจึงมักจะเกิดขึ้น จากการที่ผู้ส่งสารก็มักจะคิดว่า ทุกคนจะมีมุมมองและคิด
เข้าใจเช่นเดียวกันกับตน ทั้งที่ในสภาพการณ์ที่เป็นจริงแล้ว สารที่บุคคลแต่ละคนรับไปจะถูกตีความและให้ความหมาย
แตกต่างกัน ไปตามมุมมองของบุคคลนั้น ๆ 
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  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-33 
 

 

  ดังนั้นในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง ผู้สื่อและผู้รับสามารถสื่อและรับสารตรงกัน            
ผู้สื่อสารและผู้รับสารจะต้องค านึงถึงมุมมองของผู้รับสาร ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเก่าเกี่ยวกับสิ่งที่จะสื่อที่ผู้รับสารมีอยู่
ก่อนแล้ว และสิ่งที่ผู้รับสารสนใจและต้องการทราบเก่ียวกับเร่ืองที่จะสื่อ  

  บุคคลจะรับรู้ความใส่ใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้ 2 ทาง คือ 
   -  ภาษาท่าทาง ได้แก่ การสบตา การพยักหน้า และการโน้มตัวเข้าหาผู้พูดในระยะห่างที่

พอเหมาะ  
   -  ภาษาพูด ได้แก่ การตอบรับ (ค่ะ ครับ) การทวนเนื้อความ การสะท้อนความรู้สึก และการ

ถามค าถาม  
  (2) การทวนเน้ือความ  (Restatement) เป็นการพูดทบทวนในเนื้อหาที่ฟังจากคู่สนทนา ซึ่งต้อง

อาศัยความรอบคอบในการพูดทวนเนื้อความให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการแสดงให้คู่สนทนารู้ว่า เราสนใจและเข้าใจในสิ่งที่คู่
สนทนาพูด และยังเป็นการตรวจสอบความเข้าใจในสิ่งที่สนทนากัน ซึ่งหากมีการเข้าใจผิด การพูดทวนเนื้อความยังเป็น
โอกาสของการอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

  (3) การสะทอ้นความรู้สึก  เป็นการจับความรู้สึกของคู่สนทนาจากการสนทนา ซึ่งอาจเข้าใจได้
จากเนื้อหาที่สนทนา และการสังเกตสีหน้า กิริยาท่าทาง และน้ าเสียงของคู่สนทนา เป็นการแสดงให้คู่สนทนารู้ว่า               
เราเข้าใจเขาในความรู้สึกของเขา ซึ่งเป็นความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเนื้อความที่เขาสนทนาโดยตรง  

  (4) การถามค าถาม  เป็นทักษะส าคัญที่ช่วยให้คู่สนทนาได้บอกถึงเรื่องราว ความคิด  และ
ความรู้สึกต่าง ๆ ค าถาม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

   - ค าถามปิด เป็นค าถามที่ถามเพื่อให้ผู้ตอบเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ตอบว่าใช่ หรือ ไม่ใช่ 
ตอบว่า ถูก หรือ ผิด มีลักษณะเป็นการซักถามที่ได้ค าตอบเพียงสั้น ๆ  

   -  ค าถามเปิด เป็นค าถามที่ไม่ได้ก าหนดขอบเขตของการตอบ ผู้ตอบมีโอกาสพูดถึงความคิด 
ความรู้สึกและสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการของตน ซึ่งผู้พูดจะพูดได้เต็มที่และสะดวกใจ เช่นค าถามอะไร และอย่างไร  

 ในการสนทนาที่เปิดโอกาสให้ผู้พูดได้เปิดเผยในสิ่งที่เต็มใจและต้องการจะเปิดเผย และไม่เปิดเผยในสิ่งที่
ไม่พร้อมที่จะเปิดเผยนั้น การใช้ค าถามเปิดจึงเหมาะสมกว่าการใช้ค าถามปิด ซึ่งบางครั้งอาจจะท าให้ผู้ตอบรู้สึกเหมือน
ถูกซักไซร้และบังคับให้ตอบในสิ่งที่ไม่อยากพูดถึงได้ 
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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 ่4.4  
การให้ค าแนะน าด้านการท าประกนัชีวติ 
 
 

ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินส่วนบุคคล หน้าที่หลักคือการบริหารความเสี่ยงภัยส่วนบุคคล ประกัน
ชีวิตมีสภาพบังคับตามกฎหมาย โดยผู้เอาประกันภัยต้องน าส่งเบี้ยประกันภัยตามสัญญา และบริษัทประกันชีวิตต้อง
ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย จนกว่าสัญญานั้นจะสิ้นสุดลง 

นายหน้าประกันชีวิตมีหน้าที่ในการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตที่เหมาะสมให้กับผู้มุ่งหวัง โดยเน้น
ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเป็นหลัก โดยดูจากความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
ในระยะยาว หากการให้ค าแนะน านั้นไม่เหมาะสม ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยจนครบสัญญาได้ 
เบี้ยประกันภัยที่ช าระมาไม่สามารถคืนให้กับผู้เอาประกันภัยได้เต็มจ านวน จึงเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
นายหน้าประกันชีวิต เพื่อให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิตควรเริ่มต้นจาก ความเข้าใจเร่ือง
ความต้องการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ ดังนี้ 

 
1. ลกัษณะและรูปแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติทีเ่หมาะกบับุคคลแต่ละช่วงอายุ 
 1.1 ช่วงศึกษา (อายุต ่ากว่า 20 ปี) วัยอายุต่ ากว่า 20 ปีนั้น เป็นช่วงที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ ทั้งค่า ใช้จ่ายใน
การศึกษา ค่าใช้จ่ายหรือค่ารักษาพยาบาล พ่อแม่ควรวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนมีบุตรหรือหลังคลอด 
เป้าหมายที่ส าคัญคือ การศึกษาของบุตร ค่ารักษาพยาบาล  
 แบบประกันที่ควรแนะน า ได้แก่ ประกันชีวิตแบบทุนการศึกษา ประกันชีวิตตลอดชีพและประกันสุขภาพ
ส าหรับบุตร ประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตพ่อหรือแม่ ถ้าหากเสียชีวิต ลูกจะได้มีเงินเพื่อการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ 
 1.2 ช่วงเร่ิมท างาน (อายุ 20-30 ปี) เป็นช่วงวัยที่เริ่มมีรายได้ เน้นการออมเงิน เพื่อสร้างความมั่งคั่ง โดยมี
เป้าหมายและระยะเวลาในการออมที่ชัดเจน สามารถลงทุนแบบมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและผลตอบแทนดี ควบคู่ไป
กับการสร้างหลักประกันเพื่ออนาคตข้างหน้า 
 แบบประกันที่ควรแนะน า ได้แก่ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์                    
แบบประกันชีวิตควบการลงทุน 
 1.3 ช่วงสร้างครอบครัว (อาย ุ31-45 ปี)  เป็นช่วงที่ต้องดูแลทั้งคู่สมรส บุตร และพ่อแม่ การสร้างหลักประกัน
เพื่อความมั่นคงในชีวิตคู่และครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญ ควรเลือกแบบประกันที่คุ้มครองระยะยาว จ านวนเงินเอา
ประกันชีวิตสูงครอบคลุมภาระความรับผิดชอบ การศึกษาของบุตร และภาระหนี้สินต่าง ๆ ที่มี รวมถึงการสร้าง
หลักประกันที่เก็บไว้ดูแลคนที่ผู้เอาประกันรักและต้องการที่จะดูแลหากผู้เอาประกันเสียชีวิตลง ควบคู่ไปกับการเก็บ
ออมผ่านประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ช่วยออมเงินในระยะปานกลางและระยะยาว และควรเริ่มเตรียมตัววางแผน
เกษียณอายุส าหรับตนเองผ่านการประกันชีวิตแบบบ านาญ 

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

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่4.4  
การให้ค าแนะน าด้านการท าประกนัชีวติ 
 
 

ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินส่วนบุคคล หน้าที่หลักคือการบริหารความเสี่ยงภัยส่วนบุคคล ประกัน
ชีวิตมีสภาพบังคับตามกฎหมาย โดยผู้เอาประกันภัยต้องน าส่งเบี้ยประกันภัยตามสัญญา และบริษัทประกันชีวิตต้อง
ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย จนกว่าสัญญานั้นจะสิ้นสุดลง 

นายหน้าประกันชีวิตมีหน้าที่ในการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตที่เหมาะสมให้กับผู้มุ่งหวัง โดยเน้น
ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเป็นหลัก โดยดูจากความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
ในระยะยาว หากการให้ค าแนะน านั้นไม่เหมาะสม ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยจนครบสัญญาได้ 
เบี้ยประกันภัยที่ช าระมาไม่สามารถคืนให้กับผู้เอาประกันภัยได้เต็มจ านวน จึงเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
นายหน้าประกันชีวิต เพื่อให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิตควรเริ่มต้นจาก ความเข้าใจเร่ือง
ความต้องการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ ดังนี้ 

 
1. ลกัษณะและรูปแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติทีเ่หมาะกบับุคคลแต่ละช่วงอายุ 
 1.1 ช่วงศึกษา (อายุต ่ากว่า 20 ปี) วัยอายุต่ ากว่า 20 ปีนั้น เป็นช่วงที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ ทั้งค่า ใช้จ่ายใน
การศึกษา ค่าใช้จ่ายหรือค่ารักษาพยาบาล พ่อแม่ควรวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนมีบุตรหรือหลังคลอด 
เป้าหมายที่ส าคัญคือ การศึกษาของบุตร ค่ารักษาพยาบาล  
 แบบประกันท่ีควรแนะน า ได้แก่ ประกันชีวิตแบบทุนการศึกษา ประกันชีวิตตลอดชีพและประกันสุขภาพ
ส าหรับบุตร ประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตพ่อหรือแม่ ถ้าหากเสียชีวิต ลูกจะได้มีเงินเพื่อการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ 
 1.2 ช่วงเร่ิมท างาน (อายุ 20-30 ปี) เป็นช่วงวัยที่เริ่มมีรายได้ เน้นการออมเงิน เพื่อสร้างความมั่งคั่ง โดยมี
เป้าหมายและระยะเวลาในการออมที่ชัดเจน สามารถลงทุนแบบมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและผลตอบแทนดี ควบคู่ไป
กับการสร้างหลักประกันเพื่ออนาคตข้างหน้า 
 แบบประกันที่ควรแนะน า ได้แก่ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์                    
แบบประกันชีวิตควบการลงทุน 
 1.3 ช่วงสร้างครอบครัว (อาย ุ31-45 ปี)  เป็นช่วงที่ต้องดูแลทั้งคู่สมรส บุตร และพ่อแม่ การสร้างหลักประกัน
เพื่อความมั่นคงในชีวิตคู่และครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญ ควรเลือกแบบประกันที่คุ้มครองระยะยาว จ านวนเงินเอา
ประกันชีวิตสูงครอบคลุมภาระความรับผิดชอบ การศึกษาของบุตร และภาระหนี้สินต่าง ๆ ที่มี รวมถึงการสร้าง
หลักประกันที่เก็บไว้ดูแลคนที่ผู้เอาประกันรักและต้องการที่จะดูแลหากผู้เอาประกันเสียชีวิตลง ควบคู่ไปกับการเก็บ
ออมผ่านประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ช่วยออมเงินในระยะปานกลางและระยะยาว และควรเริ่มเตรียมตัววางแผน
เกษียณอายุส าหรับตนเองผ่านการประกันชีวิตแบบบ านาญ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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 แบบประกันที่ควรแนะน า ได้แก่ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์  แบบพิเศษ
คือยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ แบบบ านาญ ประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมต่าง 
ๆ เช่นคุ้มครองอุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ 
 1.4 ช่วงเสริมสร้างฐานะ (อายุ 44-60 ปี)  ช่วงอายุนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเก็บ สามารถน าเงินออมไปลงทุนให้
งอกเงยได้ ควรลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ า ควรสร้างหลักประกันที่แน่นอนให้กับชีวิต
หรือเพื่อเป็นมรดกให้กับคนที่รัก หรือถ้ามีภาระหนี้สิน ก็ควรสร้างหลักประกันที่ให้ความคุ้มครองสูง เป็นการช่วยลด
ความเสี่ยง แบ่งเบาความกังวลได้ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นควรท าประกันสุขภาพ ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง และประกัน
บ านาญ เพื่อความสบายใจหลังเกษียณ 
 แบบประกันที่ควรแนะน า ได้แก่ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา  แบบสะสมทรัพย์                    
แบบประกันชีวิตควบการลงทุน แบบบ านาญ ประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ เช่นคุ้มครองอุบัติเหตุ ค่าชดเชย
รายได้ คุ้มครองทุพพลภาพ ให้มีรายได้เลี้ยงชีพหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
 1.5 ช่วงเกษียณ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)  เมื่ออายุมากขึ้น ความสี่ยงด้านสุขภาพก็เพิ่มขึ้น ควรสร้างหลักประกัน
สุขภาพ เพื่อชีวิตอิสระที่ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย สามารถดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน 
 แบบประกันที่ควรแนะน า ได้แก่ ประกันสุขภาพ คุ้มครองอุบัติเหตุต่าง ๆ ประกันเพื่อบริหารภาษีเงินได้ส่วน
บุคคล ภาษีมรดก 
 
2. การให้ค าแนะน าการท าประกนัชีวติทีเ่หมาะสมกบัผู้มุ่งหวงั 

เมื่อท าความเข้าใจในช่วงอายุต่าง ๆ แล้ว นายหน้าประกันชีวิตควรมีความสามารถในการให้ค าแนะน าการท า
ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับผู้มุ่งหวังตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

2.1 การค านวณทุนประกันชีวิตที่เหมาะสม 
2.2 การค านวณเงินที่ต้องการหลังเกษียณเบื้องต้น 
2.3 การให้ค าแนะน าประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ 
2.4 การให้ค าแนะน าประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 
2.5 การเปรียบเทียบผลประโยชน์ของแบบประกันชีวิต 
2.6 การคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตที่เหมาะสม 

 2.1 การค านวณจ านวนเงินประกันชีวิตที่เหมาะสม  ในที่นี้ขอแนะน าวิธีการอย่างง่าย เพื่อให้นายหน้า
ประกันชีวิตสามารถค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิตได้ในเบื้องต้น ได้แก่ 
  1) เป้าหมายกองมรดกของครอบครัวอย่างง่าย กองมรดกของครอบครัวคือการเตรียมความพร้อมด้าน
การเงินของครอบครัว เพื่อคนที่อยู่ข้างหลังจะไม่เกิดภาระทางการเงินและกระแสเงินสด หากผู้น าครอบครัวหรือผู้หา
รายได้ของครอบครัวจากไป วิธีการหาจ านวนเงินเอาประกันชีวิตตามเป้าหมายกองมรดกของครอบครัวอย่างง่าย ท าได้
ดังนี้คือ 1) ท าการรวมเงินมรดกที่ต้องการให้ครอบครัวและหนี้สินที่มีอยู่ 2) ทรัพย์สินที่มีอยู่ซึ่งรวมจ านวนเงินเอา
ประกันชีวิตที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ 
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ประกันสขุภาพ สญัญาเพิม่เตมิต่าง ๆ

เช่นคุ ้มครองอุบัติเหตุ

 

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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จ านวนเงินเอาประกันชีวิต =  (เงินมรดกที่ต้องการให้ครอบครัว + หนี้สิน) – (ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ + จ านวนเงิน 
                                                 เอาประกันชีวิตที่มีอยู่แล้ว) 
 

 2) กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี  วิธีการหาจ านวนเงินเอาประกันชีวิตตามกฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปีท าได้
ดังนี้คือ ท าการน า 5 คูณกับรายได้ต่อปีของผู้มุ่งหวัง การใช้ 5 เท่าต่อปีของรายได้นั้น ถือเป็นช่วงปรับตัวของครอบครัว 
เพือ่มีเวลาสร้างทักษะ ในการหารายได้อื่นมาทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปของหัวหน้าครอบครัวผู้ที่เป็นแหล่งรายได้หลัก 
เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ 

 
จ านวนเงินเอาประกันชีวิต = 5 x รายได้ต่อปี 

 
 ตัวอย่างที่ 4.5  นายสมยศ เพียรความดี ท างานเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน มีเงินเดือน 30,000 บาท บริษัทมี
นโยบายการจ่ายโบนัส 3 เดือน นายสมยศมีภาระผ่อนช าระค่าบ้านอยู่ 1,000,000 บาท แต่ท าประกันสินเชื่อไว้เต็ม
วงเงินกู้แล้ว ทิ้งต้องการทิ้งมรดกไว้ให้ครอบครัวใช้ปรับตัวเมื่อตนเองเสียชีวิต 2,500,000 บาท โดยมีเงินสดอยู่ในบัญชี
ธนาคาร 200,000 บาท และมีประกันชีวิตกลุ่มที่ทางบริษัทท าไว้ให้ 300,000 บาท 
 นายหน้าประกันชีวิตอาจแนะน าให้นายสมยศท าประกันชีวิตโดยมีจ านวนเงินเอาประกันชีวิต ดังนี้ 
 1. เป้าหมายกองมรดกของครอบครัวอย่างง่าย จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่นายสมยศ เพียรความดี ควรมี คือ  
 [มรดก 2,500,000 + (สินเชื่อบ้าน 1,000,000 – ประกันสินเชื่อบ้าน 1,000,000)] – [เงินฝาก 200,000 + ประกัน
กลุ่ม 300,000] = 2,000,000 บาท 

 แบบประกันที่ควรแนะน า คือ แบบก าหนดระยะเวลา แบบตลอดชีพ 
 2. กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี  
 นายสมยศ เพียรความดี มีเงินเดือน 30,000 บาท มีโบนัส 3 เดือน 

 เพราะฉะนั้น นายสมยศ มีรายได้ทั้งปี  =  (30,000 x 12) + (30,000 x 3) 
         = 360,000 + 90,000 
         = 450,000 บาท 
 เพราะฉะนั้น กฎ 5 เท่าของรายได้  = 5 x 450,000 
         =  2,250,000 บาท 

