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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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บทที ่2 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ      นช.2                             
                    (1 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่
2.1 ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต 
2.2 เงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิต 
2.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  
 

แนวคดิ 
1.  สัญญาประกันชีวิตมีลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ  20 
ตั้งแต่มาตรา 861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต ได้แก่ หลัก
เก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ และหลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา 

2.  ตามค าสั่งนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ 
ฉบับมาตรฐาน ซึ่งเป็นเงื่อนไขและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ออกมาบังคับใช้กับทุกบริษัท เพื่อให้มี
แบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ได้แก่  
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  แต่ทั้งนี้จะขอหยิบยก
เงื่อนไขบางรายการของข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันชีวิตได้แก่ ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 
การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน การ
ใช้สิทธิ เกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์  การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม และการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการ  

3.  การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลักคือสัญญาประกันชีวิตที่ผู้ เอา
ประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
ส่วนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นการขยายความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญา
หลัก ได้แก่ ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุและความคุ้มครองด้านสุขภาพ   

 
วตัถุประสงค์ 
 

 เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายลักษณะเฉพาะของสญัญาประกนัชีวิตได้ 
 2. อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสญัญาประกนัชีวิตได้ 
 3. อธิบายสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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บทที ่2 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ      นช.2                             
                    (1 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่
2.1 ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต 
2.2 เงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิต 
2.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  
 

แนวคดิ 
1.  สัญญาประกันชีวิตมีลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ  20 
ตั้งแต่มาตรา 861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต ได้แก่ หลัก
เก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ และหลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา 

2.  ตามค าสั่งนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ 
ฉบับมาตรฐาน ซึ่งเป็นเงื่อนไขและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ออกมาบังคับใช้กับทุกบริษัท เพื่อให้มี
แบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ได้แก่  
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  แต่ทั้งนี้จะขอหยิบยก
เงื่อนไขบางรายการของข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันชีวิตได้แก่ ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 
การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน การ
ใช้สิทธิ เกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์  การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม และการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการ  

3.  การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลักคือสัญญาประกันชีวิตที่ผู้ เอา
ประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
ส่วนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นการขยายความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญา
หลัก ได้แก่ ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุและความคุ้มครองด้านสุขภาพ   

 
วตัถุประสงค์ 
 

 เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายลักษณะเฉพาะของสญัญาประกนัชีวิตได้ 
 2. อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสญัญาประกนัชีวิตได้ 
 3. อธิบายสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ลกัษณะเฉพาะของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  

ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยลักษณะส าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน  และ
เป็นสัญญาประกันชีวิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เรื่องการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชี วิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์             
ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และ 
แบบบ านาญ แต่ทั้งนี้การตีความสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่าเขามีเจตนาที่
แท้จริงในการท าสัญญาอย่างไร การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดข้ึนของสัญญา
ประกันชีวิต กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผูส้นอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์
โดยเข้าท าสัญญาต่อกัน และในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ 
จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 และอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา 
861 ถึงมาตรา 897 หลักส าคัญที่เป็นลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ประกันภัยได้ และ 2) หลักเก่ียวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกีย่วกบัส่วนได้เสียอนัอาจเอาประกนัภัยได้ (Principle of Insurable Interest) 

ค าว่า “ส่วนได้เสีย” คือ ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
สูญเสียหรือได้รับความเสียหายถ้ามีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์  วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40) 
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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     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

หลักส่วนได้เสียถือเป็นหลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่ บัญญัติไว้ในมาตรา 863 ว่า “อัน
สัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่
อย่างหนึ่งอย่างใด” ซึ่งหมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของ ผู้ที่ตนได้เอาประกันภัยไว้ แต่
เนื่องจากชีวิตและร่างกายนั้นหากบุคคลนั้นได้ถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บ ก็เป็นความเสียหายที่ไม่อาจประมาณ
ได้ว่ามีราคาเท่าใด จะตีราคาตัวเอง ตีราคาบิดา มารดา หรือภรรยา และบุตรว่ามีราคาเท่าใดนั้นย่อมท าไม่ได้ ส่วนได้
เสียนั้นให้ดูว่าหากมีภัยที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งอาจจะส่งผลให้อีกบุคคลหนึ่งได้รับประโยชน์หรือเสีย
ประโยชน์หรือไม่ เช่น ภรรยาย่อมมีส่วนได้เสียจากมรณกรรมของสามีซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว ท าให้ได้รับความล าบาก
ในการที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง นั่นคือ ภรรยามีส่วนได้เสียในชีวิตของสามี นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า การประกัน
ชีวิตเกิดขึ้นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจของมนุษย์สิ่งที่เป็นพื้นฐานรองรับการมีอยู่ของประกันชีวิตก็คือเศรษฐกิจ ถ้าไม่มี
สาเหตุทางเศรษฐกิจการประกันชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้มีผลมาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของบุคคลนั้นที่มีต่อครอบครัว
และตนเอง ดังนี้ค าว่าการประกันชีวิต จึงได้ให้ความหมายอย่างง่าย ๆ ว่า เงินที่จะส่งมอบในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม 
หลักทั่วไปของสัญญาประกันภัยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 นั้น ผู้เอาประกันภัยตนเองย่อม
ท าได้เพราะตนเองย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของตนเองอย่างแน่นอน แต่ถ้าเป็นการเอาประกันชีวิตของบุคคลอ่ืน ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ที่ตนเอาประกันชีวิต ถ้าไม่มีส่วนได้เสีย สัญญาประกันชีวิตนั้นก็ไม่ผูกพัน
คู่สัญญาประการใด (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 76-77) 

เหตุที่กฎหมายบังคับให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ที่ตนเอาประกันภัยนั้น มีเหตุผล 2 
ประการคือ  
 (1) เพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยไปท าสัญญาประกันชีวิตของบุคคลอ่ืนโดยที่ตนมิได้มีส่วนได้เสียกับความ
เป็นหรือความตายของบุคคลที่ตนน ามาเอาประกันชีวิตนั้น เพราะจะเป็นการพนันโดยเอาชีวิตคนอ่ืนเป็นเดิมพั น อัน
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 (2) เพื่อป้องกันมิให้การฆาตกรรมชีวิตของบุคคลอื่นที่ตนมิได้มีส่วนได้เสียโดยมุ่งหวังที่จะได้รับเงินประกันชีวิต
มาเป็นประโยชน์ของตนเอง เพราะถ้าหากผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในชีวิตบุคคลอ่ืนแล้ว ก็อาจยอมเสี่ยงต่อ
กฎหมายในการท าการฆาตกรรมเพื่อหวังเงินประกันชีวิต  
 ดังนั้นกฎหมายจึงได้บัญญัติว่า หากเอาประกันชีวิตของบุคคลที่ตนไม่มีส่วนได้เสียแล้ว สัญญาประกันชีวิต
ฉบับนั้นก็ไม่มีผลแต่ประการใด อันเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะป้องกันการฆาตกรรมเพื่อหวัง
ผลประโยชน์จากเงินเอาประกันชีวิตได้  ในกรณีที่ได้มีการท าสัญญาประกันภัยโดยที่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียใน
ชีวิตของผู้ที่เอาประกันชีวิตไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 ก าหนดให้สัญญาประกันภัยย่อมไม่
ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญานั้นไม่ได้ 
กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยผู้เอา
ประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย 
 ส่วนได้เสียของการประกันชีวิตแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ 1) การเอาประกันชีวิตของตนเอง และ 2) การเอา
ประกันชีวิตของบุคคลอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 การเอาประกันชีวิตของตนเอง  หลักในเรื่องนี้มีอยู่ว่า บุคคลทุกคนย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของตนเอง 
และอาจเอาประกันชีวิตของตนเองได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยจะตกลง

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

หลักส่วนได้เสียถือเป็นหลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่ บัญญัติไว้ในมาตรา 863 ว่า “อัน
สัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่
อย่างหนึ่งอย่างใด” ซึ่งหมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของ ผู้ที่ตนได้เอาประกันภัยไว้ แต่
เนื่องจากชีวิตและร่างกายนั้นหากบุคคลนั้นได้ถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บ ก็เป็นความเสียหายที่ไม่อาจประมาณ
ได้ว่ามีราคาเท่าใด จะตีราคาตัวเอง ตีราคาบิดา มารดา หรือภรรยา และบุตรว่ามีราคาเท่าใดนั้นย่อมท าไม่ได้ ส่วนได้
เสียนั้นให้ดูว่าหากมีภัยที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งอาจจะส่งผลให้อีกบุคคลหนึ่งได้รับประโยชน์หรือเสีย
ประโยชน์หรือไม่ เช่น ภรรยาย่อมมีส่วนได้เสียจากมรณกรรมของสามีซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว ท าให้ได้รับความล าบาก
ในการที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง นั่นคือ ภรรยามีส่วนได้เสียในชีวิตของสามี นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า การประกัน
ชีวิตเกิดขึ้นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจของมนุษย์สิ่งที่เป็นพื้นฐานรองรับการมีอยู่ของประกันชีวิตก็คือเศรษฐกิจ ถ้าไม่มี
สาเหตุทางเศรษฐกิจการประกันชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้มีผลมาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของบุคคลนั้นที่มีต่อครอบครัว
และตนเอง ดังนี้ค าว่าการประกันชีวิต จึงได้ให้ความหมายอย่างง่าย ๆ ว่า เงินที่จะส่งมอบในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม 
หลักทั่วไปของสัญญาประกันภัยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 นั้น ผู้เอาประกันภัยตนเองย่อม
ท าได้เพราะตนเองย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของตนเองอย่างแน่นอน แต่ถ้าเป็นการเอาประกันชีวิตของบุคคลอ่ืน ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ที่ตนเอาประกันชีวิต ถ้าไม่มีส่วนได้เสีย สัญญาประกันชีวิตนั้นก็ไม่ผูกพัน
คู่สัญญาประการใด (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 76-77) 

เหตุที่กฎหมายบังคับให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ที่ตนเอาประกันภัยนั้น มีเหตุผล 2 
ประการคือ  
 (1) เพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยไปท าสัญญาประกันชีวิตของบุคคลอ่ืนโดยที่ตนมิได้มีส่วนได้เสียกับความ
เป็นหรือความตายของบุคคลท่ีตนน ามาเอาประกันชีวิตนั้น เพราะจะเป็นการพนันโดยเอาชีวิตคนอ่ืนเป็นเดิมพั น อัน
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 (2) เพื่อป้องกันมิให้การฆาตกรรมชีวิตของบุคคลอื่นที่ตนมิได้มีส่วนได้เสียโดยมุ่งหวังที่จะได้รับเงินประกันชีวิต
มาเป็นประโยชน์ของตนเอง เพราะถ้าหากผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในชีวิตบุคคลอ่ืนแล้ว ก็อาจยอมเสี่ยงต่อ
กฎหมายในการท าการฆาตกรรมเพื่อหวังเงินประกันชีวิต  
 ดังนั้นกฎหมายจึงได้บัญญัติว่า หากเอาประกันชีวิตของบุคคลที่ตนไม่มีส่วนได้เสียแล้ว สัญญาประกันชีวิต
ฉบับนั้นก็ไม่มีผลแต่ประการใด อันเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะป้องกันการฆาตกรรมเพื่อหวัง
ผลประโยชน์จากเงินเอาประกันชีวิตได้  ในกรณีที่ได้มีการท าสัญญาประกันภัยโดยที่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียใน
ชีวิตของผู้ที่เอาประกันชีวิตไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 ก าหนดให้สัญญาประกันภัยย่อมไม่
ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญานั้นไม่ได้ 
กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยผู้เอา
ประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย 
 ส่วนได้เสียของการประกันชีวิตแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ 1) การเอาประกันชีวิตของตนเอง และ 2) การเอา
ประกันชีวิตของบุคคลอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 การเอาประกันชีวิตของตนเอง  หลักในเรื่องนี้มีอยู่ว่า บุคคลทุกคนย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของตนเอง 
และอาจเอาประกันชีวิตของตนเองได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยจะตกลง
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  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกนัชีวิต  2-5 
 

 

กันว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยควรมีจ านวนเท่าใด ซึ่งควรค านึงถึงความเหมาะสม ตลอดจนความสามารถในการช าระ
เบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายประกอบด้วย นอกจากนี้ผู้รับประกันภัยจะต้องพิจารณาถึงรายละเอียด
เก่ียวกับผู้ที่ขอเอาประกันชีวิตเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่  และถ้ารับประกันชีวิตผู้เอาประกันภัย
ควรต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเป็นจ านวนเท่าใด เช่น 1) อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการพิจารณาว่า
จะรับประกันชีวิตบุคคลนั้นได้หรือไม่ 2) ขนาดของร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ าหนักเกินหรือต่ ากว่าปกติ 3) สุขภาพ        
4) ประวัติส่วนตัว เช่น สูบบุหรี่ หรือดื่มสุราหรือไม่ 5) อาชีพ 6) ที่อยู่อาศัย 7) เชื้อชาติหรือสัญชาติ 8) ฐานะทาง
เศรษฐกิจ (รายได้) 9) แบบของกรมธรรม์ประกันภัย  

ส าหรบัการขอเอาประกันชีวิตตนเองมีข้อที่จะต้องพิจารณา 3 ประการคือ 
1) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้กระท าอัตวินิบาตกรรม (Suicide) ผลของสัญญาประกันชีวิตจะเป็นประการ

ใด  
 ในกรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895(1) ก าหนดว่า “ถ้าผู้เอาประกันภัยได้กระท า
อัตวินิบาตกรรมด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ท าสัญญา ผู้รับประกันภัยไม่ต้องใช้จ านวนเงินในเหตุมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งคนใด...” เหตุที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ เอาประกันชีวิตของตนเองกระท า
อัตวินิบาตกรรมเพื่อหวังให้ทายาทเป็นผู้รับประโยชน์ได้รับเงินจากประกันชีวิต แต่เมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยไปเกิน 1 ปี 
ความคิดที่มีมาแต่เริ่มแรกก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ 

2) กรณีที่ท าสัญญาประกันชีวิตตนเองไว้ในเหตุมรณะ  
 กรณีนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องระบุตัวบุคคลผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ซึ่งต้องเป็นบุคคลอ่ืนเท่านั้น 
จะเป็นตัวบุคคลผู้เอาประกันภัยเองไม่ได้ เพราะตัวผู้เอาประกันภัยได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว การประกันชีวิตแบบนี้
แตกต่างจากการเอาประกันชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพ ผู้รับประโยชน์อาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้เอาประกันภัยก็ได้ 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 ตอนท้าย “อนึ่งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคล
คนหนึ่งคนเดียวกันก็ได้”) ส่วนผู้รับประโยชน์นั้นจะเป็นใครก็ได้จะมีส่วนได้เสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ก็ได้ 
เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น หากผู้เอาประกันภัยได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต
แล้ว ผู้รับประโยชน์นั้นก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้น 

