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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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สารเลขาธกิารคณะกรรมการก�ากบั

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 ์

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ



ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ



ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

(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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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
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สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
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        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  
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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 ้
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สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
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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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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 
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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  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.  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.)