ดังนั้น จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่ควรท าตามกฎ 5 เท่านี้คือ 450,000 x 5 = 2,250,000  บาท  
 2.2  การค านวณจ านวนเงินที่ต้องการหลังเกษียณเบื้องต้น  ชีวิตหลังเกษียณของแต่ละคนจะมีรายได้และ
ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปตามอาชีพและขนาดของครอบครัวและรูปแบบการใช้ชีวิต  
  2.2.1 หลกัการเตรียมเงินเพ่ือการเกษียณ  ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
   1) อายุเร่ิมต้นเก็บออม ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบ 
   2) จ านวนเงินเก็บออม ยิ่งมากยิ่งดี 
   3) ความต่อเนื่องของการเก็บออม คือวินัยที่ส าคัญในการประสบผลส าเร็จ 
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  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-3 
 

 

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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 2) กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี  วิธีการหาจ านวนเงินเอาประกันชีวิตตามกฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปีท าได้
ดังนี้คือ ท าการน า 5 คูณกับรายได้ต่อปีของผู้มุ่งหวัง การใช้ 5 เท่าต่อปีของรายได้นั้น ถือเป็นช่วงปรับตัวของครอบครัว 
เพือ่มีเวลาสร้างทักษะ ในการหารายได้อื่นมาทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปของหัวหน้าครอบครัวผู้ที่เป็นแหล่งรายได้หลัก 
เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ 

 
จ านวนเงินเอาประกันชีวิต = 5 x รายได้ต่อปี 

 
 ตัวอย่างที่ 4.5  นายสมยศ เพียรความดี ท างานเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน มีเงินเดือน 30,000 บาท บริษัทมี
นโยบายการจ่ายโบนัส 3 เดือน นายสมยศมีภาระผ่อนช าระค่าบ้านอยู่ 1,000,000 บาท แต่ท าประกันสินเชื่อไว้เต็ม
วงเงินกู้แล้ว ทิ้งต้องการทิ้งมรดกไว้ให้ครอบครัวใช้ปรับตัวเมื่อตนเองเสียชีวิต 2,500,000 บาท โดยมีเงินสดอยู่ในบัญชี
ธนาคาร 200,000 บาท และมีประกันชีวิตกลุ่มที่ทางบริษัทท าไว้ให้ 300,000 บาท 
 นายหน้าประกันชีวิตอาจแนะน าให้นายสมยศท าประกันชีวิตโดยมีจ านวนเงินเอาประกันชีวิต ดังนี้ 
 1. เป้าหมายกองมรดกของครอบครัวอย่างง่าย จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่นายสมยศ เพียรความดี ควรมี คือ  
 [มรดก 2,500,000 + (สินเช่ือบ้าน 1,000,000 – ประกันสินเชื่อบ้าน 1,000,000)] – [เงินฝาก 200,000 + ประกัน
กลุ่ม 300,000] = 2,000,000 บาท 

 แบบประกันที่ควรแนะน า คือ แบบก าหนดระยะเวลา แบบตลอดชีพ 
 2. กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี  
 นายสมยศ เพียรความดี มีเงินเดือน 30,000 บาท มีโบนัส 3 เดือน 

 เพราะฉะนั้น นายสมยศ มีรายได้ทั้งปี  =  (30,000 x 12) + (30,000 x 3) 
         = 360,000 + 90,000 
         = 450,000 บาท 
 เพราะฉะนั้น กฎ 5 เท่าของรายได้  = 5 x 450,000 
         =  2,250,000 บาท 

ดังนั้น จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่ควรท าตามกฎ 5 เท่านี้คือ 450,000 x 5 = 2,250,000  บาท  
 2.2  การค านวณจ านวนเงินที่ต้องการหลังเกษียณเบื้องต้น  ชีวิตหลังเกษียณของแต่ละคนจะมีรายได้และ
ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปตามอาชีพและขนาดของครอบครัวและรูปแบบการใช้ชีวิต  
  2.2.1 หลกัการเตรียมเงินเพ่ือการเกษียณ  ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
   1) อายุเร่ิมต้นเก็บออม ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบ 
   2) จ านวนเงินเก็บออม ยิ่งมากยิ่งดี 
   3) ความต่อเนื่องของการเก็บออม คือวินัยที่ส าคัญในการประสบผลส าเร็จ 
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   4) อัตราผลตอบแทนจากการออม มีความสม่ าเสมอและอยู่ในอัตราที่เหมาะสม  
   5) ความแน่นอนในการรับผลตอบแทน  
  2.2.2 ขั้นตอนการค านวณเงินท่ีต้องการหลงัเกษียณ  
  ขั้นตอนที่ 1 หารายได้คาดหวังที่ต้องการหลังเกษียณ 
   1) รายได้ต่อปีที่ต้องการ  
   2) จ านวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ 
   3) จ านวนปีที่สามารถออมเงินก่อนเกษียณ 
   4) จ านวนเงินที่ต้องการใช้ตลอดช่วงชีวิตหลังเกษียณ 
  ขั้นตอนที่ 2 หาแบบประกันที่เหมาะสม 
 ตวัอย่างที่ 4.6  นายสมชาย อายุ 35 ปี ตั้งใจจะเกษียณที่อายุ 60 ปี ต้องการมีเงินส าหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ 
180,000 บาท ต่อปี หรือเดือนละ 15,000 บาท จนถึงอายุ 85 ปี นายสมชายจะค านวณเงินที่ต้องการหลังเกษียณได้
เท่าไร 
 วิธีการค านวณ 
  ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหาจ านวนเงินที่ต้องการช่วงชีวิตหลังเกษียณ 
 
1. รายได้ต่อปีที่ต้องการ  15,000 x 12  = 180,000 บาท 
2. จ านวนปีท่ีคาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ 85 – 60 = 25 ปี 
3. จ านวนปีท่ีสามารถออมเงินก่อนเกษียณ 60 – 35 = 25 ปี 
4. จ านวนเงินที่ต้องการใช้ตลอดช่วงชีวิตหลังเกษียณ 180,000 x 25 = 4,500,000 บาท 

  
  ขั้นตอนที่ 2 การเลือกแบบประกันชีวิตที่เหมาะสม 

 ขั้นตอนนี้ขึ้นกับแบบประกันของบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท ว่าให้ผลประโยชน์แบบใดท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนายสมชายได้ แต่จะขอยกตัวอย่างการแนะน าแบบประกันชีวิตดังนี้ 

  1) แบบประกันสะสมทรัพย์ ที่นายสมชายสามารถมีเงินคืน 4,500,000 บาท เมื่ออายุของนาย
สมชายครบ 60 ปี คืนเป็นเงินก้อน นายสมชายต้องบริหารจัดการเงินก้อนนี้เอง ซึ่งมีความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงหลาย
ประการ เช่นมีญาติมายืมเงิน และอาจไม่ใช้คืน หรืออ่ืนใดก็ได้ 

  2) แบบประกันบ านาญที่รับรองการจ่ายเงินคืนเดือนละ 15,000 บาท จ่ายอย่างน้อย 25 ปี ตามที่
นายสมชาย คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ สามารถลดความไม่แน่นอนที่คาดไม่ถึงในอนาคตได้  

  3) ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์หรือแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ที่สามารถมี
เงินคืนนายสมชายได้ 4,500,000 บาท เมื่ออายุของนายสมชายครบ 60 ปี  โดยท่ีนายสมชาย อาจจะช าระเบี้ย
ประกันภัย น้อยกว่าแบบสะสมทรัพย์ และนายสมชายสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้   
 2.3 การให้ค าแนะน าประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์  เป็นเครื่องมือในการบริหารเงินออมผ่าน
ประกันชีวิตและกองทุนรวมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยจะมีเรื่องการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลเข้ามา
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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



 

4-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

เก่ียวข้องด้วย โดยประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์นั้น ผู้เอาประกันภัยต้องยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน 
ว่าผลประกอบการจากการลงทุนขึ้นกับประเภทกองทุนที่เลือกและภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา การให้ค าแนะน า
จึงต้องพิจารณาปัจจัยองค์ประกอบหลายประการ ดังนี้ 
  1) วัตถุประสงค์ของการลงทุน ว่าเป็นการลงทุนเพื่อเป้าหมายใด  
  2) เป้าหมายของอัตราผลตอบแทน อยู่ในระดับใดจึงจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ ได้ 
  3) ระยะเวลาในการลงทุนยาวนานเท่าใด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 
  4) การยอมรับความเสี่ยงของผู้เอาประกัน 
  5) ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเช่น สภาพคล่องทางการเงิน ภาระทางภาษี จ านวนผู้อยู่ในความอุปการะ 

เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ จะมีค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องอธิบายให้ผู้เอา
ประกันภัยเข้าใจก่อนปิดการขายเพื่อป้องกันปัญหาในภายหลัง อีกทั้งสามารถซื้อเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมหรือไถ่ถอน
บางส่วนหากมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน หรือสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อบริหารการลงทุนได้ ทั้งนี้กรมธรรม์มีมูลค่าบัญชีและ
มูลค่าเวนคืนตามราคาตลาดของหน่วยลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกลงทุน 
 จากตัวอย่างข้างต้น หากต้องการแนะน านายสมชายด้วยประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ต้องมี
รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
  (1)  วัตถุประสงค์นายสมชาย คือ ต้องการเงินหลังเกษียณ 
  (2) ประเภทของกองทุนรวมที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุน 
  (3) เน้นการลงทุนระยะยาว ไม่จับจังหวะเวลา 
  (4) เน้นหลักการทยอยการลงทุน (Dollar Cost Averaging) สม่ าเสมอทุกเดือน 
  (5) ประเมินความเสี่ยงทางการลงทุนที่นายสมชายสามารถยอมรับได้ หากนายสมชายประสงค์จะลงทุน 
มากกว่าความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับ นายสมชายต้องแจ้งความประสงค์ว่าตนเองเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวได้ 
  (6) แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ของแบบประกัน คือ จ านวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยหลัก 
ค่าธรรมเนียม จ านวนเงินที่สามารถถอนออกจากบัญชีกรมธรรม์ มูลค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัย 
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายที่สามารถน าไปลดหย่อนภาษี ซึ่งปกติจะท าเป็นตาราง เพื่อง่ายต่อการอธิบาย 
  (7) ต้องมีการทบทวนเป้าหมายการลงทุน และปรับกองทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามเศรษฐกิจ 
 2.4  การให้ค าแนะน าประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์  หลักการให้ค าแนะน าคล้ายกับการ
ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ เพียงแต่ความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยกว่า เพราะบริษัทประกันชีวิต
รับประกันอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เปิดโอกาสให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ
สภาวะการลงทุนของบริษัท ซึ่งได้ประกาศผลตอบแทนเป็นรายเดือนผา่นทางเวบไซต์ของบริษัท เป็นแบบประกันชีวิตที่
มีความยืดหยุ่นสูง สามารถก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยเองได้ รวมถึงปรับเปลี่ยนจ านวนเงินเอาประกันภัยให้
สอดคล้องตามช่วงอายุ หรือความจ าเป็น  
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วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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เก่ียวข้องด้วย โดยประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์นั้น ผู้เอาประกันภัยต้องยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน 
ว่าผลประกอบการจากการลงทุนขึ้นกับประเภทกองทุนที่เลือกและภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา การให้ค าแนะน า
จึงต้องพิจารณาปัจจัยองค์ประกอบหลายประการ ดังนี้ 
  1) วัตถุประสงค์ของการลงทุน ว่าเป็นการลงทุนเพื่อเป้าหมายใด  
  2) เป้าหมายของอัตราผลตอบแทน อยู่ในระดับใดจึงจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ ได้ 
  3) ระยะเวลาในการลงทุนยาวนานเท่าใด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 
  4) การยอมรับความเสี่ยงของผู้เอาประกัน 
  5) ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเช่น สภาพคล่องทางการเงิน ภาระทางภาษี จ านวนผู้อยู่ในความอุปการะ 

เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ จะมีค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องอธิบายให้ผู้เอา
ประกันภัยเข้าใจก่อนปิดการขายเพื่อป้องกันปัญหาในภายหลัง อีกทั้งสามารถซื้อเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมหรือไถ่ถอน
บางส่วนหากมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน หรือสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อบริหารการลงทุนได้ ทั้งนี้กรมธรรม์มีมูลค่าบัญชีและ
มูลค่าเวนคืนตามราคาตลาดของหน่วยลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกลงทุน 
 จากตัวอย่างข้างต้น หากต้องการแนะน านายสมชายด้วยประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ต้องมี
รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
  (1)  วัตถุประสงค์นายสมชาย คือ ต้องการเงินหลังเกษียณ 
  (2) ประเภทของกองทุนรวมที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุน 
  (3) เน้นการลงทุนระยะยาว ไม่จับจังหวะเวลา 
  (4) เน้นหลักการทยอยการลงทุน (Dollar Cost Averaging) สม่ าเสมอทุกเดือน 
  (5) ประเมินความเสี่ยงทางการลงทุนที่นายสมชายสามารถยอมรับได้ หากนายสมชายประสงค์จะลงทุน 
มากกว่าความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับ นายสมชายต้องแจ้งความประสงค์ว่าตนเองเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวได้ 
  (6) แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ของแบบประกัน คือ จ านวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยหลัก 
ค่าธรรมเนียม จ านวนเงินที่สามารถถอนออกจากบัญชีกรมธรรม์ มูลค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัย 
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายที่สามารถน าไปลดหย่อนภาษี ซึ่งปกติจะท าเป็นตาราง เพื่อง่ายต่อการอธิบาย 
  (7) ต้องมีการทบทวนเป้าหมายการลงทุน และปรับกองทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามเศรษฐกิจ 
 2.4  การให้ค าแนะน าประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์  หลักการให้ค าแนะน าคล้ายกับการ
ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ เพียงแต่ความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยกว่า เพราะบริษัทประกันชีวิต
รับประกันอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เปิดโอกาสให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ
สภาวะการลงทุนของบริษัท ซึ่งได้ประกาศผลตอบแทนเป็นรายเดือนผา่นทางเวบไซต์ของบริษัท เป็นแบบประกันชีวิตที่
มีความยืดหยุ่นสูง สามารถก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยเองได้ รวมถึงปรับเปลี่ยนจ านวนเงินเอาประกันภัยให้
สอดคล้องตามช่วงอายุ หรือความจ าเป็น  
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การให้ค าแนะน าประกันชีวิตแบบต่าง ๆ นั้น ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของนายหน้าประกันชีวิต ที่จะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจ ถึงความต้องการทางการเงินของคนในแต่ละช่วงอายุ และให้ค าแนะน าโดยเน้นที่ผลประโยชน์ของ
ผู้มุ่งหวังเป็นส าคัญ และด้วยความเป็นมืออาชีพ ไม่เร่งรัดการตัดสินใจซื้อ 

2.5 การเปรียบเทียบผลประโยชน์ของแบบประกันชีวิต  อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR: Internal Rate of 
Return) คืออัตราดอกเบี้ยที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินที่ได้รับทั้งหมดจากการลงทุนเท่ากับจ านวนเบี้ยประกัน
ที่ช าระทั้งหมด วิธีการหาอัตราผลตอบแทนภายใน ท าได้โดยการค านวณหาอัตราดอกเบี้ยอัตราหนึ่งที่ท าให้มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของเงินที่ใช้ในการลงทุน และเงินที่ได้จากการลงทุนตลอดอายุสัญญาหักลบกันแล้วมีค่าเท่ากับศูนย์ หาก
แบบประกันที่ได้มีค่าของอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มากกว่าอัตราผลตอบแทนของแบบประกันที่เปรียบเทียบ ถือ
ว่าแบบประกันชีวิตนั้นเป็นที่ยอมรับได้  
 ตัวอย่างที่ 4.7  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 10/5 ระยะเวลาความคุ้มครอง 10 ปี ระยะเวลาการช าระ
เบี้ย 5 ปี ช าระเบี้ยประกันเป็นรายปี ในกรณีมีชีวิตอยู่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินคืนระหว่างสัญญาในอัตราร้อยละ 
10 ของจ านวนเงินเอาประกันภัยทุกรอบปีกรมธรรม์ และจ่ายเงินคืน 5 เท่าหรือ 500% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย
เมื่อครบก าหนดสัญญา จงค านวณหาอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของแบบประกันภัยนี้ เม่ือลูกค้าซื้อทุนประกันภัย 
จ านวน 100,000 บาท (ก าหนดให้ อัตราเบี้ยประกันภัย 9,950 บาทต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท) 
 วธีิค านวณ 
 ใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheets ท าตารางเหมือนข้างล่าง 
 

ปีที ่ เบีย้รายปี เงนิคนืรายปี เงนิสดรับสุทธิ 
0 99,500 

 
-99,500 

1 99,500 10,000 -89,500 

2 99,500 10,000 -89,500 

3 99,500 10,000 -89,500 

4 99,500 10,000 -89,500 

5 
 

10,000 10,000 

6 
 

10,000 10,000 

7 
 

10,000 10,000 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ตาราง (ต่อ)  
 

ปีที ่ เบีย้รายปี เงนิคนืรายปี เงนิสดรับสุทธิ 
8 

 
10,000 10,000 

9 
 

10,000 10,000 

10 
 

510,000 510,000 

รวม 497,500 600,000 
 IRR 2.63% 

   
ช่องจ านวนปี ให้เร่ิมปีที่ 0 ทุกครั้ง และมีจ านวนปีเท่ากับระยะเวลาการคุ้มครอง กรณีนี้เท่ากับ 10 ปี ในช่อง