3) กรณีที่ท าสัญญาประกันชีวิตตนเองไว้ แล้วระบุให้ผู้อื่นเป็นผู้รับประโยชน์ 
 เนื่องจากกฎหมายมิได้มีบทบัญญัติว่า ผู้รับประโยชน์จะต้องมีส่วนได้เสียกับชีวิตของผู้เอาประกันภัย 
ฉะนั้นผู้รับประโยชน์จะเป็นใครก็ย่อมจะต้องเป็นไปตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในกรณีเช่นนี้ หาก
ผู้รับประโยชน์ไม่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องหรือไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัยแล้วย่อมจะเป็นมูลเหตุให้เกิดฆาตกรรม
เพื่อหวังที่จะได้รับเงินประกันชีวิต ดังนั้นเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว กฎหมายจึงได้บัญญัติไว้ว่า ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับ
ประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาแล้ว ผู้รับประกันภัยก็ไม่ต้องจ่ายเงินตามจ านวนที่ระบุไว้แก่ผู้รับประโยชน์ แต่ต้องจ่ายค่า   
ไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัยทั้งนี้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ มาตรา 895 
ก าหนดไว้ 
           ดังนั้นในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยมักจะค านึงด้วยว่าผู้รับประโยชน์ควรต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้เอา
ประกันภัยด้วยจึงจะยินยอมให้เป็นผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยที่จะต้องพิจารณาความเสี่ยงในเร่ืองนี้
ด้วย 
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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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โดยค าพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวข้องกับการเอาประกันชีวิตของตนเอง มีดังต่อไปนี้ 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516 ได้มีการวินิจฉัยไว้ว่า ไม่มีกฎหมายบทใดจ ากัดสิทธิผู้เอาประกันภัยว่าจะ

ระบุใครเป็นผู้รับประโยชน์ไม่ได้บ้าง แม้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ญาติของผู้เอาประกันภัยก็ย่อมถูกระบุเป็นผู้รับประโยชน์
ได้   

ค าพพิากษาศาลฎีกาที่  1366/2509 โจทก์จัดให้นายโอ่งประกันชีวิตโดยโจทก์เป็นผู้เสียเบี้ยประกันภัยและเป็น
ผู้รับประโยชน์ โจทก์จึงเป็นผู้เอาประกันภัย เมื่อโจทก์ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้น  สัญญาประกันภัยย่อม
ไม่ผูกพันคู่สัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 โจทก์ย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์
สัญญานั้น ซึ่งในประเด็นนี้ท่านศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์  มีความเห็นว่า หลักในการพิจารณาต้องดูว่าผู้เอา
ประกันภัยเป็นผู้เอาประกันภัยโดยแท้จริงหรือไม่ หากเพียงแต่อาศัยชื่อและลายมือชื่อของผู้เข้าท าสัญญาประกันชีวิต 
เพื่อท าให้ดูว่าเป็นการประกันชีวิตตัวเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสีย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
863 ก็ต้องถือว่าเป็นการประกันชีวิตบุคคลอื่นไม่ใช่ประกันชีวิตตนเอง   

1.2 การเอาประกันชีวิตของบุคคลอื่น หลักในเรื่องนี้มีอยู่ว่า ผู้ที่จะเอาประกันชีวิตจะต้องมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลผู้ที่ตนจะเอาประกันชีวิตถึงขนาดที่เรียกได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของบุคคลนั้นจึงจะถือได้ว่า ผู้เอาประกันภัยมี
ส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้ตามกฎหมาย ส าหรับความสัมพันธ์ในระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้ถูกเอาประกันภัยนี้
อาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการคือ 1) คู่สมรส 2) คู่หมั้น 3) บุพการีและผู้สืบสันดาน 4) ญาติ และ 5) ผู้มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจโดยทั่วไป   

1) คู่สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และมาตรา 1461 คู่สมรสมีสิทธิในการท า
ประกันชีวิตให้กันได้ เพราะถือว่ามีส่วนได้เสียกัน ทั้งนี้เพราะสามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและมีหน้าที่  ที่
จะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน   

แต่ถ้าขณะท าสัญญาผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย แต่ต่อมาส่วนได้เสี ยในเหตุที่
ประกันภัยหมดไป จะมีผลกระทบกระเทือนต่อสัญญาประกันชีวิตหรือไม่  เช่น สามีเอาประกันชีวิตภรรยาไว้ ต่อมา
หย่าขาดจากกัน กรณีนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสัญญาประกันชีวิตที่ท าไว้แต่แรก  ทั้งนี้เพราะการพิจารณาส่วนได้
เสียในเหตุที่เอาประกันภัยจะพิจารณาเฉพาะในขณะที่สมัครขอท าประกันชีวิตเท่านั้น ส่วนกรณีสามีภริยาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จะถือว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันหรือไม่  ซึ่งกรณีนี้ถือว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกัน เพราะ
แม้ว่าจะเป็นภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากได้สมรสกันตามประเพณีอยู่กินด้วยกันแล้วแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรส เมื่อ
สามีถึงแก่ความตาย หญิงนั้นก็จะได้รับความกระทบกระเทือนในการด ารงชีวิตอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าในแง่
ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายจะไม่ยอมรับรู้สิทธิในทรัพย์สินที่ร่วมกันท ามาหาได้ก็ตาม  

2) คู่หมัน้ ในส่วนที่เก่ียวกับคู่หมั้นนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้อาจพิจารณาได้ว่า 
ชายหญิงที่เป็นคู่หมั้นกันย่อมมีความผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งหากผิดสัญญาหมั้นก็อาจพิจารณาถูกบังคับให้ใช้ค่าทดแทน
ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1439 และมาตรา 1441 ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนได้เสียในชีวิตของกันและ
กัน ดังนั้น จึงน่าจะพอฟังเป็นเหตุสนับสนุนในการเอาประกันชีวิตของคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่เงินประกันชีวิตนั้นก็ควร
จะมีจ านวนพอสมควร มิใช่ไม่จ ากัดจ านวน 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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โดยค าพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวข้องกับการเอาประกันชีวิตของตนเอง มีดังต่อไปนี้ 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516 ได้มีการวินิจฉัยไว้ว่า ไม่มีกฎหมายบทใดจ ากัดสิทธิผู้เอาประกันภัยว่าจะ

ระบุใครเป็นผู้รับประโยชน์ไม่ได้บ้าง แม้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ญาติของผู้เอาประกันภัยก็ย่อมถูกระบุเป็นผู้รับประโยชน์
ได้   

ค าพพิากษาศาลฎีกาที่  1366/2509 โจทก์จัดให้นายโอ่งประกันชีวิตโดยโจทก์เป็นผู้เสียเบี้ยประกันภัยและเป็น
ผู้รับประโยชน์ โจทก์จึงเป็นผู้เอาประกันภัย เมื่อโจทก์ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้น  สัญญาประกันภัยย่อม
ไม่ผูกพันคู่สัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 โจทก์ย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์
สัญญานั้น ซึ่งในประเด็นนี้ท่านศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์  มีความเห็นว่า หลักในการพิจารณาต้องดูว่าผู้เอา
ประกันภัยเป็นผู้เอาประกันภัยโดยแท้จริงหรือไม่ หากเพียงแต่อาศัยชื่อและลายมือชื่อของผู้เข้าท าสัญญาประกันชีวิต 
เพื่อท าให้ดูว่าเป็นการประกันชีวิตตัวเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสีย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
863 ก็ต้องถือว่าเป็นการประกันชีวิตบุคคลอื่นไม่ใช่ประกันชีวิตตนเอง   

1.2 การเอาประกันชีวิตของบุคคลอื่น หลักในเรื่องนี้มีอยู่ว่า ผู้ที่จะเอาประกันชีวิตจะต้องมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลผู้ที่ตนจะเอาประกันชีวิตถึงขนาดที่เรียกได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของบุคคลนั้นจึงจะถือได้ว่า ผู้เอาประกันภัยมี
ส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้ตามกฎหมาย ส าหรับความสัมพันธ์ในระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้ถูกเอาประกันภัยนี้
อาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการคือ 1) คู่สมรส 2) คู่หมั้น 3) บุพการีและผู้สืบสันดาน 4) ญาติ และ 5) ผู้มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจโดยทั่วไป   

1) คู่สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และมาตรา 1461 คู่สมรสมีสิทธิในการท า
ประกันชีวิตให้กันได้ เพราะถือว่ามีส่วนได้เสียกัน ทั้งนี้เพราะสามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและมีหน้าที่  ที่
จะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน   

แต่ถ้าขณะท าสัญญาผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย แต่ต่อมาส่วนได้เสี ยในเหตุที่
ประกันภัยหมดไป จะมีผลกระทบกระเทือนต่อสัญญาประกันชีวิตหรือไม่  เช่น สามีเอาประกันชีวิตภรรยาไว้ ต่อมา
หย่าขาดจากกัน กรณีนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสัญญาประกันชีวิตที่ท าไว้แต่แรก  ทั้งนี้เพราะการพิจารณาส่วนได้
เสียในเหตุที่เอาประกันภัยจะพิจารณาเฉพาะในขณะที่สมัครขอท าประกันชีวิตเท่านั้น ส่วนกรณีสามีภริยาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จะถือว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันหรือไม่  ซึ่งกรณีนี้ถือว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกัน เพราะ
แม้ว่าจะเป็นภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากได้สมรสกันตามประเพณีอยู่กินด้วยกันแล้วแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรส เมื่อ
สามีถึงแก่ความตาย หญิงนั้นก็จะได้รับความกระทบกระเทือนในการด ารงชีวิตอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าในแง่
ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายจะไม่ยอมรับรู้สิทธิในทรัพย์สินที่ร่วมกันท ามาหาได้ก็ตาม  

2) คู่หมัน้ ในส่วนที่เก่ียวกับคู่หมั้นนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้อาจพิจารณาได้ว่า 
ชายหญิงที่เป็นคู่หมั้นกันย่อมมีความผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งหากผิดสัญญาหมั้นก็อาจพิจารณาถูกบังคับให้ใช้ค่าทดแทน
ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1439 และมาตรา 1441 ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนได้เสียในชีวิตของกันและ
กัน ดังนั้น จึงน่าจะพอฟังเป็นเหตุสนับสนุนในการเอาประกันชีวิตของคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่เงินประกันชีวิตนั้นก็ควร
จะมีจ านวนพอสมควร มิใช่ไม่จ ากัดจ านวน 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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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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สวัสดิการให้แก่พนักงานของตนเอง  กรณีของค าพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
เช่น  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2516 (ประชุมใหญ่) โจทก์จ้างคนขับรถบรรทุกน้ ามัน โจทก์ต้องรับผิดต่อการ
กระท าละเมิดในทางการที่จ้างของลูกจ้าง และต้องจ่ายเงินแก่ทายาทผู้อยู่ใต้อุปการะของลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่
ความตายเพราะอุบัติเหตุ นอกจากนั้นรถของโจทก์มีราคาไม่น้อย โจทก์ต้องใช้คนขับที่มีความช านาญและไว้ใจได ้โจทก์
จึงมีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันชีวิตลูกจ้างดังกล่าวได้ ในคดีนี้ศาลฎีกาตีความส่วนได้เสียไกลกว่าของต่างประเทศ 
เพราะในต่างประเทศถือหลักการประกันชีวิตได้เฉพาะลูกจ้างที่ท าหน้าที่ส าคัญ (Keyman Insurance) หากนายจ้าง
ขาดลูกจ้างจะท าให้กิจการของนายจ้างได้รับผลกระทบกระเทือน  นายจ้างจึงอาจเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้ นายจ้าง
สามารถเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้เท่ากับเปิดโอกาสให้นายจ้างหาก าไรจากชีวิตและความตายของลูกจ้างได้มาก จึงควร
ระบุให้เอาประกันได้เฉพาะความเสียหายที่นายจ้างซึ่งได้รับจากการตายของลูกจ้าง หากก าหนดจ านวนเงินเอาประกัน
ไว้สูงเกินควรน่าจะถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อย ตกเป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่เกินความเสียหาย ซึ่งจะเหมาะสมและเป็น
ธรรมมากกว่า หรือนายจ้างอาจเลือกท าสัญญาประกันภัยค้ าจุนความรับผิดที่อาจเกิดจากลูกจ้าง 
 ผลของการท าสัญญาประกันภัยโดยไม่มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 
บัญญัติว่า “สัญญาประกันภัยย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใด” หมายความว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเรียกร้องให้อีก
ฝ่ายปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้ ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เอาประกันช าระเบี้ยประกันภัยและไม่มีหน้าที่จะต้อง
ใช้เงินให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ 

2.  หลกัเกีย่วกบัความสุจริตอย่างยิง่ของคู่สัญญา (Principle of Utmost Good Faith)  

 การท าสัญญาทั่วไป แม้บุคคลจะต้องใช้สิทธิของตนโดยสุจริต คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิที่จะต่อรองในการ
ตกลงให้เกิดผลดีที่สุดแก่ตน แม้จะต้องห้ามมิให้กล่าวเท็จก็ไม่จ าเป็นต้องชี้ช่องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเห็นข้อเสียเปรียบ 
เป็นหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่จะต้องสืบสวนใคร่ครวญส่วนได้เสียของตนเอาเอง เหตุเช่นนี้จะเป็นธรรมก็ต่อเมื่อ
คู่สัญญามีโอกาสเท่าเทียมกันในอันที่จะได้รู้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในเร่ืองที่จะท าสัญญานั้น และตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า
สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาเสี่ยงโชค ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ใช้ในการค านวณโอกาสของการเสี่ยงภัยที่ไม่
แน่นอน เป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการท าสัญญา ผู้รับ
ประกันภัยจึงควรจะได้รู้ถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ นั้นเก่ียวกับผู้เอาประกันภัย เพื่อน ามาเป็นข้อพิจารณาในการรับประกัน
ชีวิตและเพื่อมิให้มีการพิจารณารับประกันภัยผิดพลาด ข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัยจะได้มาในระหว่างการเจรจาตกลง
นี้ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 377) 
 สุรพล  สุขทรรศนีย์ (2549, น. 38)  กล่าวว่า ตามปกติเมื่อบุคคลตกลงท านิติกรรมสัญญา หรือใช้สิทธิต่าง ๆ 
ทุกคนมีหน้าที่ต้องกระท าโดยสุจริตอยู่แล้ว ดังที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 บัญญัติว่า “ในการใช้
สิทธิแห่งตนก็ดี ในการช าระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระท าโดยสุจริต” ซึ่งก็หมายความว่า จะต้องกระท าอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่กล่าวเท็จ ไม่ฉ้อฉลหลอกลวงให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดในข้อส าคัญ แต่สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาลักษณะ
พิเศษที่กฎหมายบังคับให้คู่สัญญาฝ่ายผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องชี้แจงแสดงข้อบกพร่องของตนให้ฝ่ายผู้รับประกันภัย
ทราบ โดยเหตุผลที่ว่าการที่ผู้รับประกันภัยตัดสินใจเข้าเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจ าเป็นต้อง
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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สวัสดิการให้แก่พนักงานของตนเอง  กรณีของค าพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
เช่น  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2516 (ประชุมใหญ่) โจทก์จ้างคนขับรถบรรทุกน้ ามัน โจทก์ต้องรับผิดต่อการ
กระท าละเมิดในทางการที่จ้างของลูกจ้าง และต้องจ่ายเงินแก่ทายาทผู้อยู่ใต้อุปการะของลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่
ความตายเพราะอุบัติเหตุ นอกจากนั้นรถของโจทก์มีราคาไม่น้อย โจทก์ต้องใช้คนขับที่มีความช านาญและไว้ใจได ้โจทก์
จึงมีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันชีวิตลูกจ้างดังกล่าวได้ ในคดีนี้ศาลฎีกาตีความส่วนได้เสียไกลกว่าของต่างประเทศ 
เพราะในต่างประเทศถือหลักการประกันชีวิตได้เฉพาะลูกจ้างที่ท าหน้าที่ส าคัญ (Keyman Insurance) หากนายจ้าง
ขาดลูกจ้างจะท าให้กิจการของนายจ้างได้รับผลกระทบกระเทือน  นายจ้างจึงอาจเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้ นายจ้าง
สามารถเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้เท่ากับเปิดโอกาสให้นายจ้างหาก าไรจากชีวิตและความตายของลูกจ้างได้มาก จึงควร
ระบุให้เอาประกันได้เฉพาะความเสียหายที่นายจ้างซึ่งได้รับจากการตายของลูกจ้าง หากก าหนดจ านวนเงินเอาประกัน
ไว้สูงเกินควรน่าจะถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อย ตกเป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่เกินความเสียหาย ซึ่งจะเหมาะสมและเป็น
ธรรมมากกว่า หรือนายจ้างอาจเลือกท าสัญญาประกันภัยค้ าจุนความรับผิดที่อาจเกิดจากลูกจ้าง 
 ผลของการท าสัญญาประกันภัยโดยไม่มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 
บัญญัติว่า “สัญญาประกันภัยย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใด” หมายความว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเรียกร้องให้อีก
ฝ่ายปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้ ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เอาประกันช าระเบี้ยประกันภัยและไม่มีหน้าที่จะต้อง
ใช้เงินให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ 