รายปี ให้น าเบี้ยประกันภัยที่จ่าย ใส่ลงในช่อง เร่ิมที่ช่องปีที่ 0 เสมอ ช่องเงินคืนรายปีขึ้นกับแบบประกัน ในกรณีนี้ ใน
ปีที่เร่ิมช าระเบี้ยประกันภัยยังไม่มีเงินคืนเพราะยังไม่ครบปี จะได้รับเงินคืนเมื่อสัญญาประกันภัยครบรอบปีกรมธรรม์ 
คือ 10,000 บาท หลังจากนั้นให้ใส่ตัวเลขเงินคืนตามกรมธรรม์ ไล่เรียงลงมาตามช่องตารางเงินคืนรายปีด้านบน ช่อง
เงินสดรับสุทธิ คือผลต่างของ ช่องเงินคืนรายปีหัก (ลบ) เบี้ยรายปี ในช่องปีที่ 0 จะเป็นลบเสมอ เพราะมีแต่เงินสด
ออกจากบัญชี ไม่มีเงินเข้าบัญชีเรา ท าแบบนี้ไปเร่ือย ๆ จนครบสัญญาประกันภัย ในช่องรวมให้ใช้สูตร =SUM( ) ลาก
ตั้งแต่ช่องปีที่ 0 ถึง ปีที่ 10 ของแถวเบี้ยรายปี และเงินคืนรายปี ในช่อง IRR ให้ใช้สูตร = IRR ( ) ลากตั้งแต่ช่องเงินสด
รับสุทธิปีที่ 0 จนถึงปีที่ 10 โปรแกรมจะค านวณ IRR  

จากตัวอย่างจะได้ว่า IRR ของแบบประกันสะสมทรัพย์ 10/5 ระยะเวลาความคุ้มครอง 10 ปี ระยะเวลาการ
ช าระเบี้ย 5 ปี เท่ากับ 2.63% 

หากต้องการเปรียบเทียบกับแบบประกันอ่ืน ก็ท าเช่นเดียวกัน ในระยะเวลาเท่ากัน หากแบบประกันไหน ให้
ค่า IRR มากกว่า ต้องแนะน าแบบประกันนั้นให้แก่ผู้มุ่งหวัง 
 2.6 การคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตที่เหมาะสม  แนวทางการเลือกบริษัทประกันชีวิตนั้น มีหลัก 3 ประการ 
คือ 
  1) ความมั่นคงทางการเงิน โดยตรวจสอบข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท
ประกันชีวิต ซึ่งในปัจจุบัน สามารถดูผ่านเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตนั้น โดยดูรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน 
เงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนต่องเงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) ก าไร-ขาดทุน สุทธิ 
  2) ความสะดวกในการให้บริการ การช าระเบี้ยประกันภัย การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
โรงพยาบาลในเครือข่ายสัญญาการบริการ บริการ Call Center ที่ดี  
  3) แบบประกันภัย สามารถแข่งขันได้ในตลาด เบี้ยประกันภัย มูลค่าเงินสด เงื่อนไขระยะเวลาช าระเบี้ย
ประกันภัย ปีต่ออายุ การกลับมาต่อสัญญาหากลูกค้าหยุดการช าระเบี้ยประกันภัยไปหลายปี  

ซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่ได้บอกว่าบริษัทที่มีสินทรัพย์มากกว่าจะดีกว่าเสมอไป ต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ 
ประกอบด้วย  

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

 

  แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้าและการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวิต    4-3 
 

 

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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การจัดการลูกค้า และการให้ค�าแนะน�าด้านประกันชีวิต
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ตาราง (ต่อ)  
 

ปีที ่ เบีย้รายปี เงนิคนืรายปี เงนิสดรับสุทธิ 
8 

 
10,000 10,000 

9 
 

10,000 10,000 

10 
 

510,000 510,000 

รวม 497,500 600,000 
 IRR 2.63% 

   
ช่องจ านวนปี ให้เร่ิมปีที่ 0 ทุกครั้ง และมีจ านวนปีเท่ากับระยะเวลาการคุ้มครอง กรณีนี้เท่ากับ 10 ปี ในช่อง

รายปี ให้น าเบี้ยประกันภัยที่จ่าย ใส่ลงในช่อง เร่ิมที่ช่องปีที่ 0 เสมอ ช่องเงินคืนรายปีขึ้นกับแบบประกัน ในกรณีนี้ ใน
ปีที่เร่ิมช าระเบี้ยประกันภัยยังไม่มีเงินคืนเพราะยังไม่ครบปี จะได้รับเงินคืนเมื่อสัญญาประกันภัยครบรอบปีกรมธรรม์ 
คือ 10,000 บาท หลังจากนั้นให้ใส่ตัวเลขเงินคืนตามกรมธรรม์ ไล่เรียงลงมาตามช่องตารางเงินคืนรายปีด้านบน ช่อง
เงินสดรับสุทธิ คือผลต่างของ ช่องเงินคืนรายปีหัก (ลบ) เบี้ยรายปี ในช่องปีที่ 0 จะเป็นลบเสมอ เพราะมีแต่เงินสด
ออกจากบัญชี ไม่มีเงินเข้าบัญชีเรา ท าแบบนี้ไปเร่ือย ๆ จนครบสัญญาประกันภัย ในช่องรวมให้ใช้สูตร =SUM( ) ลาก
ตั้งแต่ช่องปีที่ 0 ถึง ปีที่ 10 ของแถวเบี้ยรายปี และเงินคืนรายปี ในช่อง IRR ให้ใช้สูตร = IRR ( ) ลากตั้งแต่ช่องเงินสด
รับสุทธิปีที่ 0 จนถึงปีที่ 10 โปรแกรมจะค านวณ IRR  

จากตัวอย่างจะได้ว่า IRR ของแบบประกันสะสมทรัพย์ 10/5 ระยะเวลาความคุ้มครอง 10 ปี ระยะเวลาการ
ช าระเบี้ย 5 ปี เท่ากับ 2.63% 

หากต้องการเปรียบเทียบกับแบบประกันอ่ืน ก็ท าเช่นเดียวกัน ในระยะเวลาเท่ากัน หากแบบประกันไหน ให้
ค่า IRR มากกว่า ต้องแนะน าแบบประกันนั้นให้แก่ผู้มุ่งหวัง 
 2.6 การคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตที่เหมาะสม  แนวทางการเลือกบริษัทประกันชีวิตนั้น มีหลัก 3 ประการ 
คือ 
  1) ความมั่นคงทางการเงิน โดยตรวจสอบข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท
ประกันชีวิต ซึ่งในปัจจุบัน สามารถดูผ่านเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตนั้น โดยดูรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน 
เงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนต่องเงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) ก าไร-ขาดทุน สุทธิ 
  2) ความสะดวกในการให้บริการ การช าระเบี้ยประกันภัย การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
โรงพยาบาลในเครือข่ายสัญญาการบริการ บริการ Call Center ที่ดี  
  3) แบบประกันภัย สามารถแข่งขันได้ในตลาด เบี้ยประกันภัย มูลค่าเงินสด เงื่อนไขระยะเวลาช าระเบี้ย
ประกันภัย ปีต่ออายุ การกลับมาต่อสัญญาหากลูกค้าหยุดการช าระเบี้ยประกันภัยไปหลายปี  

ซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่ได้บอกว่าบริษัทที่มีสินทรัพย์มากกว่าจะดีกว่าเสมอไป ต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ 
ประกอบด้วย  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่4.5   
กรณศึีกษาการเสนอขายและการให้ค าแนะน าในการท าประกนัชีวติ 
 

ในการท าสัญญาประกันชีวิตควรมีนายหน้าประกันชีวิตท าหน้าที่ในการชี้ช่องให้ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับ
ประกันภัยได้ตกลงท าสัญญากัน นายหน้าประกันชีวิตมีหน้าที่หลักในการท าให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพอใจใน
การท าประกันชีวิต และจะต้องท าหน้าที่สนับสนุนการขาย และช่วยด าเนินการอ านวยความสะดวกหรือให้ค าปรึกษา
ให้แก่ลูกค้าในสิ่งที่เก่ียวข้องกับการขาย โดยเฉพาะนายหน้าประกันชวีิตที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการเงินควรระมัดระวัง
ในการให้แนะน าเป็นอย่างยิ่ง หากแนะน าผิดพลาดจะส่งผลเสียต่อสถาบันการเงินที่ปฏิบัติงานและบริษัทประกันชีวิต
ผู้รับประกันภัย 
 
กรณศึีกษาทีน่ายหน้าประกนัชีวติไม่สมควรท าในการเสนอขาย 

นาย ก. และภรรยาได้ท าการเปิดบัญชีกับธนาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ในวันนั้นได้ฝากเงินไว้จ านวนหนึ่ง ซึ่ง
ในระหว่างด าเนินการอยู่นั้นได้มีพนักงานธนาคารเข้ามาชักชวนให้ซื้อประกันชีวิตเนื่องจากเห็นว่านาย ก.              
และภรรยามีเงินฝากพอที่จะขายประกันชีวิตได้ ข้อเท็จจริงคือนาย ก. ต้องการเปิดบัญชีฝากเงินไม่ได้มีความต้องการ
ซื้อประกันแต่อย่างใด แต่นาย ก. ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะฟังการอธิบาย ต่อมาพนักงานคนดังกล่าวได้น า นาย ข. มาเข้าพบ
และอธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ นาย ข.  ได้อธิบายถึงเงินค่าเบี้ยประกันภัย 
145,000 บาทต่อปี (แยกเป็น 2 กรมธรรม์ ของนาย ก. 72,500 บาทต่อปี และภรรยา 72,500 บาทต่อปี) ช าระทุก
เดือนตุลาคม เป็นเวลา 6 ปี และผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ เช่น เงินคืนทุกสองปีเป็นจ านวน 20,000 บาท  6 งวด 
เป็นเวลา 12 ปี และ 1,000,000 บาท ในปีที่ 14 (โดยนาย ข. ใช้ค าแทนว่า “ดอกเบี้ย”) และเงินหักลดหย่อนภาษี 
20,000 บาท ทุกปีเป็นเวลา 6 ปี  

ตามที่นาย ข. อธิบาย นาย ก. จะต้องมีเงินคงอยู่ในบริษัทประกันชีวิตเป็นเวลา 14 ปี จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด 
แต่นาย ก.ได้บอกนาย ข. ว่า นาย ก.ก าลังอยู่ในช่วงตั้งตัวเพราะเพิ่งเรียนจบได้ไม่นาน และคงไม่สามารถให้เงินจ านวน
มากอยู่ในประกันชีวิตนานถึง 14 ปีได้ เพราะต้องหมุนเวียนเงินเข้าออกตลอดเวลาเพื่อการสร้างตัว และอีกไม่นาน
จะต้องใช้เงินทั้งหมดที่มีเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ ประกอบกับว่า นาย ก. และภรรยามีถิ่นฐานการท างานถาวรอยู่
ประเทศออสเตรเลียจึงไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีที่ควรจะได้จากเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย นาย ก.เกรงว่า
การท าประกันชีวิตตอนนี้น่าจะยังไม่เหมาะ  

เนื่องจากนาย ข. ทราบว่านาย ก.ยังไม่เคยท าประกันชีวิตมาก่อน จึงคาดว่าสามารถชักชวนนาย ก. ท าประกัน
ชีวิตได้ โดยดัดแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ว่า ถ้าวันใดนาย ก. ต้องการเงินลงทุนท าธุรกิจ นาย ก. สามารถถอนเงินคืนได้
เต็มจ านวนที่จ่ายไปทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ก่อนหมดอายุประกัน แต่จะไม่ได้รับดอกเบี้ยสะสมจากกรมธรรม์ และ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ พร้อมกับโน้มน้าวให้เห็นว่าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป นาย 
ก. รู้สึกสงสัยจึงถามกลับไปว่า “สมมติได้จ่ายเบี้ยประกันเป็นเวลา 3 ปี เป็นจ านวน 435,000 บาท และต้องการยกเลิก
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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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กรมธรรม์ในปีนั้น จะได้เงินคืน 435,000 บาทใช่หรือไม่?”  นาย ข. ตอบว่า  “ใช่ เพราะเป็นกรมธรรม์แบบออมทรัพย์ 
จะไม่มีการหักเงินแต่ประการใด ยกเว้นว่า จะไม่ได้รับดอกเบี้ยสะสมที่ยังค้างจ่าย แต่ถ้าให้ดีขอแนะน า ให้ยกเลิก
กรมธรรม์ในปีที่ 4 เพราะเป็นรอบปีที่จ่ายดอกเบี้ย 20,000 บาทพอดี ลูกค้าก็จะได้รับเงินต้นคืนทั้งหมด บวกดอกเบี้ย
ในปีที่ 4”  นี่คือค าตอบที่นาย ก. ได้รับ 

นาย ข. ได้ใช้ตารางประกอบการอธิบายในการขาย เมื่อนาย ก. ได้อ่านดูตัวเลขในตารางทั้งหมด เกิดข้อสงสัย
ในช่อง “เงินเวนคืน กธ.” จึงถามนาย ข. แต่นาย ข. กลับชี้ในช่อง “เบี้ยประกันรายปี” และบอกว่านี่คือจ านวนเงินต้น
ที่นาย ก. จะได้คืนในกรณีที่ยกเลิกประกันก่อนก าหนด เพราะถือเป็นประกันชีวิตแบบพิเศษออมทรัพย์ เหมือนฝากเงิน
ในธนาคาร และไม่อธิบายเกี่ยวกับ “เงินเวนคืน กธ.” อีกเลย แท้จริงแล้วนาย ข. ต้องการเลี่ยงที่จะพูดถึงข้อเท็จจริงที่
ขัดกับความต้องการในการวางแผนการเงินในอนาคตของนาย ก. และหลอกลวงให้นาย ก. เข้าใจในสิ่งที่เป็นเท็จเพื่อ
เป้าหมายในการขายประกัน 

นาย ก. และภรรยารู้สึกกังวลจึงถามย้ าอีกครั้งเพื่อความมั่นใจว่า “อาจจะต้องยกเลิกประกันในปีที่ 3 หรือ 4 
เพราะวางแผนไว้ว่าจะลงทุนท าธุรกิจในช่วงนี้ แล้วจะได้เงินต้นคืนทั้งหมดใช่หรือไม่” ค าตอบที่นาย ก. ได้รับจากนาย 
ข. คือ “ใช่” นาย ก. และภรรยาจึงรู้สึกคลายความกังวล และตัดสินใจท าสัญญาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ ในทันที 

เข้าสู่ปีที่ 4 นาย ก. และภรรยาได้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยคนละ 72,500 บาทมาแล้วทั้งหมด 4 งวด และ             
รวมเป็นเงินทั้งหมด 580,000 บาท ต่อมานาย ก. ต้องการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์เพื่อประกอบธุรกิจในอนาคต จึง
ต้องการยกเลิกกรมธรรม์เพื่อถอนเงินต้นคืนทั้งหมดจ านวน 580,000 บาท เพื่อมาเป็นเงินส่วนหนึ่งในการลงทุน นาย 
ก. จึงได้โทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทประกันชีวิตที่รับประกันภัย เพื่อสอบถามขั้นตอนการขอคืนเบี้ย
ประกัน เมื่อพนักงานตรวจสอบข้อมูลในระบบและแจ้งว่านาย ก. และภรรยาจะได้เงินคืนรวมกันทั้งหมด 378,000 
บาท เพราะว่ายกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบสัญญา จึงถูกหักเงินไปทั้งหมด 202,000 บาท ซึ่งขัดแย้งโดยสิ้นเชิงกับค าที่
นาย ข. กล่าวอ้างในวันท าสัญญา นาย ก. พยายามอธิบายกับพนักงานทางโทรศัพท์ว่าตนควรจะได้รับเงินต้นคืนเต็ม
จ านวนตามที่นาย ข. เคยอธิบายไว้ นาย ก. จึงติดต่อนาย ข. ในทันที ทั้งโดยการโทรศัพท์ ส่ง SMS และฝากข้อความ
เสียง แต่นาย ข. ก็ไม่เคยรับโทรศัพท์ และไม่ติดต่อกลับ นาย ก. จึงพยายามติดต่อไปที่ธนาคารสาขาที่นาย ข. ประจ า
อยู่ แต่ไม่พบ นาย ก. จึงน าเร่ืองร้องเรียนต่อ ส านักงาน คปภ. (ดัดแปลงจาก www.pantip.com) 
 ประเด็นปัญหาการที่ลูกค้าได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการท าธุรกรรมการเงิน เมื่อต้องการฝากเงินแบบ
บัญชีเงินฝากประจ ากับธนาคาร แต่มารู้ภายหลังว่ากลายเป็นการท าประกันภัย เมื่อถอนเงินแล้ว กลับพบว่าไม่สามารถ
รับเงินเต็มจ านวน เป็นปัญหาที่พบเจอบ่อยครั้ง ดังนั้น ส านักงาน คปภ. จึงมีนโยบายในการพิจารณาออกหลักเกณฑ์    
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้พนักงานบริษัทประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ท าหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมในฐานะเป็นผู้มีวิชาชีพที่ได้รับความไว้วางใจ ตามหลักการ ดังนี้ 
 
1.หลักการในการด าเนินธุรกิจ 
 1) ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็น
ส าคัญ 
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วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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กรมธรรม์ในปีนั้น จะได้เงินคืน 435,000 บาทใช่หรือไม่?”  นาย ข. ตอบว่า  “ใช่ เพราะเป็นกรมธรรม์แบบออมทรัพย์ 
จะไม่มีการหักเงินแต่ประการใด ยกเว้นว่า จะไม่ได้รับดอกเบี้ยสะสมที่ยังค้างจ่าย แต่ถ้าให้ดีขอแนะน า ให้ยกเลิก
กรมธรรม์ในปีที่ 4 เพราะเป็นรอบปีที่จ่ายดอกเบี้ย 20,000 บาทพอดี ลูกค้าก็จะได้รับเงินต้นคืนทั้งหมด บวกดอกเบี้ย
ในปีที่ 4”  นี่คือค าตอบที่นาย ก. ได้รับ 

นาย ข. ได้ใช้ตารางประกอบการอธิบายในการขาย เมื่อนาย ก. ได้อ่านดูตัวเลขในตารางทั้งหมด เกิดข้อสงสัย
ในช่อง “เงินเวนคืน กธ.” จึงถามนาย ข. แต่นาย ข. กลับชี้ในช่อง “เบี้ยประกันรายปี” และบอกว่านี่คือจ านวนเงินต้น
ที่นาย ก. จะได้คืนในกรณีที่ยกเลิกประกันก่อนก าหนด เพราะถือเป็นประกันชีวิตแบบพิเศษออมทรัพย์ เหมือนฝากเงิน
ในธนาคาร และไม่อธิบายเกี่ยวกับ “เงินเวนคืน กธ.” อีกเลย แท้จริงแล้วนาย ข. ต้องการเลี่ยงที่จะพูดถึงข้อเท็จจริงที่
ขัดกับความต้องการในการวางแผนการเงินในอนาคตของนาย ก. และหลอกลวงให้นาย ก. เข้าใจในสิ่งที่เป็นเท็จเพื่อ
เป้าหมายในการขายประกัน 

นาย ก. และภรรยารู้สึกกังวลจึงถามย้ าอีกครั้งเพื่อความมั่นใจว่า “อาจจะต้องยกเลิกประกันในปีที่ 3 หรือ 4 
เพราะวางแผนไว้ว่าจะลงทุนท าธุรกิจในช่วงนี้ แล้วจะได้เงินต้นคืนทั้งหมดใช่หรือไม่” ค าตอบที่นาย ก. ได้รับจากนาย 
ข. คือ “ใช่” นาย ก. และภรรยาจึงรู้สึกคลายความกังวล และตัดสินใจท าสัญญาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ ในทันที 

เข้าสู่ปีที่ 4 นาย ก. และภรรยาได้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยคนละ 72,500 บาทมาแล้วทั้งหมด 4 งวด และ             
รวมเป็นเงินทั้งหมด 580,000 บาท ต่อมานาย ก. ต้องการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์เพื่อประกอบธุรกิจในอนาคต จึง
ต้องการยกเลิกกรมธรรม์เพื่อถอนเงินต้นคืนทั้งหมดจ านวน 580,000 บาท เพื่อมาเป็นเงินส่วนหนึ่งในการลงทุน นาย 
ก. จึงได้โทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทประกันชีวิตที่รับประกันภัย เพื่อสอบถามขั้นตอนการขอคืนเบี้ย
ประกัน เมื่อพนักงานตรวจสอบข้อมูลในระบบและแจ้งว่านาย ก. และภรรยาจะได้เงินคืนรวมกันทั้งหมด 378,000 
บาท เพราะว่ายกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบสัญญา จึงถูกหักเงินไปทั้งหมด 202,000 บาท ซึ่งขัดแย้งโดยสิ้นเชิงกับค าที่
นาย ข. กล่าวอ้างในวันท าสัญญา นาย ก. พยายามอธิบายกับพนักงานทางโทรศัพท์ว่าตนควรจะได้รับเงินต้นคืนเต็ม
จ านวนตามที่นาย ข. เคยอธิบายไว้ นาย ก. จึงติดต่อนาย ข. ในทันที ทั้งโดยการโทรศัพท์ ส่ง SMS และฝากข้อความ
เสียง แต่นาย ข. ก็ไม่เคยรับโทรศัพท์ และไม่ติดต่อกลับ นาย ก. จึงพยายามติดต่อไปที่ธนาคารสาขาที่นาย ข. ประจ า
อยู่ แต่ไม่พบ นาย ก. จึงน าเร่ืองร้องเรียนต่อ ส านักงาน คปภ. (ดัดแปลงจาก www.pantip.com) 
 ประเด็นปัญหาการที่ลูกค้าได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการท าธุรกรรมการเงิน เมื่อต้องการฝากเงินแบบ
บัญชีเงินฝากประจ ากับธนาคาร แต่มารู้ภายหลังว่ากลายเป็นการท าประกันภัย เมื่อถอนเงินแล้ว กลับพบว่าไม่สามารถ
รับเงินเต็มจ านวน เป็นปัญหาที่พบเจอบ่อยครั้ง ดังนั้น ส านักงาน คปภ. จึงมีนโยบายในการพิจารณาออกหลักเกณฑ์    
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้พนักงานบริษัทประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ท าหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมในฐานะเป็นผู้มีวิชาชีพที่ได้รับความไว้วางใจ ตามหลักการ ดังนี้ 
 
1.หลักการในการด าเนินธุรกิจ 
 1) ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็น
ส าคัญ 
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 2) มีความรู้ทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และความสามารถ ในระดับที่เหมาะสม 
 3) มีการประยุกต์ใช้บรรษัทภิบาลที่เหมาะสม 
 4) เปิดเผยข้อมูลต่อผู้บริโภคเป็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ผู้บริโภค หมายความว่า บุคคลที่ซื้อ เสนอซื้อ หรือ
ได้รับการชักชวน/ชี้ช่องให้ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย) 
  (1) ความสัมพันธ์ระหว่างนายหน้าประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัย และผู้ที่ติดต่อด้วย 
  (2) สารสนเทศเกี่ยวกับเกณฑ์ที่นายหน้าประกันชีวิตได้รับค่าตอบแทน 
  (3) สารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือบริการที่น าเสนออย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วน 
 5) นายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้ถือเงินของผู้บริโภค มีการป้องกันที่เพียงพอส าหรับเงินเหล่านี้ 
 6) การปฏิบัติทางธุรกิจประกันภัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งก่อนการเริ่ม
สัญญาจนถึงการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้สัญญาทั้งหมด 
 7) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะและความระมัดระวังตามควร รวมถึงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกค้าและการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับลูกค้า 
 8) จัดท าและด าเนินนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานต่อผู้บริโภคด้วยความเป็นธรรม 
 
2. กระบวนการก่อนการขาย (Pre-sale) 
 1) ผู้เสนอขายต้องมีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
 2) บริษัทประกันชีวิตต้องจัดให้มีการอบรมความรู้แก่ผู้เสนอขายเพื่อให้มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่
น าเสนอและมีเอกสารข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบถ้วนพร้อมให้บริการ 
 3) ต้องแบ่งแยกเคาน์เตอร์ขายให้เด่นชัด โดยมีป้ายบ่งบอกหรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 
 4) ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกประเภทที่น าเสนอไม่ใช่เงินฝาก รวมทั้งอธิบาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทควบหน่วยลงทุนหรือตราสารเพื่อการลงทุนว่ามีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็ม
จ านวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) 
 5) กรณีใช้สื่อทางการตลาดในการส่งเสริมการขาย ต้องไม่โฆษณาชวนเชื่อเกินจริง ไม่ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด 
และไม่เป็นเท็จ และต้องชี้แจงข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นส าคัญในการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริโภค 
 
3. กระบวนการ ณ จุดขาย (Point of sale) 
 1) ต้องให้ข้อมูลหรือเอกสารแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัย และผลตอบแทนที่ผู้บริโภคจะได้รับ (ซึ่ง
รวมถึง ทรัพย์สินอ่ืนใดที่ได้รับ) ในรูป APR (Annual Percentage Rate) หรือ IRR (internal Rate of Return) และ
สมมติฐานที่เก่ียวข้อง และผู้บริโภคต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเข้าใจแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ 
 2) ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถค านวณ APR หรือ IRR จะต้องใช้สมมติฐานในการค านวณที่เหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์สากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และให้บริษัทประกันภัยเปิดเผยข้อมูล APR หรือ IRR ของผลิตภัณฑ์ฯ ที่เสนอขาย
และสมมติฐานที่เก่ียวข้อง 
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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) ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ไม่สามารถค านวณ APR หรือ IRR ให้เปิดเผยรายละเอียด ลักษณะ เงื่อนไขความ
คุ้มครองและข้อยกเว้นตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ฯ นั้น 
 4) ต้องเปิดเผยค่าบ าเหน็จ/นายหน้าประกันภัย 
 5) ต้องจัดให้ลูกค้าท าการทดสอบความเหมาะสม โดยต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า และ
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับลูกค้า 
           6) ห้ามลด แลก แจก แถม 
 
4. กระบวนการหลงัการขาย (Post-sale) 
 1) จัดให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนในสถานที่ที่ขายผลิตภัณฑ์ โดยต้องมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร และมี
ระบบและกระบวนการที่รับเร่ืองร้องเรียนอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาการแก้ไขข้อร้องเรียนและแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทราบ ซึ่งผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 2) มีระยะปลอดพันธะ โดยให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการยกเลิกสัญญาในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 3) มีบริการหลังการขาย เช่น การแจ้งเตือนการต่ออายุสัญญาประกันภัย การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงใด  ๆ 
ในช่วงที่สัญญามีผลบังคับ และการเวนคืน ฯลฯ 
 4) บริษัทประกันภัยมีนโยบายและกระบวนการเพื่อจัดการข้อร้องเรียน และการจ่ายผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยในลักษณะที่ทันเวลาและเป็นธรรม 
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วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
5. วิเคราะห์การเสนอขายและให้ค าแนะน าในการท าประกันชีวิตได้ 
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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



 
 

บทที ่5  
การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกนัภัยส าหรับนายหน้าประกนัชีวติ  
 

อาจารย์ปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค  
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได ้
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ประกนัภัยส าหรับนายหน้าประกนัชีวติ  
 

อาจารย์ปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค  
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5-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

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

 

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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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได ้
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชนต์ามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสญัญาประกันภัย

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
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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
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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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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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5-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

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 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

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 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับนายหน้าประกนัชีวิต     5-7 
 

 
 

 

 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 ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

5-15



 

การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับนายหน้าประกนัชีวิต     5-15 
 

 
 

 

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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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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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
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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
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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 
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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 ้
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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 
เอกสารประกอบท่ี 5.5 ค าร้องเรียกร้องเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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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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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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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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5-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับนายหน้าประกนัชีวิต     5-25 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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5-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

 
 

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

5-25



5-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับนายหน้าประกนัชีวิต     5-27 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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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5-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

 

 
 

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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5-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
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การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับนายหน้าประกนัชีวิต     5-29 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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บทที ่6  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติทีด่ีในการให้บริการ 

พร้อมทั้งกรณศึีกษา 
 

อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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บทที ่6  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติทีด่ีในการให้บริการ 

พร้อมทั้งกรณศึีกษา 
 

อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
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6-2  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 

บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา               นช.1 
(1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิต 
 6.2 ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย  
 6.3 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต 
 6.4 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต  
 6.5 คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล 
 
 
แนวคดิ 
  1.  จรรยาบรรณหมายถึงความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและ

ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ จรรยาบรรณ
มีความส าคัญและจ าเป็นต่อทุกอาชีพ โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุมความประพฤติปฏิบัติด้วยความดี
งาม เพราะจรรยาบรรณได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กรหรือของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ เป็น
ส าคัญ และในทางกลับกันถ้าผู้ประกอบการวิชาชีพทั้งหลายละทิ้งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน มีการ
ประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน สังคมก็จะวุ่นวาย เต็มไปด้วยความหวาดระแวง ประชาชน
ผู้รับบริการก็จะคอยระวังตัว เพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบวิชาชีพ ในที่สุดวิชาชีพ
นั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  

 2.  จรรยาบรรณกับกฎหมายมีความแตกต่างในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) การควบคุมพฤติกรรม 2) การ
บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร 3) การบังคับใช้ และ 4) การลงโทษ  

 3.  จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย 
บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย
และของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 5) 
ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
7) ไม่แนะน าให้ผู้ เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสีย
ประโยชน์ 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพ
เพิ่มเติมอยู่เสมอ 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและ
คุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ  

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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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเรื่องการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตท้ัง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
 
 
 
 

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

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตท้ัง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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6-4  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 

เร่ืองที ่6.1 
ความหมายและความส าคญัของจรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวติ 
 
 
 การพัฒนาคุณภาพคนให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ มีความคล่องตัวพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยจิตส านึกในการท างานเพื่อประโยชน์ขององค์กรและสังคมโดย
ส่วนรวม คือกุญแจส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนเอาไว้ ผู้บริหารบริษัทหรือสมาชิกในองค์กรจะปล่อยละเลยหรือขาดความเอาใจใส่ใน
หลักการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรขององค์กรนั้น ๆ ไม่ได้ เราต้องอาศัยความร่วมมือประสานงานของ
บุคลากรทั้งหลายเป็นส าคัญ และด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ความสนใจและความส าคัญต่อบุคลากรในองค์กร 
 องค์กรหรือหน่วยงานทั้งหลายอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติของบุคลากร การที่จะให้ความ
ประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรเป็นไปโดยถูกต้องและมีความราบรื่นเรียบร้อย องค์กรหรือสถาบันจึงได้มีการ
ก าหนดแนวทางหรือกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดีงาม ให้มีความสอดคล้องกับสภาพของสังคมและหลักธรรมท่ีสภาพของ
สังคมได้ยึดถือและเห็นดียอมรับปฏิบัติ ซึ่งแนวทางเช่นนี้เรียกว่า “จรรยาบรรณ” โดยเฉพาะอาชีพแต่ละอาชีพย่อมมี
ความแตกต่างกันออกไป จรรยาบรรณใช้เป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งถือเป็นคุณธรรมประจ าของแต่
ละอาชีพและความรับผิดชอบในอาชีพนั้น ๆ การงานที่ท าจะมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดี ปราศจากข้อต าหนิติเตียน 
 ผู้เอาประกันภัยในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก สาเหตุไม่ใช่เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถใน
การช าระเบี้ยประกันภัย แต่เป็นเพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์และวิธีการเอาประกันชีวิต รวมทั้ง
ขาดความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อระบบการประกันชีวิต ท าให้เกิดความหวาดระแวงว่าจะถู กบริษัทประกันชีวิต
หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ และเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโต นายหน้าประกันชีวิตจะต้อง
ช่วยกันสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปยอมรับและเชื่อมั่นในธุรกิจด้วยการตระหนักใน
จรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพราะนายหน้าประกันชีวิตคือคนกลางระหว่างประชาชนทั่วไปหรือผู้เอา
ประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการ
ประกันชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน อันจะส่งผลไปสู่พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป 
 
1. ความหมายของจรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า หมายถึงความ
ประพฤติที่ผู้ประกอบการอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของ
สมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ จรรยาบรรณจึงเป็นหลักความประพฤติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม
อาชีพ โดยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-5 
 

 

 ในขณะที่ Craig E. Johnson (2012) ได้ให้ความหมายของค าว่า จรรยาบรรณ ว่าหมายถึง มาตรฐานของ
ความประพฤติและการใช้ดุลพินิจทางศีลธรรมที่ว่าการกระท าของบุคคลและ/หรือองค์กรถูกหรือผิด สมควรหรือไม่
สมควร  
 ด้านความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2558) และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (2558) กล่าวว่า จรรยาบรรณ หมายถึงหลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวชิาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
 จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า จรรยาบรรณหมายถึงความประพฤติของผู้ประกอบอาชีพการ
งานในแต่ละอาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องประพฤติเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงของผู้
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เม่ือกลุ่มงานอาชีพใดต้องการให้มาตรฐานแห่งอาชีพหรือวิชาชีพ มีความ
น่าเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชน ก็จะบัญญัติประมวลจรรยาบรรณไว้ มีการอบรมถ่ายทอดกันต่อ  ๆ มา หลัก
จรรยาบรรณนั้นจึงมีความจ าเป็นและเหมาะสมต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิต เพราะอาชีพดังกล่าวตั้งอยู่บนรากฐาน
แห่งความไว้วางใจว่าสามารถจะสร้างความเชื่อถือศรัทธาต่อผู้เอาประกันภัยและต่อธุรกิจประกันชีวิตได้เป็นอย่างดี 
 
2. ความส าคญัของจรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวติ 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งตอ่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทั้งในด้าน
การระดมเงินออมเพื่อพัฒนาประเทศ เกิดการลงทุนการจ้างแรงงานและการสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัว
ของผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น ธุรกิจประกันชีวิตจึงเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก แต่
เมื่อมองสัดส่วนการท าประกันชีวิตในประเทศแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจท าประกันชีวิต เพราะยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต  
  เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโต นายหน้าประกันชีวิตซ่ึงเป็นช่องทางจ าหน่ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่มีความส าคัญช่องทางหนึ่ง จะต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปยอมรับ
และเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น     
 อย่างไรก็ตาม จรรยาบรรณก็มีความส าคัญและมีประโยชน์กับนายหน้าประกันชีวิตโดยตรง ดังต่อไปนี้ 
  1) ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและการบริการของนายหน้าประกันชีวิต 
     2) ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพนายหน้าประกันชีวิต เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
 3) ช่วยลดปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ และเห็นแก่ตัว 
 4) ช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของนายหน้าประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตดียิ่ง ๆ ขึ้น 
 5) เป็นกลไกในการปกป้องนายหน้าประกันชีวิตที่ท าหน้าที่อย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อนายหน้าประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยว และ
ควบคุมความประพฤติปฏิบัติด้วยความดงีาม เพราะจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชวีิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกของ
องค์กรหรือของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิตเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน ถ้านายหน้าประกันชีวิต
ละทิ้งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะ
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-5 
 

 

 ในขณะที่ Craig E. Johnson (2012) ได้ให้ความหมายของค าว่า จรรยาบรรณ ว่าหมายถึง มาตรฐานของ
ความประพฤติและการใช้ดุลพินิจทางศีลธรรมที่ว่าการกระท าของบุคคลและ/หรือองค์กรถูกหรือผิด สมควรหรือไม่
สมควร  
 ด้านความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2558) และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (2558) กล่าวว่า จรรยาบรรณ หมายถึงหลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวชิาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
 จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า จรรยาบรรณหมายถึงความประพฤติของผู้ประกอบอาชีพการ
งานในแต่ละอาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องประพฤติเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงของผู้
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เม่ือกลุ่มงานอาชีพใดต้องการให้มาตรฐานแห่งอาชีพหรือวิชาชีพ มีความ
น่าเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชน ก็จะบัญญัติประมวลจรรยาบรรณไว้ มีการอบรมถ่ายทอดกันต่อ  ๆ มา หลัก
จรรยาบรรณนั้นจึงมีความจ าเป็นและเหมาะสมต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิต เพราะอาชีพดังกล่าวตั้งอยู่บนรากฐาน
แห่งความไว้วางใจว่าสามารถจะสร้างความเชื่อถือศรัทธาต่อผู้เอาประกันภัยและต่อธุรกิจประกันชีวิตได้เป็นอย่างดี 
 