2.  หลกัเกีย่วกบัความสุจริตอย่างยิง่ของคู่สัญญา (Principle of Utmost Good Faith)  

 การท าสัญญาทั่วไป แม้บุคคลจะต้องใช้สิทธิของตนโดยสุจริต คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิที่จะต่อรองในการ
ตกลงให้เกิดผลดีที่สุดแก่ตน แม้จะต้องห้ามมิให้กล่าวเท็จก็ไม่จ าเป็นต้องชี้ช่องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเห็นข้อเสียเปรียบ 
เป็นหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่จะต้องสืบสวนใคร่ครวญส่วนได้เสียของตนเอาเอง เหตุเช่นนี้จะเป็นธรรมก็ต่อเมื่อ
คู่สัญญามีโอกาสเท่าเทียมกันในอันที่จะได้รู้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในเร่ืองที่จะท าสัญญานั้น และตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า
สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาเสี่ยงโชค ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ใช้ในการค านวณโอกาสของการเสี่ยงภัยที่ไม่
แน่นอน เป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการท าสัญญา ผู้รับ
ประกันภัยจึงควรจะได้รู้ถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ นั้นเก่ียวกับผู้เอาประกันภัย เพื่อน ามาเป็นข้อพิจารณาในการรับประกัน
ชีวิตและเพื่อมิให้มีการพิจารณารับประกันภัยผิดพลาด ข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัยจะได้มาในระหว่างการเจรจาตกลง
นี้ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 377) 
 สุรพล  สุขทรรศนีย์ (2549, น. 38)  กล่าวว่า ตามปกติเมื่อบุคคลตกลงท านิติกรรมสัญญา หรือใช้สิทธิต่าง ๆ 
ทุกคนมีหน้าที่ต้องกระท าโดยสุจริตอยู่แล้ว ดังที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 บัญญัติว่า “ในการใช้
สิทธิแห่งตนก็ดี ในการช าระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระท าโดยสุจริต” ซึ่งก็หมายความว่า จะต้องกระท าอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่กล่าวเท็จ ไม่ฉ้อฉลหลอกลวงให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดในข้อส าคัญ แต่สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาลักษณะ
พิเศษที่กฎหมายบังคับให้คู่สัญญาฝ่ายผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องชี้แจงแสดงข้อบกพร่องของตนให้ฝ่ายผู้รับประกันภัย
ทราบ โดยเหตุผลที่ว่าการที่ผู้รับประกันภัยตัดสินใจเข้าเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจ าเป็นต้อง
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ทราบข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเพื่อมิให้ผู้รับประกันภัยตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบเกินไปในการ
ท าสัญญา จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเหล่านี้ เรียกว่า “หลักสุจริตอย่างยิ่ง”  
 หลักสุจริตอย่างยิ่งนั้นเป็นหลักส าคัญและจ าเป็นต้องมีในสัญญาประกันชีวิต เพราะเป็นหลักที่สนับสนุนให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยยอมรับหลักนี้  โดยมาตรา 865 วรรคหนึ่ง 
ก าหนดไว้ว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อม
อาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วและเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับ
ประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือรู้อยู่แล้วว่าแถลงข้อความนั้นเป็นความ
เท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” ทั้งที่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1621 ก็ได้บัญญัติให้คู่สัญญา
เปิดเผยข้อความจริงในการท าสัญญาไว้แล้ว แต่ก็ยังน ามาบัญญัตินั้นไว้โดยเฉพาะในเรื่องประกันภัยอีกด้วย และค า
พิพากษาของศาลไทย ก็ได้วินิจฉัยเป็นแนวเดียวกันมาโดยตลอด 
 สัญญาประกันชีวิตนับอยู่ในสัญญาจ าพวกที่ต้องมีความสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง การที่ผู้รับประกันภัยเข้าท า
สัญญาจะใช้เงินโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลใดนั้น ฐานะอนามัยและสุขภาพของบุคคลนั้นย่อมเป็น
สาระส าคัญอย่างยิ่ง ถ้ามีโรคประจ าตัวย่อมมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยปกติผู้รับประกันภัยจะต้อง
เรียกเอาเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นกว่าปกติ เพราะเป็นการเสี่ยงภัยที่จะต้องใช้เงินให้เป็นจ านวนแน่นอนและเร็ววันด้วย 
และบางทีอาจถึงแก่ไม่ยอมท าสัญญาด้วยเลยก็ได้ ทั้งนี้เพราะการรับท าสัญญาด้วยผู้รับประกันภัยได้รับเบี้ยประกันภัย
เพียงเดือนหนึ่งหรือสองเดือน  ผู้เอาประกันภัยก็ตายลง และมีผลให้ผู้รับประกันภัยต้องใช้เงินให้มากกว่าเบี้ยประกันภัย
ที่รับมา ผู้รับประกันภัยก็คงไม่ประสงค์ที่จะท าสัญญาด้วยแน่นอน ผู้รับประกันภัยจึงต้องการรู้รายละเอียดทั้งหลาย
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยของบุคคลนั้นและเมื่อเกี่ยวด้วยสุขภาพอนามัยของบุคคลใด ก็ไม่เห็นมีใครจะรู้ได้ดีกว่าเจ้าตัว
ของเขาเอง แม้แพทย์ของผู้รับประกันภัยสมัยนี้จะมีความรู้สอดส่องเห็นได้มาก โรคบางชนิดก็ไม่สามารถหยั่งรู้ได้ ดังนั้น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 จึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องเปิดเผยข้อความ
จริงอันเป็นสาระส าคัญในการเข้าท าสัญญาประกันชีวิตนั้น 
 สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นสัญญาที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา และนอกจากนี้สัญญา
ประกันชีวิตยังเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างกับสัญญาต่างตอบแทนอ่ืน ๆ ในแง่ที่ค่าตอบแทน
ของคู่สัญญาไม่เท่าเทียมกัน จะเห็นได้ว่าผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ช าระเบี้ยประกันภัยจ านวนหนึ่งเพื่อคุ้มครองภัยหรือ
ความตายที่จะเกิดแก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงินเอาประกันภัยเมื่อเกิดภัยนั้นขึ้นเป็นจ านวน
มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ตนได้รับจากผู้เอาประกันภัยหลายเท่า เม่ือค่าตอบแทนตามสัญญาประกันชีวิตมีจ านวนไม่เท่า
เทียมกันเช่นนี้ การเข้าท าสัญญาประกันชีวิตจะต้องค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยโดยอาศัยหลักวิชาคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องใช้ข้อมูลสถิติในการประเมินความเสี่ยงภัย ข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยตรงกับตัวผู้เอาประกันภัยเป็นส่วน
ใหญ่ และข้อมูลเหล่านี้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รู้ดีที่สุดแต่เพียงฝ่ายเดียว ฉะนั้น เพื่อที่จะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นไป
ด้วยความเป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้อยู่ในฐานะผู้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในการเสี่ยงภัยของตน จึงมี

                                                      
  1ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 162 บัญญัติว่า “ในนิติกรรมสองฝ่าย การที่คู่กรณีฝ่ายหน่ึงจงใจน่ิงเสียไม่แจ้ง
ข้อความจริง หรือคุณสมบัติอันคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงมิได้รู้ การนั้นจะเป็นกลฉ้อฉล หากพิสูจน์ได้ว่าถ้ามิได้น่ิงเสียเช่นน้ัน นิติกรรมน้ันก็คง
จะมิได้กระท าข้ึน” 
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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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หน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงเหล่านั้นให้ผู้รับประกันภัยทราบ การไม่เปิดเผยข้อความจริงและการไม่แถลงข้อความ
เป็นเท็จ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะท าให้ผู้รับประกันภัยสามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม หาก
ปรากฏว่าข้อความจริงที่เปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยได้ทราบนั้นเป็นความเสี่ยงที่นอกเหนือความสามารถที่ผู้รับ
ประกันภัยจะรับเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงภัยได้ ผู้รับประกันภัยจะไม่รับประกันชีวิตรายนั้น หรือถ้าหากภัยนั้นยังอยู่
ในวิสัยที่จะรับเสี่ยงได้แต่ภาระความเสี่ยงนั้นสูงกว่าปกติ ผู้รับประกันภัยก็อาจจะรับประกันชีวิตโดยการปรับอัตราเบี้ย
ประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่สูงกว่าปกตินั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เข้าร่วมการเฉลี่ยการเสี่ยงภัย 
หลักความสุจริตอย่างยิ่งจึงเป็นหลักส าคัญอีกข้อหนึ่ง (ชูพงศ์ กระแสร์, 2555, น. 27-28)    
 ตัวอย่างค าพิพากษาเก่ียวกับหลักสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา มีดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516 หากผู้รับประกันภัยควรจะได้รู้เท่าทันถึงฐานะของบุคคลผู้ขอเอาประกัน
ชีวิตโดยใช้ความระมัดระวังสอดส่องเยี่ยงวิญญูชนแล้ว แม้ผู้ขอเอาประกันภัยจะปกปิดหรือแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ฐานะอันแท้จริง ผู้รับประกันภัยก็หามีสิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมไม่ เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 866 ให้ถือว่าสัญญาเป็นอันสมบูรณ์แล้ว 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 922/2542 ในสัญญาประกันชีวิตเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยซึ่งการใช้เงินย่อมอาศัย
ความทรงชีพหรือมรณะของตน ต้องเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ ท. ผู้เอาประกันชีวิตป่วยเป็นวัณโรค
ปอดซึ่งเป็นโรคร้ายแรงและได้รับการรักษาเก่ียวกับโรคดังกล่าวเป็นเวลานาน แต่มิได้แจ้งข้อความจริงดังกล่าวให้จ าเลย
ทราบเมื่อขอเอาประกันชีวิต ซึ่งหากจ าเลยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นหรือไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิต
จึงเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิที่บอกล้างนิติกรรมได้โดยมิต้องค านึงว่าผู้เอาประกันภัยจะถึงแก่ความตาย
หรือไม่ หรือตายด้วยเหตุใด เมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่ความตายแล้ว จ าเลยจะบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็น
โมฆียะต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาได้ เมื่อจ าเลยบอกล้างสัญญาอันเป็นโมฆียะแล้วจึงไม่ต้องรับผิดใช้เงิน
ให้โจทก์ 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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หน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงเหล่านั้นให้ผู้รับประกันภัยทราบ การไม่เปิดเผยข้อความจริงและการไม่แถลงข้อความ
เป็นเท็จ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะท าให้ผู้รับประกันภัยสามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม หาก
ปรากฏว่าข้อความจริงที่เปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยได้ทราบนั้นเป็นความเสี่ยงที่นอกเหนือความสามารถที่ผู้รับ
ประกันภัยจะรับเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงภัยได้ ผู้รับประกันภัยจะไม่รับประกันชีวิตรายนั้น หรือถ้าหากภัยนั้นยังอยู่
ในวิสัยที่จะรับเสี่ยงได้แต่ภาระความเสี่ยงนั้นสูงกว่าปกติ ผู้รับประกันภัยก็อาจจะรับประกันชีวิตโดยการปรับอัตราเบี้ย
ประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่สูงกว่าปกตินั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เข้าร่วมการเฉลี่ยการเสี่ยงภัย 
หลักความสุจริตอย่างยิ่งจึงเป็นหลักส าคัญอีกข้อหนึ่ง (ชูพงศ์ กระแสร์, 2555, น. 27-28)    
 ตัวอย่างค าพิพากษาเก่ียวกับหลักสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา มีดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2447/2516 หากผู้รับประกันภัยควรจะได้รู้เท่าทันถึงฐานะของบุคคลผู้ขอเอาประกัน
ชีวิตโดยใช้ความระมัดระวังสอดส่องเยี่ยงวิญญูชนแล้ว แม้ผู้ขอเอาประกันภัยจะปกปิดหรือแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ฐานะอันแท้จริง ผู้รับประกันภัยก็หามีสิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมไม่ เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 866 ให้ถือว่าสัญญาเป็นอันสมบูรณ์แล้ว 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 922/2542 ในสัญญาประกันชีวิตเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยซึ่งการใช้เงินย่อมอาศัย
ความทรงชีพหรือมรณะของตน ต้องเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ ท. ผู้เอาประกันชีวิตป่วยเป็นวัณโรค
ปอดซึ่งเป็นโรคร้ายแรงและได้รับการรักษาเก่ียวกับโรคดังกล่าวเป็นเวลานาน แต่มิได้แจ้งข้อความจริงดังกล่าวให้จ าเลย
ทราบเมื่อขอเอาประกันชีวิต ซึ่งหากจ าเลยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นหรือไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิต
จึงเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิที่บอกล้างนิติกรรมได้โดยมิต้องค านึงว่าผู้เอาประกันภัยจะถึงแก่ความตาย
หรือไม่ หรือตายด้วยเหตุใด เมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่ความตายแล้ว จ าเลยจะบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็น
โมฆียะต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาได้ เมื่อจ าเลยบอกล้างสัญญาอันเป็นโมฆียะแล้วจึงไม่ต้องรับผิดใช้เงิน
ให้โจทก์ 
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เร่ืองที ่2.2  
เงือ่นไขส าคญัของสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 มีข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยว่า การที่กฎหมายได้บัญญัติเรื่องกรมธรรม์ประกันภั ย และ
ก าหนดมีรายการต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยไว้ก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งมีเนื้อความ
เป็นไปตรงตามแบบประกันที่ได้ตกลงกันส่งให้แก่ผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐานว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วมีความผูกพัน
คู่สัญญาเพราะสัญญาประกันชวีิตบางชนิด เช่น สัญญาประกันชีวิตก าหนดระยะเวลายาวนานอาจเป็นเวลา 15 ปี 20 ปี 
หรือตลอดชีพของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอาจจะไม่ทราบข้อตกลงระหว่างผู้เอา
ประกันภัยกับผู้รับประกันภัยก็ได้ จึงมีการก าหนดเรื่องต่าง ๆ ไว้ให้ชัดเจน ดังนั้นผู้รับประกันภัยจะออกกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีลายมือชื่อผู้รับประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องน าแบบกรมธรรม์ประกันภัยไป
ขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบ ทั้งในแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต เงื่อนไขของ
สัญญาประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว ผู้รับประกันภัยจึงจะน าออกขายหรือรับประกันชีวิตตามแบบที่ได้รับ
อนุญาตนั้นกับบุคคลทั่วไปได้ ทั้งนี้การที่กฎหมายก าหนดในลักษณะนี้ไว้ก็เพื่อมุ่งคุ้มครองประชาชนทั่วไปให้ได้รับความ
เป็นธรรมทางด้านสัญญา โดยก าหนดเงื่อนไขไว้โดยชัดแจ้งไม่ใช่ว่ามีข้อยกเว้นความรับผิดจนไม่ต้องรับผิดเลย และให้มี
การเก็บเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เหมาะสมกับความคุ้มครองที่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยด้วย  
 นายทะเบียน ได้มีค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2546 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546 เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญฉบับมาตรฐาน ออกมาบังคับใช้กับทุกบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้มี
แบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่ กรมธรรม์ประกัน
ชีวิต แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิตมีมาตรฐานเดียวกันก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านสัญญา เพื่อป้องกันมิให้
บริษัทประกันชีวิตร่างสัญญาที่เอาเปรียบ ไม่เป็นธรรม โดยค าสั่งนายทะเบียนดังกล่าวได้มีการแบ่งออกเป็นแต่ละหมวด 
คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ หมวดที่ 4 
การกู้ยืมเงิน และหมวดที่ 5 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ รวมทั้งสิ้น 24 ข้อ แต่ทั้งนี้จะขอหยิบยกเงื่อนไขบาง
รายการของข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันชีวิต ได้แก่ 1) ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 2) การไม่โต้แย้ง
หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย  3) การแถลงอายุคลาดเคลื่อน 4) การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่า
กรมธรรม์ 5) ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม และ 6) การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย 