2. ความส าคญัของจรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวติ 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งตอ่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทั้งในด้าน
การระดมเงินออมเพื่อพัฒนาประเทศ เกิดการลงทุนการจ้างแรงงานและการสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัว
ของผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น ธุรกิจประกันชีวิตจึงเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก แต่
เมื่อมองสัดส่วนการท าประกันชีวิตในประเทศแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจท าประกันชีวิต เพราะยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต  
  เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโต นายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นช่องทางจ าหน่ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่มีความส าคัญช่องทางหนึ่ง จะต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปยอมรับ
และเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น     
 อย่างไรก็ตาม จรรยาบรรณก็มีความส าคัญและมีประโยชน์กับนายหน้าประกันชีวิตโดยตรง ดังต่อไปนี้ 
  1) ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและการบริการของนายหน้าประกันชีวิต 
     2) ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพนายหน้าประกันชีวิต เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
 3) ช่วยลดปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ และเห็นแก่ตัว 
 4) ช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของนายหน้าประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตดียิ่ง ๆ ขึ้น 
 5) เป็นกลไกในการปกป้องนายหน้าประกันชีวิตที่ท าหน้าที่อย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อนายหน้าประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยว และ
ควบคุมความประพฤติปฏิบัติด้วยความดงีาม เพราะจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชวีิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกของ
องค์กรหรือของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิตเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน ถ้านายหน้าประกันชีวิต
ละท้ิงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะ
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วุ่นวาย เต็มไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นายหน้าประกันชีวิต ในที่สุดวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีก
ต่อไป  
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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 ่6.2 
ความแตกต่างของจรรยาบรรณกบักฎหมาย 
 
 
 จรรยาบรรณ (Ethics) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความส านึกบนศีลธรรมและกฎหมายในลักษณะเป็นพันธกรณีที่
ผูกพันบุคคลไว้กับอาชีพนั้น ๆ ด้วยความเข้าใจในเหตุผล และเป็นการกระท าโดยไม่ต้องชักชวนหรือบังคับ แต่โดย
ความส านึกในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเป็นเดิมพัน จึงมีผู้กล่าวว่า ศีลธรรมจะเข้มงวดหรือวิเศษอย่างไร และ
กฎหมายจะได้บัญญัติไว้ดีเลิศสักปานใด ถ้าตัวผู้เป็นศาสนิกหรือผู้ใช้กฎหมายนั้นปราศจากซึ่งจรรยาบรรณแล้ว สังคม
นั้นจะต้องประสบกับความปั่นป่วน และหาความสงบสุขไม่ได้ 
 กฎหมาย (Law) เป็นกฎที่สถาบันหรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่
ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อก าหนดระเบียบแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ โดยการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมและแก้ไขข้อขัดแย้งใน
สังคม ดังนั้นกฎหมายจึงถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสังคมให้อยู่รอด ดังค ากล่าวที่ว่า “มีสังคมที่ไหน มีกฎหมายที่นั่น” และ
ยังพบว่า กฎหมายส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสังคมมนุษย์แต่ละคนเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดจนถึงตาย กฎหมายเข้ามา
เก่ียวข้องกับสิทธิของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา จนกระทั่งตายไปแล้วกฎหมายก็ยังมีผลต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ตาย เช่น เจ้าบ้านต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ในด้านการค้าและเศรษฐกิจ กฎหมายก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องมากมาย 
ตัวอย่างเช่น การที่จะตั้งองค์กรทางธุรกิจจะต้องตั้งในรูปแบบใด ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท เป็นต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมาย
เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ของบุคคลทุกเร่ือง เหมือนเป็นเงาตามตัวไปตลอด  
 เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถมองเห็นความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย สามารถศึกษา
รายละเอียดจากตารางที่ 6.1 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่6.1 การเปรียบเทยีบความแตกต่างของจรรยาบรรณกบักฎหมาย 
 

รายละเอยีด จรรยาบรรณ กฎหมาย 
1. การควบคุมพฤติกรรม เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรม

จากภายในหรือจิตใจ 
เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรม
จากภายนอก 

2. การบญัญัติเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นข้อบังคับของอาชีพที่ก าหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 

เป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็นลายลักษณ์
อักษร 

3. การบังคับใช้ เป็นเรื่องของจิตส านึกท่ีท า เพราะเป็นสิ่ง
ที่ถูกต้องและภูมิใจท่ีได้ท า 

เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือละเว้น 

4. การลงโทษ มีบทลงโทษ และไม่มีบทลงโทษ แล้วแต่
กรณี 

มีบทลงโทษที่ชัดเจน 
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 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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เร่ืองที ่6.2 
ความแตกต่างของจรรยาบรรณกบักฎหมาย 
 
 
 จรรยาบรรณ (Ethics) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความส านึกบนศีลธรรมและกฎหมายในลักษณะเป็นพันธกรณีที่
ผูกพันบุคคลไว้กับอาชีพนั้น ๆ ด้วยความเข้าใจในเหตุผล และเป็นการกระท าโดยไม่ต้องชักชวนหรือบังคับ แต่โดย
ความส านึกในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเป็นเดิมพัน จึงมีผู้กล่าวว่า ศีลธรรมจะเข้มงวดหรือวิเศษอย่างไร และ
กฎหมายจะได้บัญญัติไว้ดีเลิศสักปานใด ถ้าตัวผู้เป็นศาสนิกหรือผู้ใช้กฎหมายนั้นปราศจากซึ่งจรรยาบรรณแล้ว สังคม
นั้นจะต้องประสบกับความปั่นป่วน และหาความสงบสุขไม่ได้ 
 กฎหมาย (Law) เป็นกฎที่สถาบันหรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่
ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อก าหนดระเบียบแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ โดยการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมและแก้ไขข้อขัดแย้งใน
สังคม ดังนั้นกฎหมายจึงถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสังคมให้อยู่รอด ดังค ากล่าวที่ว่า “มีสังคมที่ไหน มีกฎหมายที่นั่น” และ
ยังพบว่า กฎหมายส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสังคมมนุษย์แต่ละคนเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดจนถึงตาย กฎหมายเข้ามา
เก่ียวข้องกับสิทธิของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา จนกระทั่งตายไปแล้วกฎหมายก็ยังมีผลต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ตาย เช่น เจ้าบ้านต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ในด้านการค้าและเศรษฐกิจ กฎหมายก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องมากมาย 
ตัวอย่างเช่น การที่จะตั้งองค์กรทางธุรกิจจะต้องตั้งในรูปแบบใด ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท เป็นต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมาย
เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ของบุคคลทุกเร่ือง เหมือนเป็นเงาตามตัวไปตลอด  
 เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถมองเห็นความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย สามารถศึกษา
รายละเอียดจากตารางที่ 6.1 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่6.1 การเปรียบเทยีบความแตกต่างของจรรยาบรรณกบักฎหมาย 
 

รายละเอยีด จรรยาบรรณ กฎหมาย 
1. การควบคุมพฤติกรรม เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรม

จากภายในหรือจิตใจ 
เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรม
จากภายนอก 

2. การบญัญัติเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นข้อบังคับของอาชีพที่ก าหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 

เป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็นลายลักษณ์
อักษร 

3. การบังคับใช้ เป็นเรื่องของจิตส านึกท่ีท า เพราะเป็นสิ่ง
ที่ถูกต้องและภูมิใจท่ีได้ท า 

เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือละเว้น 

4. การลงโทษ มีบทลงโทษ และไม่มีบทลงโทษ แล้วแต่
กรณี 

มีบทลงโทษที่ชัดเจน 
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6-8  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. การควบคุมพฤติกรรม โดยจรรยาบรรณเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมจากภายในหรือจิตใจ ส่วน
กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก 
 2. การบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจรรยาบรรณเป็นข้อบังคับของอาชีพที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ได้ ส่วนกฎหมายเป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 3. การบังคับใช้ โดยจรรยาบรรณเป็นเรื่องของจิตส านึกที่ท าเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและภูมิใจ ส่วนกฎหมาย
เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายหรือละเว้น 
 4. การลงโทษ ซึ่งจรรยาบรรณจะมีบทลงโทษ และไม่มีบทลงโทษแล้วแต่กรณี ส่วนกฎหมายมีบทลงโทษที่
ชัดเจน 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่6.3 
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดขีองนายหน้าประกนัชีวิต 
 
 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งยังช่วยสร้าง
หลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวประสบ
เคราะห์กรรม ส่วนนายหน้าประกันชีวิตก็มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างภาพพจนแ์ละทัศนคติที่ดีต่อการประกัน
ชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน เพราะนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้ติดต่อที่ใกล้ชิดกับประชาชน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการเอาประกันชีวิตที่ถูกต้อง และการบริการที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง การที่นายหน้าประกันชีวิตมีความ
ตระหนักในจรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนเองพึงมีต่อผู้เอาประกันภัยและต่อบริษัทที่ตนสังกัดอยู่ คือ
ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญก้าวหน้า อันจะส่งผลไปสู่พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยต่อไป 
 
1. จรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิต เป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพ โดยได้มีการก าหนดจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้  
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัย  
 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
 7) ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์  
 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
 
 ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะได้ศึกษารายละเอียดถึงจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-9 
 

 

เร่ืองที ่6.3 
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดขีองนายหน้าประกนัชีวิต 
 
 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งยังช่วยสร้าง
หลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวประสบ
เคราะห์กรรม ส่วนนายหน้าประกันชีวิตก็มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างภาพพจนแ์ละทัศนคติที่ดีต่อการประกัน
ชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน เพราะนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้ติดต่อที่ใกล้ชิดกับประชาชน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการเอาประกันชีวิตที่ถูกต้อง และการบริการที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง การที่นายหน้าประกันชีวิตมีความ
ตระหนักในจรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนเองพึงมีต่อผู้เอาประกันภัยและต่อบริษัทที่ตนสังกัดอยู่ คือ
ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญก้าวหน้า อันจะส่งผลไปสู่พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยต่อไป 
 
1. จรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิต เป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพ โดยได้มีการก าหนดจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้  
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัย  
 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
 7) ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์  
 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
 
 ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะได้ศึกษารายละเอียดถึงจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 
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6-10  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

 

 จรรยาบรรณข้อที่ 1 
 มคีวามช่ือสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกนัภัย บริษทั และเพือ่นร่วมอาชีพ 
 นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าผู้เอา
ประกันภัย บริษัทหรือเพื่อนนายหน้าประกันชีวิต ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายใดได้ประโยชน์ในสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรได้ ต้อง
ชี้แจงผลประโยชน์และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันภัยทราบโดยไม่ปิดบัง อันจะน ามาซึ่งภาพพจน์ที่ดีของ
ธุรกิจประกันชีวิต 
 จรรยาบรรณข้อที่ 2 
 ให้บริการที่ดีอย่างสม า่เสมอและช้ีแจงให้ผู้เอาประกนัภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้เอาประกนัภัย 
 นายหน้าประกันชีวิตที่ดีต้องให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกันชีวิต 
คือต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องกระท า เช่น หน้าที่การช าระ
เบี้ยประกันภัย ต้องช าระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามก าหนด หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยตรงตาม
ก าหนดได้ ก็จะมีระยะเวลาผ่อนผันให้ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย (30 วันหรือ 60 วันขึ้นอยู่กับแบบ
กรมธรรม์) เป็นต้น ขณะเดียวกัน ต้องชี้แจงสิทธิที่ผู้เอาประกันพึงมี เช่น การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ การ
ใช้สิทธิ์ตามมูลค่าในกรมธรรม์ หรือการขอตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด นอกจากนี้ ต้องคอยติดตามไถ่ถามทุกข์สุขและพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเขาต้องการ 
 จรรยาบรรณข้อที่ 3 
 รักษาความลบัอนัมคิวรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
 นายหน้าประกันชีวิตที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยหรือของบริษัท การเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นความลับของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก เช่น ไม่น าความลับหรือข้อมูลข่าวสารของ 
ผู้เอาประกันภัยทั้งเร่ืองรายละเอียดส่วนตัวและฐานะการเงินไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน ท าให้ความลับของผู้เอาประกันภัย
รั่วไหล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อบริษัทเพื่อการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายสินไหม และไม่น าความลับของ
บริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหากท าให้เกิดความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงต่อภาพลักษณ์ของบริษัท 
 จรรยาบรรณข้อที่ 4 
 เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
 นายหน้าประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่า ต้องกรอกข้อความในใบค าขอเอาประกันชีวิตให้
ตรงตามความเป็นจริงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
การปกปิดความจริงอันเป็นสาระส าคัญของผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคร้ายแรง ประวัติบุคคลใน
ครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคบางโรค ถือเป็นส่วนที่ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับรู้อาจจะท าให้
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษหรือปฏิเสธไม่รับประกันภัย  หากบริษัททราบความจริงในภายหลังอาจใช้สิทธิ์บอก
ล้างโมฆียกรรม ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์จากการท าประกันชีวิตได้ 
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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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 จรรยาบรรณข้อที่ 5 
 ไม่เสนอแนะให้ผู้ เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภัย 
 นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่ควรเสนอแนะผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัย การท าประกันชีวิตเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย  จะท าให้เกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัย
โดยรวม ท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถรักษากรมธรรม์ไว้ได้จนครบก าหนดสัญญา มีผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับ
ประโยชน์ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ส่วนบริษัทประกันชีวิตก็ต้องเสียโอกาสและขาดรายได้จากเบี้ยประกันภัย
ที่ไม่สม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม ถึงแม้ว่าจะเป็นการขอซื้อการประกันภัยจากผู้
เอาประกันภัยที่เกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตก็ควรแนะน าให้ท าประกันชีวิตให้
เหมาะสมกับรายรับ-รายจ่ายและภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัยด้วย นอกจากนี้แล้ว การเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ซึ่งไม่มีผลผูกพันตามสัญญา ท าให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเข้าใจผิดและไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่
นายหน้าประกันชีวิตเสนอไว้ จะท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจประกันภัยและต่อนายหน้าประกันชีวิตด้วย 
 จรรยาบรรณข้อที่ 6 
 ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
 บริษัทประกันชีวิตจ่ายค่าบ าเหน็จให้กับนายหน้าประกันชีวิตด้วยการคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในเบี้ยประกันภัย
แล้ว ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตจึงควรตอบแทนด้วยการให้บริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย การลดค่าบ าเหน็จหรือ
แข่งขันกันลดค่าบ าเหน็จจะส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้การบริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย จึงเป็นการท าลายอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิตในระยะยาว หากผิดจรรยาบรรณข้อนี้จะส่งผลกระทบโดยรวมของธุรกิจประกันภัย และ
ผลกระทบของนายหน้าประกันชีวิตคือรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายลดลง  
 จรรยาบรรณข้อที่ 7 
 ไม่แนะน าผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดมิเพือ่ท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกนัภัยเสียประโยชน์       
 นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมซึ่งมีผลบังคับแล้ว (เวนคืน
กรมธรรม์) หรือแปลงกรมธรรม์เป็นแบบมูลค่าใช้เงินส าเร็จหรือมูลค่าขยายเวลาเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ เพราะ
การเลิกกรมธรรม์และท าประกันภัยใหม่ ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ เนื่องจากเงินเวนคืนกรมธรรม์หรือ
ผลประโยชน์จากการแปลงกรมธรรม์ คือมูลค่ากรมธรรม์ที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นเมื่อสมัครท าประกันชีวิต 
เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าอากร ค่าตรวจสุขภาพ หรือค่าเล่มสัญญากรมธรรม์  เมื่อท าประกันชีวิตฉบับใหม่นอกจากผู้เอา
ประกันภัยต้องเร่ิมมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังต้องช าระเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นตามอายุ และกรณีที่ท าประกัน
สุขภาพ ระยะเวลารอคอยจะเริ่มต้นนับใหม่ โรคที่ เคยเรียกร้องค่าสินไหมจากสัญญาฉบับเดิมอาจจะไม่ได้รับความ
คุ้มครอง เนื่องจากจะกลายเป็นโรคที่เป็นมาก่อนการท าสัญญาฉบับใหม่นี้ซึ่งเป็นข้อยกเว้นกรณีที่ผู้เอาประกันภัย
ต้องการยกเลิกกรมธรรม์เดิมและท าใหม่ นายหน้าประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าที่ถูกต้องครบถ้วนว่าอย่าละทิ้ง
กรมธรรม์เดิม เพราะจะท าให้ต้องเสียประโยชน์จากการเริ่มต้นใหม่ 
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 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-11 
 

 

 จรรยาบรรณข้อที่ 5 
 ไม่เสนอแนะให้ผู้ เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภัย 
 นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่ควรเสนอแนะผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัย การท าประกันชีวิตเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย  จะท าให้เกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัย
โดยรวม ท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถรักษากรมธรรม์ไว้ได้จนครบก าหนดสัญญา มีผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับ
ประโยชน์ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ส่วนบริษัทประกันชีวิตก็ต้องเสียโอกาสและขาดรายได้จากเบี้ยประกันภัย
ที่ไม่สม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม ถึงแม้ว่าจะเป็นการขอซื้อการประกันภัยจากผู้
เอาประกันภัยท่ีเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตก็ควรแนะน าให้ท าประกันชีวิตให้
เหมาะสมกับรายรับ-รายจ่ายและภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัยด้วย นอกจากนี้แล้ว การเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ซึ่งไม่มีผลผูกพันตามสัญญา ท าให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเข้าใจผิดและไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่
นายหน้าประกันชีวิตเสนอไว้ จะท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจประกันภัยและต่อนายหน้าประกันชีวิตด้วย 
 จรรยาบรรณข้อที่ 6 
 ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
 บริษัทประกันชีวิตจ่ายค่าบ าเหน็จให้กับนายหน้าประกันชีวิตด้วยการคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในเบี้ยประกันภัย
แล้ว ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตจึงควรตอบแทนด้วยการให้บริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย การลดค่าบ าเหน็จหรือ
แข่งขันกันลดค่าบ าเหน็จจะส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้การบริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย จึงเป็นการท าลายอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิตในระยะยาว หากผิดจรรยาบรรณข้อนี้จะส่งผลกระทบโดยรวมของธุรกิจประกันภัย และ
ผลกระทบของนายหน้าประกันชีวิตคือรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายลดลง  
 จรรยาบรรณข้อที่ 7 
 ไม่แนะน าผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดมิเพือ่ท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกนัภัยเสียประโยชน์       
 นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมซึ่งมีผลบังคับแล้ว (เวนคืน
กรมธรรม์) หรือแปลงกรมธรรม์เป็นแบบมูลค่าใช้เงินส าเร็จหรือมูลค่าขยายเวลาเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ เพราะ
การเลิกกรมธรรม์และท าประกันภัยใหม่ ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ เนื่องจากเงินเวนคืนกรมธรรม์หรือ
ผลประโยชน์จากการแปลงกรมธรรม์ คือมูลค่ากรมธรรม์ที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นเมื่อสมัครท าประกันชีวิต 
เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าอากร ค่าตรวจสุขภาพ หรือค่าเล่มสัญญากรมธรรม์  เมื่อท าประกันชีวิตฉบับใหม่นอกจากผู้เอา
ประกันภัยต้องเร่ิมมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังต้องช าระเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นตามอายุ และกรณีที่ท าประกัน
สุขภาพ ระยะเวลารอคอยจะเริ่มต้นนับใหม่ โรคที่ เคยเรียกร้องค่าสินไหมจากสัญญาฉบับเดิมอาจจะไม่ได้รับความ
คุ้มครอง เนื่องจากจะกลายเป็นโรคที่เป็นมาก่อนการท าสัญญาฉบับใหม่นี้ซึ่งเป็นข้อยกเว้นกรณีที่ผู้เอาประกันภัย
ต้องการยกเลิกกรมธรรม์เดิมและท าใหม่ นายหน้าประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าที่ถูกต้องครบถ้วนว่าอย่าละทิ้ง
กรมธรรม์เดิม เพราะจะท าให้ต้องเสียประโยชน์จากการเริ่มต้นใหม่ 
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6-12  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

 

 จรรยาบรรณข้อที่ 8 
 ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าหรือบริษทัอืน่ 
 นายหน้าประกันชีวิตที่ดีจะต้องไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทประกันชีวิตอ่ืนในทาง
เสื่อมเสีย เช่น กล่าวว่านายหน้าประกันชีวิตคู่แข่งชอบพูดโกหก เชื่อถือไม่ได้ ย้ายบริษัทประกันชีวิตบ่อย ๆ ไม่มีบุคลิก
ที่เหมาะสมส าหรับการเป็นนายหน้าประกันชีวิตเพราะตัวเตี้ย ชอบเล่นการพนัน ชอบเที่ยวกลางคืน เป็นต้น นอกจากนี้ 
นายหน้าประกันชีวิตจะต้องไม่กล่าวให้ร้ายบริษัทประกันชีวิตอ่ืน เช่น กล่าวว่าบริษัทประกันชีวิตอ่ืนจ่ายเงินล่าช้า ไม่
สนใจผู้เอาประกันภัย หรือเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ อาจท าให้ผู้
เอาประกันภัยได้รับการบริการที่ไม่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณทั้งสิ้น  
 จรรยาบรรณข้อที่ 9 
 หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
 นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพ ท าให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา การที่นายหน้าประกันชีวิตต้องหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่านายหน้า
ประกันชีวิตรู้จักพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพที่ดี สามารถน าไปให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การบริการลูกค้า กล่าวได้ว่านายหน้าประกันชีวิตมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อสังคม และต่ออาชีพ ความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าในที่นี้หมายถึงสามารถให้บริการที่ดีและเชื่อถือได้ ท าให้ผู้ซื้อประกันชีวิตได้รับประโยชน์จากนายหน้าประกัน
ชีวิตที่มีความรอบรู้และให้ข้อแนะน าที่ดี เป็นการขยายแนวความคิดในการให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อประกันชีวิตและผู้ที่สนใจจะ
ท าประกันชีวิตให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการประกันชีวิต ทั้งยังสามารถหาความรู้เพิ่มเติมในด้านอ่ืน ๆ ได้ เช่น 
ศิลปะการพูด เศรษฐกิจการเงิน เป็นต้น ด้วยเหตุที่อาชีพนายหน้าประกันชีวิตเป็นงานบริการที่ต้องใช้ การพูดเพื่อ
อธิบายให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ ดังนั้นการหาความรู้เพิ่มเติมด้านศิลปะการพูดก็จะช่วยให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถ
อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจง่ายขึ้น ส่วนด้านการเงินนับวันก็จะมีความเก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตมากข้ึน ในเร่ืองของการ
วางแผนเกษียณอายุ วางแผนการลงทุนและวางแผนการเงินอ่ืน ๆ จึงควรมีการศึกษาความรู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมอย่าง
สม่ าเสมอ 
 จรรยาบรรณข้อที่ 10 
 ประพฤตตินอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอนัดงีาม ทั้งธ ารงไว้ซ่ึงเกยีรตแิละคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
 นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรจะด าเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมที่ดี กล่าวคือ ต้องประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรมประเพณีอันดีงามโดยสม่ าเสมอ นายหน้าประกันชีวิตที่ดียังต้องมีการยึดถือประเพณีอันดีงามเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ โดยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัดและต่อผู้เอา
ประกันภัยหรือลูกค้า การปฏิบัติตนดังกล่าวจะท าให้นายหน้าประกันชีวิตเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจต่อลูกค้า และจะ
ท าให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในที่สุด นอกจากนี้นายหน้าประกันชีวิตที่ดีจะต้องธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและ
คุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ ค าว่า “อาชีวปฏิญาณ” หมายถึง การที่ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าประกันชีวิตจะต้อง
ปฏิญาณต่ออาชีพ กล่าวคือ นายหน้าประกันชีวิตจะต้องละเว้นไม่ปฏิบัติสิ่งใด ๆ อันอาจจะท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
สถาบันประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต เช่น การกล่าวหาว่าบริษัทประกันชีวิตมีฐานะการเงินไม่มั่นคง เป็นต้น 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติ  
 ในระดับสากลได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับนายหน้าประกันชีวิตเอาไว้ เพื่อให้สามารถท างาน
อย่างมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ไม่มีปัญหาเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และ
ท าให้งานที่ท าบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต สามารถแบ่งเป็น 4 หมวดดังนี้ 
  2.1 หลักการเสนอขายทั่วไป มีดังนี้  
   1) เพื่อความเหมาะสม นายหน้าประกันชีวิตควรมีการโทรศัพท์นัดหมายกับผู้มุ่งหวังล่วงหน้าก่อนการ
เข้าพบ หากเป็นการเข้าพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมา นายหน้าประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้าไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงก่อน
การเข้าพบ 
   2) เมื่อมีการเข้าพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่าตนสังกัดบริษัทใดหรือเป็นนายหน้าประกันชีวิต
อิสระ พร้อมแสดงใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย 
   3) นายหน้าประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะกับความต้องการและฐานะ
ทางการเงินของเขาให้ได้มากที่สุด 
   4) นายหน้าประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าเฉพาะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วน
เร่ืองอื่น ๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอื่น 
   5) นายหน้าประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเท่านั้น  
  6) หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ควบการลงทุน นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่า
กรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไปอย่างไร 
  7) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอื่นอย่างไม่เป็นธรรม 
  8) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม 
  9) ให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่ผู้เอาประกันภัย 
 2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต  
    1) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวัง
เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน 
  2) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายข้อจ ากัดรวมถึงข้อยกเว้นการคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้ผู้
มุ่งหวังเข้าใจ 
    3) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว พร้อมชี้ถึงผลเสียของการ
ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดด้วย  
   4) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อน
ภาษีได้หรือไม่ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

กรมธรรม ์ฉบับนี้สามารถ

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติ  
 ในระดับสากลได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับนายหน้าประกันชีวิตเอาไว้ เพื่อให้สามารถท างาน
อย่างมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ไม่มีปัญหาเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และ
ท าให้งานที่ท าบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต สามารถแบ่งเป็น 4 หมวดดังนี้ 
  2.1 หลักการเสนอขายทั่วไป มีดังนี้  
   1) เพื่อความเหมาะสม นายหน้าประกันชีวิตควรมีการโทรศัพท์นัดหมายกับผู้มุ่งหวังล่วงหน้าก่อนการ
เข้าพบ หากเป็นการเข้าพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมา นายหน้าประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้าไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงก่อน
การเข้าพบ 
   2) เมื่อมีการเข้าพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่าตนสังกัดบริษัทใดหรือเป็นนายหน้าประกันชีวิต
อิสระ พร้อมแสดงใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย 
   3) นายหน้าประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะกับความต้องการและฐานะ
ทางการเงินของเขาให้ได้มากที่สุด 
   4) นายหน้าประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าเฉพาะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วน
เร่ืองอื่น ๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอื่น 
   5) นายหน้าประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเท่านั้น  
  6) หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ควบการลงทุน นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่า
กรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไปอย่างไร 
  7) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอื่นอย่างไม่เป็นธรรม 
  8) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม 
  9) ให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่ผู้เอาประกันภัย 
 2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต  
    1) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวัง
เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน 
  2) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายข้อจ ากัดรวมถึงข้อยกเว้นการคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้ผู้
มุ่งหวังเข้าใจ 
    3) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว พร้อมชี้ถึงผลเสียของการ
ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดด้วย  
   4) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธ์ิหักลดหย่อน
ภาษีได้หรือไม่ 
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   5) กรณีที่น าเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือผลตอบแทนของกรมธรรม์มาจากผลการลงทุน 
นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า ผลประโยชน์ใดเป็นแบบแน่นอนตายตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลข
คาดการณ์ 
   6) หากมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจากการคาดการณ์ นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่าตัวเลข
เหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง ๆ จึงไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือน้อย
กว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 
   7) หากนายหน้าประกันชีวิตใช้เอกสารประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตใด  ก็ต้องใช้เอกสาร
ทั้งหมดอย่างครบถ้วน และต้องไม่น าเสนอเฉพาะเอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 
 2.3 การกรอกใบสมัคร  
    1) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันชีวิต และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูล
ที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันชีวิตนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ขอเอาประกันชีวิต 
    2) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลง
ในใบค าขอเอาประกันชีวิต 
 2.4 การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัภัย 
    1) นายหน้าประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อ
ได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ส่วนกรณีนายหน้าประเภทนิตบิุคคลต้องมีระบบบญัชีทีเ่หมาะสมเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย โดย
ต้องแยกบัญชีออกจากบัญชีเงินรับจ่ายอื่น ๆ  
    2) นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวัง ไปยัง
บริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
 จะเห็นได้ว่าแนวทางปฏิบัติข้างต้น ล้วนแต่สร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของนายหน้าประกันชีวิต
เอง ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะของมืออาชีพ แน่นอนว่า
ย่อมต้องส่งผลไปถึงการท างานที่จะประสบความส าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้น 
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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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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-15 
 

 

เร่ืองที ่6.4 
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของนายหน้าประกนัชีวติ 
 
 
 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของ
นายหน้าประกันชีวิต 10 ประการซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถ
วิเคราะห์เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตในแต่ละข้อ ซึ่งกรณีศึกษานี้จะ
มุ่งเน้นไปที่การเป็นนายหน้าบุคคลธรรมดา เพราะนายหน้าประเภทนิติบุคคลจะมีหลักปฏิบัติรูปแบบองค์กรที่มี      
ธรรมาภิบาล มีหลักการตรวจสอบภายใน และต้องปฏิบัติตามประกาศ ค าสั่ง ระเบียบที่ส านักงาน คปภ. ก าหนดอยู่
แล้ว  
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่1  
มคีวามซ่ือสัตย์ต่อผู้เอาประกนัภัย บริษทั และเพือ่นร่วมอาชีพ 
 1.1 ซ่ือสัตย์ต่อผู้ เอาประกนัภัย 
 นายพลตกลงท าประกันชีวิตและได้ช าระเบี้ยประกันภัยผ่านนายลพซึ่งเป็นนายหน้าประกันชีวิต นายลพเห็น
ว่าการช าระเบี้ยประกันภัยมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน จึงน าเงินนั้นไปใช้ส่วนตัว และน าส่งบริษัทภายหลัง โดยไม่เกิน
ระยะเวลาผ่อนผัน การกระท าของนายพลถือว่าผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากนายลพไม่ซื่อสัตย์ต่อนายพลและบริษัท
ประกันชีวิต 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด ีคือ นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจาก
ผู้มุ่งหวัง ไปยังบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
 1.2 ซ่ือสัตย์ต่อบริษทั  
 นางลีลาวดีเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท 555 จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมานาน ท าให้หา
ลูกค้าได้ง่าย แต่บริษัทนี้ขายกรมธรรม์แบบที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงกว่าบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) นางลีลาวดี
ต้องการเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) ด้วย เนื่องจากมีแบบการประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ย
ประกันภัยน้อยกว่าบริษัท 555 จ ากัด (มหาชน) และนางลีลาวดี ทราบดีว่า บริษัท 555 จ ากัด (มหาชน) คงไม่ยินยอม
ให้เป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) ด้วย ดังนั้นตนจึงชักชวนนางสาวสุจิตราซึ่งเป็นน้องสาว      
มาสมัครเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) โดยนางลีลาวดีเป็นผู้ขายประกันชีวิตแทนน้องสาว และ
เป็นผู้พิจารณาว่าลูกค้ารายใดควรจะท าประกันชีวิตกับบริษัท 555 จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) 
การกระท าของนางลีลาวดีถือว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะขาดความซื่อสัตย์ต่อบริษัท 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตควรมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อบริษัทประกันชีวิตที่ตนเสนอ
ขาย  
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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เร่ืองที ่6.4 
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของนายหน้าประกนัชีวติ 
 
 
 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของ
นายหน้าประกันชีวิต 10 ประการซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถ
วิเคราะห์เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตในแต่ละข้อ ซึ่งกรณีศึกษานี้จะ
มุ่งเน้นไปที่การเป็นนายหน้าบุคคลธรรมดา เพราะนายหน้าประเภทนิติบุคคลจะมีหลักปฏิบัติรูปแบบองค์กรที่มี      
ธรรมาภิบาล มีหลักการตรวจสอบภายใน และต้องปฏิบัติตามประกาศ ค าสั่ง ระเบียบที่ส านักงาน คปภ. ก าหนดอยู่
แล้ว  
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่1  
มคีวามซ่ือสัตย์ต่อผู้เอาประกนัภัย บริษทั และเพือ่นร่วมอาชีพ 
 1.1 ซ่ือสัตย์ต่อผู้ เอาประกนัภัย 
 นายพลตกลงท าประกันชีวิตและได้ช าระเบี้ยประกันภัยผ่านนายลพซึ่งเป็นนายหน้าประกันชีวิต นายลพเห็น
ว่าการช าระเบี้ยประกันภัยมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน จึงน าเงินนั้นไปใช้ส่วนตัว และน าส่งบริษัทภายหลัง โดยไม่เกิน
ระยะเวลาผ่อนผัน การกระท าของนายพลถือว่าผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากนายลพไม่ซื่อสัตย์ต่อนายพลและบริษัท
ประกันชีวิต 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด ีคือ นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจาก
ผู้มุ่งหวัง ไปยังบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
 1.2 ซ่ือสัตย์ต่อบริษทั  
 นางลีลาวดีเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท 555 จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมานาน ท าให้หา
ลูกค้าได้ง่าย แต่บริษัทนี้ขายกรมธรรม์แบบที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงกว่าบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) นางลีลาวดี
ต้องการเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) ด้วย เนื่องจากมีแบบการประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ย
ประกันภัยน้อยกว่าบริษัท 555 จ ากัด (มหาชน) และนางลีลาวดี ทราบดีว่า บริษัท 555 จ ากัด (มหาชน) คงไม่ยินยอม
ให้เป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) ด้วย ดังนั้นตนจึงชักชวนนางสาวสุจิตราซึ่งเป็นน้องสาว      
มาสมัครเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) โดยนางลีลาวดีเป็นผู้ขายประกันชีวิตแทนน้องสาว และ
เป็นผู้พิจารณาว่าลูกค้ารายใดควรจะท าประกันชีวิตกับบริษัท 555 จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) 
การกระท าของนางลีลาวดีถือว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะขาดความซื่อสัตย์ต่อบริษัท 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตควรมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อบริษัทประกันชีวิตที่ตนเสนอ
ขาย  
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6-16  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

 