มีการก าหนดให้ใบค าขอเอาประกันชีวิตและใบแถลงสุขภาพซึ่งแนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยเป็นสัญญา
ประกันชีวิต ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดไว้ว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอา
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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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ประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้ว
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท า
สัญญา หรือรู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” ทั้งนี้บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิด
โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในใบค าขอเอาประกันชีวิตหรือเอกสารใดที่ได้มอบให้ไว้
กับบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยข้อความจริง 

นอกจากจะบัญญัติไว้ในกฎหมายโดยชัดแจ้งแล้ว ยังปรากฏว่าในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐานซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการก าหนดข้อความเตือนให้ผู้เอา
ประกันภัยทราบ และได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการรับประกันภัยเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในเร่ืองนี้ไว้ด้วย  

ในการประกันชีวิตพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตถือเป็นสาระส าคัญ ปกติมักได้แก่ข้อเท็จจริงเรื่องอายุ 
หรือประวัติสุขภาพอนามัย เช่น ผู้เอาประกันภัยเคยเป็นโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูงมาก่อนหรือไม่ ย่อมถือ
เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ  

 
2. การไม่โต้แย้งหรือคดัค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย   

ในสัญญาประกันชีวิตก าหนดให้ระยะเวลาบอกล้างสัญญามีก าหนด 2 ปี นับแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ หรือ 1 
เดือนนับแต่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรค
สอง ได้ก าหนดระยะเวลาบอกล้างสัญญา เนื่องจากการแถลงข้อความเป็นเท็จ และการปกปิดความจริงไว้เป็นเวลา 5 ปี
นับแต่วันท าสัญญา หรือ 1 เดือนนับแต่ผู้รับประกันภัยทราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้  แต่ทั้งนี้ได้มีการย่นก าหนด
ระยะเวลาบอกล้างสัญญาประกันชีวิตจาก 5 ปี มาเหลือเพียงภายในก าหนด 2 ปี ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยให้ได้รับความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ หรือได้รับการจ่ายเงินหรือชดใช้จ านวนเงินตามสัญญาประกันชีวิตให้
เร็วยิ่งขึ้น ปรากฏตามตัวอย่างค าพิพาษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5852/2537 ระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 865 วรรคสอง ไม่ใช่อายุความ จึงไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 191 (เดิม) ที่
จะย่นเข้าไม่ได้ เม่ือจ าเลยผู้รับประกันชีวิตยอมลดระยะเวลาในการบอกล้างโมฆียะกรรมจากก าหนด 5 ปีนับแต่วันท า
สัญญาประกันชีวิตลงมาเป็นก าหนด 2 ปีนับแต่วันที่จ าเลยอนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต จ าเลยจึงต้องผูกพัน
ตามนั้น  

ซึ่งค าพิพาษาศาลฎีกานี้ได้มีหมายเหตุไว้ดังต่อไปนี้ อายุความนั้นคือระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าสิทธิ
เรียกร้องจะต้องฟ้องร้องภายในก าหนดเวลานี้ ถ้าปล่อยทิ้งไว้จนเกินก าหนดก็ฟ้องร้องบังคับไม่ได้ซึ่งเรียกว่าคดีขาดอายุ
ความ (ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ หุตะสิงห์ ค าสอนชั้นปริญญาตรี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและ
สัญญา หน้า 115) ดังนี้ อายุความจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิเรียกร้อง ซึ่งสิทธิเรียกร้องก็คือหนี้นั่นเอง  เพราะค าว่า 
“หนี้” มีความหมายเป็นสองทาง ความหมายหนึ่ง หมายถึงสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นความหมายที่มองจากด้านเจ้าหนี้หรือ 
ผู้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ แต่ความหมายของค าว่า “หนี้” อีกทางหนึ่งหมายความว่า “ภาระ หน้าที่” หรือ
ความเป็นหนี้ซึ่งเป็นการมองจากทางด้านลูกหนี้ผู้มีความผูกพันจะต้องช าระหนี้  (ศาสตราจารย์โสภณ รัตนากร 
ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หน้า 42) จะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่กฎหมาย
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สัญญามีผลบังคับ หรือ

1 เดือนนบัแต่ผูรั้บประกนัภัย
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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2-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

ประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้ว
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท า
สัญญา หรือรู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” ทั้งนี้บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิด
โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในใบค าขอเอาประกันชีวิตหรือเอกสารใดที่ได้มอบให้ไว้
กับบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยข้อความจริง 

นอกจากจะบัญญัติไว้ในกฎหมายโดยชัดแจ้งแล้ว ยังปรากฏว่าในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐานซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการก าหนดข้อความเตือนให้ผู้เอา
ประกันภัยทราบ และได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการรับประกันภัยเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในเร่ืองนี้ไว้ด้วย  

ในการประกันชีวิตพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตถือเป็นสาระส าคัญ ปกติมักได้แก่ข้อเท็จจริงเรื่องอายุ 
หรือประวัติสุขภาพอนามัย เช่น ผู้เอาประกันภัยเคยเป็นโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูงมาก่อนหรือไม่ ย่อมถือ
เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ  