 1.3 ซ่ือสัตย์ต่อเพือ่นร่วมอาชีพ 
  นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัทหนึง่ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ต่อมาได้ย้ายมาเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตของบริษัทสองประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากอยู่ใกล้บ้าน นาย ก. ได้เสนอขายการประกันชีวิตให้แก่นาย 
ข. ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกับคนที่นาย ค. นายหน้าประกันชีวิตบริษัทสองประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เสนอขายประกัน
ชีวิตอยู่เช่นกัน เมื่อนาย ค. ทราบเช่นนั้น จึงบอกแก่นาย ข. ว่าการที่นาย ก. ย้ายบริษัทบ่อย ๆ เป็นการแสดงออกถึง
พฤติกรรมที่ไม่ดี การกล่าวของนาย ค. ผิดจรรยาบรรณ เพราะนาย ค. ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตควรมีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยการไม่กล่าวให้ร้าย
ทับถมซึ่งกันและกัน อีกทั้งนายหน้าต้องร่วมมือกันสร้างสรรค์ภาพพจน์ที่ดีงามให้แก่วงการประกันชีวิต 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่2  
ให้บริการที่ดีอย่างสม ่าเสมอ และช้ีแจงให้ ผู้ เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เอาประกนัภัย 
 ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งสมัครท าประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 80/25 ช าระเบี้ยประกันมา 10 ปี แต่ต่อมามี
ปัญหาด้านการเงิน ไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้ แม้ว่านายหน้าที่ขายประกันชีวิตได้ไปเก็บเบี้ยประกันชีวิตหลาย
ครั้ง แต่ผู้ เอาประกันภัยก็ไม่สามารถจ่ายได้ นายหน้าประกันชีวิตจึงแจ้งแก่ผู้ เอาประกันภัยว่า หากหยุดส่งเบี้ย
ประกันภัย กรมธรรม์จะขาดอายุและตนไม่สามารถช่วยอะไรได้ การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตรายนี้ผิด
จรรยาบรรณ เนื่องจากขาดความรับผิดชอบในเร่ืองการให้บริการที่ดี  
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตควรให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และควรชี้แจงให้ผู้เอา
ประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย โดยในกรณีนี้ หากผู้เอาประกันไม่
สามารถช าระเบี้ยประกันได้ ควรแนะน าว่ากรมธรรม์จะยังมีผลคุ้มครองต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วยการกู้จ่ายอัตโนมัติ หรือ
จะสามารถใช้วิธีขยายการคุ้มครองด้วยมูลค่าขยายระยะเวลาหรือมูลค่าใช้เงินส าเร็จโดยที่ไม่ต้องมีภาระจ่ายเบี้ย
ประกันภัยอีกต่อไปก็ได้ 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่3 
รักษาความลบัอนัมคิวรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
 นายหน้าประกันชีวิตน าความลับของผู้เอาประกันภัย เช่น บิดามารดาของผู้เอาประกันภัยเป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง ผู้เอาประกันภัยมีภรรยาน้อย หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถส่งเบี้ยประกันภัยได้ เป็นต้น ไปเปิดเผยกับเพื่อน
หรือญาติพี่น้อง การกระท าเช่นนี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตในเรื่องการไม่รักษาความลับของผู้เอา
ประกันภัย  
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตจะต้องรักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและ
ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 
 

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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กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่4 
เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกนัภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคญัเพือ่การพจิารณารับประกนัภัย หรือ
เพือ่ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
 นายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. แนะน าผู้เอาประกันภัยคือนาง ง. กรอกในใบค าขอเอาประกันชีวิต ให้ปกปิด
ข้อความจริงเก่ียวกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นโรคร้ายอยู่ ถือว่าผิดจรรยาบรรณเพราะเป็นสาระส าคัญในการพิจารณารับ
ประกันภัย  
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด ีคือ นายหน้าประกันชีวิตควรแนะน าลูกค้าเปิดเผยเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 1. เปิดเผยทุกเร่ืองที่มีการสอบถามในใบค าขอเอาประกันชีวิต 
 2. เปิดเผยอาชีพ รายได้ การถูกปฏิเสธ เลื่อนการรับประกันภัย ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 
 3. เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัยในเรื่องที่บริษัทประกันชีวิตรับรู้ แล้ว
อาจท าให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือบอกปัดไม่รับประกันภัย 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่5 
ไม่เสนอแนะให้ผู้ขอเอาประกนัภัยท าประกนัภัยเกนิความสามารถในการช าระเบีย้ประกนัภัยหรือเสนอ
ขายนอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภัย 
 นาย ก. ท าประกันชีวิตโดยการชักชวนของนายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นญาติกันด้วยความเกรงใจ  แม้ว่า
นายหน้าประกันชีวิตจะทราบว่านาย ก. ยังมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจ าอ่ืน ๆ อีกมากในฐานะหัวหน้าครอบครัว 
และสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยได้เพียงปีละ 30,000 บาทเท่านั้น แต่นายหน้าประกันชีวิตบอกกับนาย ก. ว่าการท า
ประกันชีวิตเหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร เมื่อครบก าหนดระยะเวลาประกันภัยก็จะได้เงินคืน หรือเมื่อนาย ก. 
เกิดปัญหาด้านการเงินก็สามารถขอถอนเบี้ยประกันภัยคืนได้แต่ได้เงินคืนนอ้ยกว่าที่นาย ก. ได้จ่ายไป จึงให้ นาย ก. ท า
ประกันภัยโดยจ่ายเบี้ยประกันภัย 80,000 บาท ตามค าแนะน าของนายหน้าประกันชีวิต  การกระท าเช่นนี้ถือว่าผิด
จรรยาบรรณเร่ืองการแนะน าให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ด ีคือ นายหน้าประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังรายนาย ก. ท าประกันภัยให้เหมาะสมกับ
รายได้ กับ รายจ่าย และภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัยด้วย เพราะการแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันภัยเกิน
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย จะท าให้เกิดปัญหาในการรักษากรมธรรม์ไว้จนครบสัญญา  และนายหน้า
ประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าให้ตรงตามความเป็นจริง ไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จซึ่งจะท าให้ผู้มุ่งหวังหลงผิด 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่6 
ไม่ลดหรือเสนอทีจ่ะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
 นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตได้เสนอลดค่าบ าเหน็จให้ นาย ข. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ท าประกันชีวิต นาย 
ข. ก็ได้น าเร่ืองนี้เล่าให้ นาย ค. ซึ่งเป็นเพื่อนฟัง นาย ค. ก าลังได้รับการเสนอให้ท าประกันชวีิตจากนายหน้าประกันชวีติ 
ชื่อนาย ง. ดังนั้น นาย ค. จึงร้องให้ นาย ง. ลดค่าบ าเหน็จให้ มิฉะนั้นจะไม่ท าประกันชีวิตกับนาย ง. ท าให้นาย ง.     
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 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-17 
 

 

กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่4 
เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกนัภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคญัเพือ่การพจิารณารับประกนัภัย หรือ
เพือ่ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
 นายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. แนะน าผู้เอาประกันภัยคือนาง ง. กรอกในใบค าขอเอาประกันชีวิต ให้ปกปิด
ข้อความจริงเก่ียวกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นโรคร้ายอยู่ ถือว่าผิดจรรยาบรรณเพราะเป็นสาระส าคัญในการพิจารณารับ
ประกันภัย  
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด ีคือ นายหน้าประกันชีวิตควรแนะน าลูกค้าเปิดเผยเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 1. เปิดเผยทุกเร่ืองที่มีการสอบถามในใบค าขอเอาประกันชีวิต 
 2. เปิดเผยอาชีพ รายได้ การถูกปฏิเสธ เลื่อนการรับประกันภัย ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 
 3. เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัยในเรื่องที่บริษัทประกันชีวิตรับรู้ แล้ว
อาจท าให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือบอกปัดไม่รับประกันภัย 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่5 
ไม่เสนอแนะให้ผู้ขอเอาประกนัภัยท าประกนัภัยเกนิความสามารถในการช าระเบีย้ประกนัภัยหรือเสนอ
ขายนอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภัย 
 นาย ก. ท าประกันชีวิตโดยการชักชวนของนายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นญาติกันด้วยความเกรงใจ  แม้ว่า
นายหน้าประกันชีวิตจะทราบว่านาย ก. ยังมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจ าอ่ืน ๆ อีกมากในฐานะหัวหน้าครอบครัว 
และสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยได้เพียงปีละ 30,000 บาทเท่านั้น แต่นายหน้าประกันชีวิตบอกกับนาย ก. ว่าการท า
ประกันชีวิตเหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร เมื่อครบก าหนดระยะเวลาประกันภัยก็จะได้เงินคืน หรือเมื่อนาย ก. 
เกิดปัญหาด้านการเงินก็สามารถขอถอนเบี้ยประกันภัยคืนได้แต่ได้เงินคืนนอ้ยกว่าที่นาย ก. ได้จ่ายไป จึงให้ นาย ก. ท า
ประกันภัยโดยจ่ายเบี้ยประกันภัย 80,000 บาท ตามค าแนะน าของนายหน้าประกันชีวิต  การกระท าเช่นนี้ถือว่าผิด
จรรยาบรรณเร่ืองการแนะน าให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ด ีคือ นายหน้าประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังรายนาย ก. ท าประกันภัยให้เหมาะสมกับ
รายได้ กับ รายจ่าย และภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัยด้วย เพราะการแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันภัยเกิน
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย จะท าให้เกิดปัญหาในการรักษากรมธรรม์ไว้จนครบสัญญา  และนายหน้า
ประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าให้ตรงตามความเป็นจริง ไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จซึ่งจะท าให้ผู้มุ่งหวังหลงผิด 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่6 
ไม่ลดหรือเสนอทีจ่ะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
 นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตได้เสนอลดค่าบ าเหน็จให้ นาย ข. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ท าประกันชีวิต นาย 
ข. ก็ได้น าเร่ืองนี้เล่าให้ นาย ค. ซึ่งเป็นเพื่อนฟัง นาย ค. ก าลังได้รับการเสนอให้ท าประกันชวีิตจากนายหน้าประกันชวีติ 
ชื่อนาย ง. ดังนั้น นาย ค. จึงร้องให้ นาย ง. ลดค่าบ าเหน็จให้ มิฉะนั้นจะไม่ท าประกันชีวิตกับนาย ง. ท าให้นาย ง.     
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6-18  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

 

ไม่สามารถขายประกันชีวิตให้นาย ค. ได้ และหากนาย ค. ไปท าประกันชวีิตกับ นาย ก. นาย ก. ก็ต้องลดค่าบ าเหน็จให้ 
นาย ข. และนาย ค. ด้วย ท าให้นาย ก. มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด ารงชีวิตเป็นปกติ อาจมีผลท าให้นาย ก. ต้องออกจาก
อาชีพนายหน้าประกันชีวิตในที่สุด ผลที่จะเกิดตามมาก็คือ ผู้เอาประกันภัยก็ขาดการบริการจากนายหน้ าประกันชีวิต
อันส่งผลต่อภาพพจน์ของอาชีพในที่สุด ซึ่งในกรณีนี้การลดค่าบ าเหน็จถือว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันชีวิต 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตอาจใช้วิธีซื้อของขวัญวันเกิด หรือจัดหาปฏิทิน สมุดบันทึกให้ผู้
เอาประกันภัยในโอกาสวันปีใหม่แทนการลดค่าบ าเหน็จจะดีกว่า หากท าเช่นนี้ถือว่าไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะไม่ได้เป็น
การลดค่าบ าเหน็จ แต่ถือเป็นการให้บริการหลังการขาย 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่7 
ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่ หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสีย
ประโยชน์  
 นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิต ได้ไปเสนอขายประกันชีวิตให้นาย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนกัน แต่นาย ข. บอกว่า
ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีเงินจะซื้อเพิ่ม นาย ก. ทราบว่านาย ข. มีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ท ามานานแล้ว 2 ฉบับ จึง
แนะน าให้กู้เงินจากกรมธรรม์มาซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ และบอกนาย ข. ว่า กรมธรรม์รุ่นเก่าล้าสมัยแล้ว ควรจะยกเลิก 
แล้วมาซื้อรุ่นใหม่ดีกว่า 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตควรสนับสนุนให้ผู้เอาประกันภัยรักษากรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
เดิม และควรท าประกันชีวิตเพิ่มเมื่อพร้อม 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่8 
ไม่กล่าวให้ร้ายทบัถมนายหน้าประกนัชีวติหรือบริษทัอืน่ 
 การที่นายหน้าประกันชีวิตคือนาย เอ กล่าวว่าบริษัทประกันชีวิตอ่ืนจ่ายเงินล่าช้า ไม่สนใจผู้เอาประกันภัย 
หรือเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และนายหน้าประกันชีวิตก็มีน้อย 
อาจท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่ไม่ดี และ/หรือในกรณีนายหน้านิติบุคคล 2 บริษัท เสนอขายลูกค้าราย
เดียวกัน ซึ่งบริษัทใดบริษัทหนึ่งกล่าวให้ร้ายทับถมกันเพื่อให้ลูกค้าใช้บริการของตน การกระท าดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขัดต่อ
จรรยาบรรณที่ดี 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตจะต้องไม่กล่าวพาดพิงถึงบริษัทประกันชีวิตบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
หรือนายหน้าประกันชีวิตบุคคลอื่นหรือนายหน้านิติบุคคลอื่นในทางเสื่อมเสีย 
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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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กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่9 
หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
 นางสาวแพรวกับนางสาวพลอยนอกจากจะเป็นเพื่อนกันแล้ว ยังเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิต
เดียวกันด้วย ต่อมานางสาวแพรวทราบว่านางสาวพลอยได้ไปเรียนเพิ่มเติมวิชาการเงินส่วนบุคคล เมื่อทั้งสองได้พบปะ
กัน นางสาวแพรวจึงได้ต่อว่านางสาวพลอยที่เสียเวลาเรียนเพิ่มเติมดังกล่าวซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ เรียน 1 เดือน
เต็ม เพราะนอกจากจะเสียเวลาในการท ามาหากินแล้วยังไม่ตรงกับอาชีพนายหน้าประกันชีวิต การกระท าของนาวสาว
พลอยนั้นไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็นสิทธิของนาวสาวพลอยที่จะไปเรียนหรือท าอะไร ตราบใดที่ไม่ท าให้ผู้เอา
ประกันภัยเสียผลประโยชน์   
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ในอาชีพ ท าให้ตัวเองมีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยมีเหตุผลตามองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ต้องมีความรอบรู้ในตัวงาน หลักวิชาการที่
ถูกต้อง หลักวิธีการขายและการให้บริการที่ดีควบคู่กันไปเสมอ 2) ควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา 
โดยเฉพาะความรู้รอบตัวเพื่อใช้ประกอบการสนทนาหรือเปิดใจ และ 3) ต้องมีความรอบรู้ สามารถให้ค าแนะน าเรื่อง
ผลประโยชน์ สิทธิในกรมธรรม์ เงื่อนไข ข้อยกเว้น รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่10 
ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซ่ึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีว-
ปฏิญาณ 
 นายเอกเป็นนายหน้าประกันชีวิต แต่มีพฤติกรรมไม่น่าเชื่อถือ เช่น ชอบเที่ยวกลางคืน ดื่มเหล้าเป็นประจ า 
รวมถึงชอบหยิบยืมเงินผู้อ่ืน ถือว่าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 10 คือการไม่ธ ารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของนายหน้าประกัน
ชีวิต  
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด ีคือ นายหน้าประกันชีวิตควรประพฤติปฏิบัติตัว ดังต่อไปนี้ 
 1. การตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ไม่ท าสิ่งที่ผิดศีลธรรม 
 2. สร้างภาพพจน์ที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป ท าให้มีโอกาสในการหาผู้มุ่งหวังได้มากข้ึน 
 3. เนื่องจากการประกันชีวิตเป็นการขาย “ค ามั่นสัญญาในอนาคต” ความเชื่อมั่นไว้วางใจในนายหน้าประกัน
ชีวิตเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม จึงเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท าให้นายหน้าประกันชีวิตก้าวหน้าใน
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 

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

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-19 
 

 

กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่9 
หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
 นางสาวแพรวกับนางสาวพลอยนอกจากจะเป็นเพื่อนกันแล้ว ยังเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิต
เดียวกันด้วย ต่อมานางสาวแพรวทราบว่านางสาวพลอยได้ไปเรียนเพิ่มเติมวิชาการเงินส่วนบุคคล เมื่อทั้งสองได้พบปะ
กัน นางสาวแพรวจึงได้ต่อว่านางสาวพลอยที่เสียเวลาเรียนเพิ่มเติมดังกล่าวซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ เรียน 1 เดือน
เต็ม เพราะนอกจากจะเสียเวลาในการท ามาหากินแล้วยังไม่ตรงกับอาชีพนายหน้าประกันชีวิต การกระท าของนาวสาว
พลอยนั้นไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็นสิทธิของนาวสาวพลอยที่จะไปเรียนหรือท าอะไร ตราบใดที่ไม่ท าให้ผู้เอา
ประกันภัยเสียผลประโยชน์   
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ในอาชีพ ท าให้ตัวเองมีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยมีเหตุผลตามองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ต้องมีความรอบรู้ในตัวงาน หลักวิชาการที่
ถูกต้อง หลักวิธีการขายและการให้บริการที่ดีควบคู่กันไปเสมอ 2) ควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา 
โดยเฉพาะความรู้รอบตัวเพื่อใช้ประกอบการสนทนาหรือเปิดใจ และ 3) ต้องมีความรอบรู้ สามารถให้ค าแนะน าเรื่อง
ผลประโยชน์ สิทธิในกรมธรรม์ เงื่อนไข ข้อยกเว้น รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่10 
ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซ่ึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีว-
ปฏิญาณ 
 นายเอกเป็นนายหน้าประกันชีวิต แต่มีพฤติกรรมไม่น่าเชื่อถือ เช่น ชอบเที่ยวกลางคืน ดื่มเหล้าเป็นประจ า 
รวมถึงชอบหยิบยืมเงินผู้อ่ืน ถือว่าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 10 คือการไม่ธ ารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของนายหน้าประกัน
ชีวิต  
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด ีคือ นายหน้าประกันชีวิตควรประพฤติปฏิบัติตัว ดังต่อไปนี้ 
 1. การตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ไม่ท าสิ่งที่ผิดศีลธรรม 
 2. สร้างภาพพจน์ที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป ท าให้มีโอกาสในการหาผู้มุ่งหวังได้มากข้ึน 
 3. เนื่องจากการประกันชีวิตเป็นการขาย “ค ามั่นสัญญาในอนาคต” ความเชื่อมั่นไว้วางใจในนายหน้าประกัน
ชีวิตเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม จึงเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท าให้นายหน้าประกันชีวิตก้าวหน้าใน
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

6-20  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

 

เร่ืองที ่6.5 
คุณลกัษณะทีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติและบทบาท 
ของนายหน้าประกนัชีวติทีเ่ป็นนิติบุคคล 
 
 
 นายหน้าประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มี 2 
ประเภท คือ นายหน้าประกันชีวิตบุคคลธรรมดา และนายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล โดยส่วนใหญ่นายหน้า
ประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลจะขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม เช่น การประกันชีวิตกลุ่ม  การประกัน
อุบัติเหตุกลุ่ม การประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นต้น 
 นายหน้าประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันภัยในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจหรือฉุดรั้งการเติบโตทางธุรกิจ และธุรกิจประกันภัยจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ก็
ต่อเมื่อมีนายหน้าประกันชีวิตที่มีคุณภาพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ  
 
1. คุณลกัษณะทีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติ 
 การที่นายหน้าประกันชีวิตจะประสบความส าเร็จในเชิงธุรกิจการงานและได้รับความเชื่อถือจากผู้เอา
ประกันภัยในระยะยาว ต้องมีคุณลักษณะที่ดีดังต่อไปนี้ 
 1.1 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต โดยมองเห็นถึงคุณประโยชน์ของ
การท าประกันชีวิตว่ามีประโยชน์ในการวางแผนชีวิต เป็นส่วนส าคัญในการป้องกันความเสี่ยงและสร้างหลักประกัน
ให้กับตนเองและครอบครัว คือเป็นการหาเจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบทางการเงิน นายหน้าประกันชีวิตที่ดีต้องมีความ
เชื่อมั่นในระบบประกันภัยโดยการแสดงถึงทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพด้วยการท าประกันชีวิตตนเอง หากตนเองยังไม่ท า
ประกันชีวิต ก็ยากที่จะชักจูงให้ผู้อื่นท าประกันชีวิตได้ 
 1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่างดี สามารถให้ค าชี้แจงสาระส าคัญของเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตลอดจนสามารถให้ค า
ปรึกษาหารือแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างตรงไปตรงมา 
 1.3 มีความกระตือรือร้น ขยนัและอดทน นายหน้าประกันชีวิตมืออาชีพต้องมีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต 
เป็นคนขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และต้องกระตือรือร้นในการท างาน ขยันและอดทน เพราะในการพบปะผู้
มุ่งหวังอาจต้องมีความเพียรพยายามและต้องใช้ความอดทนสูง และนายหน้าที่ดีต้องรู้จักแสวงหาผู้มุ่งหวังอยู่เสมอ เพื่อ
เป็นการสร้างโอกาสในการขายประกันชีวิตให้เกิดขึ้น 
 1.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อผู้ เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพประกันภัย ความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของนายหน้าประกันชีวิตที่ประสบความส าเร็จ อาชีพนายหน้าประกันชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับเบี้ย
ประกันภัยและเงินสินไหมซึ่งเป็นเงินของผู้เอาประกันภัยหรือบริษัท จึงต้องปฏิบัติงานด้วยความรัดกุมและเข้มงวด การ
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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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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-21 
 

 

ทุจริตหรือแม้แต่การละเลยจนท าให้ลูกค้าเสียหาย เช่นเก็บเบี้ยประกันภัยมาแล้วลืมน าส่งบริษัทจนท าให้กรมธรรม์ขาด
อายุ อาจท าให้ตัวนายหน้าประกันชีวิตถูกตักเตือนหรืออาจต้องออกจากอาชีพ ท าให้สูญเสียธุรกิจที่สั่งสมมาหลายปี ทั้ง
ยังต้องระวังไม่เห็นแก่ประโยชน์ระยะสั้นด้วยการขายที่ผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ อ้างผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่
เกินจริง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพของตนเอง อันจะเป็นการท าลายธุรกิจ
ประกันชีวิตในระยะยาว 
 1.5 มีบุคลิกภาพที่ดี นายหน้าประกันชีวิตต้องมีบุคลิกที่ดี ทั้งในด้านลักษณะท่าทาง น้ าเสียงในการสนทนา 
และการแต่งกายที่สุภาพ สะอาด ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้ผู้มุ่งหวังเกิดความเชื่อถือในนายหน้าประกันชีวิต อัน
ส่งผลต่อความเชื่อถือตามมา 
 1.6 มีทักษะการขายที่ดี นายหน้าประกันชีวิตควรมีพัฒนาเทคนิคการขายของตนเองอยู่เสมอ เพราะ
ความสามารถในการขายจะท าให้เกิดการขยายตลาด โดยการออกตลาดเพื่อแสวงหาผู้มุ่งหวัง ซึ่งการวิเคราะห์การขาย
อย่างสม่ าเสมอจะท าให้ได้ประสบการณ์รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาทักษะการขาย เพื่อ
เป็นนายหน้าประกันชีวิตมืออาชีพต่อไป 
 1.7 มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ นายหน้าประกันชีวิตที่ดีต้องเป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม 
เข้ากับทุกคนได้ มีทัศนคติที่เป็นมิตรกับทุกคน เป็นนักฟังที่ดี ตลอดจนมีความรู้รอบตัวพอสมควร เพื่อที่เวลาสนทนากบั
ลูกค้าจะได้พูดคุยในเรื่องเหตุการณ์ส าคัญและเป็นที่สนใจของสังคมได้ 
 1.8 มีความสามารถในการวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม นายหน้าประกันชีวิตต้องมีการวาง
แผนการท างานอย่างมีระบบ มีความมุ่งมั่น มีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาให้เหมาะสม ทั้งเวลาใน
ด้านการพบผู้มุ่งหวังรายใหม่ การติดตามลูกค้ารายเก่า การบริการลูกค้า การเยี่ยมเยียนลูกค้า ตลอดจนการหารายชื่อ
ของผู้มุ่งหวังรายใหม่ 
 1.9 มีศิลปะในการพูด นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่จ าเป็นต้องพูดเก่ง แต่ต้องพูดเป็นถูกต้อง รู้กาลเทศะ เพราะ
ค าพูดจะเป็นส่วนส าคัญต่อความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง 
 1.10 มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ นายหน้าประกันชีวิตเป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยความเชื่อถือศรัทธา และ
ความสุจริตใจต่อกัน ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตจึงต้องมีความรับผิดชอบในการท าหน้าที่แนะน า ให้ค าปรึกษา และ
ให้บริการที่ดีแก่ผูเอาประกันภัย รวมทั้งผู้เก่ียวข้อง เช่น บริษัทประกันชีวิต โดยควรปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
 
2. บทบาทนายหน้าประกนัชีวติทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
 นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งทั้งต่อภาคธุรกิจประกันภัยและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ หากภาคธุรกิจไม่ได้ให้ความคุ้มครองด้านชีวิตและสุขภาพเพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่พนักงานในองค์กรแล้ว การขยายตัวทางเศรษฐกิจก็อาจจะไม่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบันนี้ มี
บทบาทหลายอย่างที่นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลมีส่วนช่วยให้เกิดขึ้น กล่าวคือ 
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 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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ทุจริตหรือแม้แต่การละเลยจนท าให้ลูกค้าเสียหาย เช่นเก็บเบี้ยประกันภัยมาแล้วลืมน าส่งบริษัทจนท าให้กรมธรรม์ขาด
อายุ อาจท าให้ตัวนายหน้าประกันชีวิตถูกตักเตือนหรืออาจต้องออกจากอาชีพ ท าให้สูญเสียธุรกิจที่สั่งสมมาหลายปี ทั้ง
ยังต้องระวังไม่เห็นแก่ประโยชน์ระยะสั้นด้วยการขายที่ผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ อ้างผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่
เกินจริง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพของตนเอง อันจะเป็นการท าลายธุรกิจ
ประกันชีวิตในระยะยาว 
 1.5 มีบุคลิกภาพที่ดี นายหน้าประกันชีวิตต้องมีบุคลิกที่ดี ทั้งในด้านลักษณะท่าทาง น้ าเสียงในการสนทนา 
และการแต่งกายที่สุภาพ สะอาด ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้ผู้มุ่งหวังเกิดความเชื่อถือในนายหน้าประกันชีวิต อัน
ส่งผลต่อความเชื่อถือตามมา 
 1.6 มีทักษะการขายที่ดี นายหน้าประกันชีวิตควรมีพัฒนาเทคนิคการขายของตนเองอยู่เสมอ เพราะ
ความสามารถในการขายจะท าให้เกิดการขยายตลาด โดยการออกตลาดเพื่อแสวงหาผู้มุ่งหวัง ซึ่งการวิเคราะห์การขาย
อย่างสม่ าเสมอจะท าให้ได้ประสบการณ์รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาทักษะการขาย เพื่อ
เป็นนายหน้าประกันชีวิตมืออาชีพต่อไป 
 1.7 มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ นายหน้าประกันชีวิตที่ดีต้องเป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม 
เข้ากับทุกคนได้ มีทัศนคติที่เป็นมิตรกับทุกคน เป็นนักฟังที่ดี ตลอดจนมีความรู้รอบตัวพอสมควร เพื่อที่เวลาสนทนากบั
ลูกค้าจะได้พูดคุยในเรื่องเหตุการณ์ส าคัญและเป็นที่สนใจของสังคมได้ 
 1.8 มีความสามารถในการวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม นายหน้าประกันชีวิตต้องมีการวาง
แผนการท างานอย่างมีระบบ มีความมุ่งมั่น มีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาให้เหมาะสม ทั้งเวลาใน
ด้านการพบผู้มุ่งหวังรายใหม่ การติดตามลูกค้ารายเก่า การบริการลูกค้า การเยี่ยมเยียนลูกค้า ตลอดจนการหารายชื่อ
ของผู้มุ่งหวังรายใหม่ 
 1.9 มีศิลปะในการพูด นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่จ าเป็นต้องพูดเก่ง แต่ต้องพูดเป็นถูกต้อง รู้กาลเทศะ เพราะ
ค าพูดจะเป็นส่วนส าคัญต่อความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง 
 1.10 มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ นายหน้าประกันชีวิตเป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยความเชื่อถือศรัทธา และ
ความสุจริตใจต่อกัน ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตจึงต้องมีความรับผิดชอบในการท าหน้าที่แนะน า ให้ค าปรึกษา และ
ให้บริการที่ดีแก่ผูเอาประกันภัย รวมทั้งผู้เก่ียวข้อง เช่น บริษัทประกันชีวิต โดยควรปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
 
2. บทบาทนายหน้าประกนัชีวติทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
 นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งทั้งต่อภาคธุรกิจประกันภัยและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ หากภาคธุรกิจไม่ได้ให้ความคุ้มครองด้านชีวิตและสุขภาพเพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่พนักงานในองค์กรแล้ว การขยายตัวทางเศรษฐกิจก็อาจจะไม่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบันนี้ มี
บทบาทหลายอย่างที่นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลมีส่วนช่วยให้เกิดขึ้น กล่าวคือ 
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 2.1 ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ บทบาทของนายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลในการท าให้
ประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการตระหนักถึงประโยชน์ของการประกันภัยและความหลากหลายของความคุ้มครองที่มีใน
กรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งวิธีการในการเลือกซื้อความคุ้มครองต่าง ๆ ที่ต้องการในตลาดประกันภัย 
 2.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไปยงัผู้บริโภค นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลจะจัดหาข้อมูลที่ส าคัญ
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น ความคุ้มครองใดที่จ าเป็นต้องมีการประกันภัย เงื่อนไขและ
ทางเลือกต่าง ๆ ที่มี และอัตราเบี้ยประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับข้อมูลครบถ้วนย่อมท าให้บริษัทประกันภัยเสนอ
เงื่อนไขและความคุ้มครองที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เอาประกันภัยในราคาที่ยุติธรรม  
 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลจะท าหน้าท่ี
รวบรวมและประเมินข้อมูลต่าง ๆ เช่น การจัดหาสัญญาประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย และประสบการณ์การ
เรียกร้องค่าสินไหม เมื่อมีข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นายหน้าประกันชีวิตก็สามารถที่จะให้ค าแนะน าแก่ผู้เอา
ประกันภัยในการเลือกซื้อความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทประกันภัย ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
ขยายตัวของธุรกิจประกันภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการออกแบบกรมธรรม์ใหม่ ๆ ให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา 
 2.4 ส่งเสริมการแข่งขันที่ดี การให้ความรู้แก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพิ่มมากข้ึน ในที่สุดก็จะส่งผลให้
เกิดความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยมีมากขึ้น การเพิ่มการใช้ระบบการประกันภัยก็จะส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้า
และการบริการต่าง ๆ ตามมา ท าให้เกิดการบริหารความเสี่ยงภัยที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การประหยัดของ
งบประมาณ และมีบรรยากาศของการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 จะเห็นว่านายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล ก็มีบทบาทที่แตกต่างออกไปจากนายหน้าประกันชีวิตบุคคล
ธรรมดา โดยจะเป็นบทบาทด้านมหภาคมากกว่า เนื่องจากการเน้นเสนอขายประกันกลุ่ม ท าให้สามารถคุ้มครองผู้เอา
ประกันภัยได้ครั้งละมาก ๆ ท าให้มีการแข่งขันด้านเบี้ยประกันภัย และด้านความหลากหลายของการคุ้มครอง ถือเป็น
ประโยชน์ที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงในระยะยาว 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

6-22



 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-23 
 

 

บรรณานุกรม 
 
 
การประปาส่วนภูมิภาค. (2558). หลักธรรมาภิบาลกับการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค. วารสารการประปาส่วน

ภูมิภาค, 36(1), 5-8. 
จินตนา บุญบงการ. (2555). จริยธรรมทางธุรกิจ (พิมพ์ครั้งท่ี 15). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. (2557). ภาวะผู้น าร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ปัญญาชน. 
ด ารง ชลสุข. (2543). คู่มือการเรียนด้วยตนเองเรื่อง จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน. 
นีออน พิณประดิษฐ์. (2555). จริยธรรม: ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนา. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2555). จริยธรรมธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. (2558). จรรยาบรรณนักวิจัย. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 จาก 

http://www.old.nrru.ac.th  
มหาวิทยาลั ยศ รีนครินทรวิ โรฒ . (2558 ).  จรรยาบ รรณ นั กวิจั ย . สื บค้ น เมื่ อ วันที่  15 กรกฎาคม  2558 จาก 

http://www.swu.ac.th   
วิชา มหาคุณ. (2557). นักกฎหมายที่ดีต้องมีจริยธรรม. จดหมายข่าวประชาคมวิจัย, 20(118), 3-4. 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (2551). ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติ
หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. 

Association of British Insurers (ABI). (1989). Code of Conduct for General Business. Retrieved 2015, October 
10, from http://www.financial-ombudsman.org.uk  

Craig E. Johnson. (2012). Organizational Ethics: A Practical Approach (2nd ed.). London: SAGE Publication. 
Life Insurance Association of Malaysia. (1999). Code of Ethics and Conduct (2nd ed.). Retrieved 2015, 

October 10, from http://www.liam.org.my  
 
 
 
 
 

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

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต



 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-23 
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วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(สถิติประยุกต)์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                        
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 1, บทที่ 3 
 

  
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                     FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                ACS (Associate, Customer Service) 
 ต าแหน่ง     ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 1, บทที่ 3 

  
 

       ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  
     วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

               LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน   บทที่ 1, บทที่ 3 

  
 
 
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ ์อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

รายช่ือผู้เขยีน  

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

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวิตได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
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ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
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ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
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  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-23 
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รายช่ือผู้เขยีน  

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

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวิตได ้
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  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
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  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
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ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
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สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-23 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต



ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
 

 
ช่ือ            อาจารย์สุนิดา พริบไหว 
วุฒิ          ศศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
         MBA, Mount Saint Mary’s University, USA 
  FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
         AFSI (Associate, Financial Services Institute) LOMA 
  AFPTTM (Associate Financial Planner Thai) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย                             
ต าแหน่ง     ผู้จัดการอาวุโส ฝา่ยฝกึอบรมและวิชาการ  
  บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  
บทที่เขียน   บทที่ 4  

  
 
ช่ือ           อาจารย์เจษฎา สุนันท์ชยั 
วุฒิ     บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  วท.ม. (สถิติประยกุต์ สาขาวิทยาการประกันภยั) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
   AFPTTM (Associate Financial Planner Thai) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย                                
ต าแหน่ง    ผู้จัดการอาวุโส ฝา่ยการตลาด  
  บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 4 

 

 

 
 
 
ช่ือ            อาจารย์ปรีชา ไพบูลย์วุฒโิชค 
วุฒิ           สต.บ. (ประกันภยั) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          บธ.ม. (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
  บริษัทฟิลลิปประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 5 
 

  
 
ช่ือ           อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ         ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวทิยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)  
                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง     วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 6  

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

  
ช่ือ             อาจารยว์ีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
 วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                       FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
 ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
   บริษัทไทยประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
 บทที่เขียน    บทที่ 3, บทที่ 4  
 

 

  
ช่ือ            อาจารย์ปรีชา ไพบูลย์วุฒโิชค 
วุฒิ           สต.บ. (ประกันภยั) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          บธ.ม. (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
  บริษัทฟิลลิปประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 

 

 
 
 
ช่ือ           อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ         ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวทิยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง     วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 6  
 

 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต



โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ
นายหน้าประกันชีวิต

ครั้งที 1นายหนาประกันชีวิต

          หลักสูตรขอต่ออายุ
  ใบอนุญาต

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2515-3995-9  โทรสาร 0-2515-3970

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ
นายหน้าประกันชีวิต

ครั้งที 1นายหนาประกันชีวิต

          หลักสูตรขอต่ออายุ
  ใบอนุญาต

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2515-3995-9  โทรสาร 0-2515-3970

คู่มือปฏิบัติงานสำาห
รับนายห

น้าประกันชีวิต
  หลักสูตรขอต่อใบอนุญ

าตนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1  โดย สำานักงานคณ
ะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