 
2. การไม่โต้แย้งหรือคดัค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย   

ในสัญญาประกันชีวิตก าหนดให้ระยะเวลาบอกล้างสัญญามีก าหนด 2 ปี นับแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ หรือ 1 
เดือนนับแต่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรค
สอง ได้ก าหนดระยะเวลาบอกล้างสัญญา เนื่องจากการแถลงข้อความเป็นเท็จ และการปกปิดความจริงไว้เป็นเวลา 5 ปี
นับแต่วันท าสัญญา หรือ 1 เดือนนับแต่ผู้รับประกันภัยทราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้  แต่ทั้งนี้ได้มีการย่นก าหนด
ระยะเวลาบอกล้างสัญญาประกันชีวิตจาก 5 ปี มาเหลือเพียงภายในก าหนด 2 ปี ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยให้ได้รับความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ หรือได้รับการจ่ายเงินหรือชดใช้จ านวนเงินตามสัญญาประกันชีวิตให้
เร็วยิ่งขึ้น ปรากฏตามตัวอย่างค าพิพาษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5852/2537 ระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 865 วรรคสอง ไม่ใช่อายุความ จึงไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 191 (เดิม) ที่
จะย่นเข้าไม่ได้ เม่ือจ าเลยผู้รับประกันชีวิตยอมลดระยะเวลาในการบอกล้างโมฆียะกรรมจากก าหนด 5 ปีนับแต่วันท า
สัญญาประกันชีวิตลงมาเป็นก าหนด 2 ปีนับแต่วันที่จ าเลยอนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต จ าเลยจึงต้องผูกพัน
ตามนั้น  

ซึ่งค าพิพาษาศาลฎีกานี้ได้มีหมายเหตุไว้ดังต่อไปนี้ อายุความนั้นคือระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าสิทธิ
เรียกร้องจะต้องฟ้องร้องภายในก าหนดเวลานี้ ถ้าปล่อยทิ้งไว้จนเกินก าหนดก็ฟ้องร้องบังคับไม่ได้ซึ่งเรียกว่าคดีขาดอายุ
ความ (ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ หุตะสิงห์ ค าสอนชั้นปริญญาตรี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและ
สัญญา หน้า 115) ดังนี้ อายุความจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิเรียกร้อง ซึ่งสิทธิเรียกร้องก็คือหนี้นั่นเอง  เพราะค าว่า 
“หนี้” มีความหมายเป็นสองทาง ความหมายหนึ่ง หมายถึงสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นความหมายที่มองจากด้านเจ้าหนี้หรือ 
ผู้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ แต่ความหมายของค าว่า “หนี้” อีกทางหนึ่งหมายความว่า “ภาระ หน้าที่” หรือ
ความเป็นหนี้ซึ่งเป็นการมองจากทางด้านลูกหนี้ผู้มีความผูกพันจะต้องช าระหนี้  (ศาสตราจารย์โสภณ รัตนากร 
ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หน้า 42) จะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่กฎหมาย
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ก าหนดที่ถือได้ว่าเป็นอายุความนั้น ต้องมีลักษณะเป็นการก าหนดเวลาที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องสามารถเรียกร้อง
ให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ หากก าหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้มิใช่เร่ืองที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องสามารถเรียกร้องให้
ลูกหนี้ช าระหนี้ได้แล้ว ก าหนดเวลานั้นก็ถือไม่ได้ว่าเป็นอายุความ แต่เป็นเพียงก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมาย
โดยทั่วไป ดังเช่นค าพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติว่า “ใน
กรณีประกันชีวิตบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผย
ข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่า
รู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ สัญญานั้นเป็นโมฆียะ ซึ่งผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิบอกล้างโมฆียะได้ภายใน
ก าหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้หรืออาจใช้สิทธิภายในก าหนด 5 ปี นับแต่วัน
ท าสัญญา” เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตราดังกล่าวนี้ตามที่ผู้หมายเหตุได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าในเบื้องต้นนัน้
เป็นสิทธิของผู้รับประกันภัยที่จะบอกล้างโมฆียะกรรมได้ในกรณีที่เข้าเหตุดังกล่าว  ภายหลังเมื่อบอกล้างโมฆียะกรรม
แล้ว หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ คู่สัญญาจึงมีสิทธิเรียกร้องให้ต่างฝ่ายต่างช าระหนี้ให้แก่กัน 
ก าหนดระยะเวลาที่เก่ียวกับสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นในภายหลังนี้จึงเป็นอายุความ เนื่องจากเป็นกรณีที่เจ้าหนี้หรือผู้มี
สิทธิเรียกร้องสามารถเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ หรือลูกหนี้มีความผูกพันที่จะต้องช าระหนี้ ส่วนสิทธิในการบอก
ล้างโมฆียะกรรมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงสิทธิซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดสิทธิเรียกร้องในการที่จะเรียกให้คู่สัญญา
แต่ละฝ่ายช าระหนี้ แม้กฎหมายก าหนดระยะเวลาไว้ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นก าหนดเวลาที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธเิรียกร้องสามารถ
เรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ จึงมิใช่อายุความ คู่สัญญาจึงสามารถตกลงย่นหรือขยายระยะเวลาให้แตกต่างไปจากที่
กฎหมายบัญญัติไว้ได้   

 
3. การแถลงอายุคลาดเคลือ่น   
 การแถลงอายุคลาดเคลื่อนมี 3 กรณี   
  (1) กรณีแถลงอายุน้อยกว่าความจริง แต่ยังอยู่ในพิกัดอัตราที่รับประกันภัยได้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งผลประโยชน์ต่าง ๆ ลดลงตามส่วน โดยเทียบอัตราส่วนกับเบี้ยประกันชีวิตที่ต้องช าระ
ตามอายุจริง   
  (2) กรณีแถลงอายุมากกว่าความจริงแต่อายุจริงยังอยู่ในพิกัด ท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกัน
ชีวิตสูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันชีวิตให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย 
  (3) หากแถลงอายุคลาดเคลื่อนและอายุจริงอยู่นอกพิกัดอัตราการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยมีสิทธิ
บอกล้างสัญญาได้ เช่น ผู้รับประกันภัยถือหลักไม่ยอมรับประกันชีวิตผู้ที่อายุถึง 60 ปีบริบูรณ์ แต่ผู้ขอเอาประกันชีวิต
แถลงตอนที่มาขอท าสัญญาประกันชีวิตว่าตนมีอายุ 55 ปี  ทั้ง ๆ ที่ตนอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เช่นนี้ หากผู้รับ
ประกันภัยตกลงท าสัญญาประกันชีวิตด้วย สัญญาประกันชีวิตนี้ย่อมเป็นโมฆียะ หากผู้รับประกันภัยใช้สิทธิบอกล้าง
สัญญา เท่ากับว่าสัญญานั้นไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดให้ แต่กรณีผู้รับ
ประกันภัยไม่ใช้สิทธิบอกล้าง สัญญานั้นยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์ 
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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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ตัวอย่างเช่น นายสมชาย อายุจริง 60 ปี แต่แถลงว่ามีอายุ 50 ปี ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะลดจ านวนเงินที่จะ
ชดใช้ลงได้ 
 หรือ นางสมศรี อายุจริง 70 ปี แต่แถลงว่ามีอายุ 65 ปี ถ้าโดยปกติบริษัทจะรับประกันภัยส าหรับบุคคลที่มี
อายุไม่เกิน 65 ปี ดังนี้สัญญาเป็นโมฆียะตามมาตรา 893 วรรคสอง 

(3) การเป็นโมฆียะตามมาตรา 893 นั้น กฎหมายมิได้บัญญัติให้คืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต จึงต้องน า
มาตรา 176 มาใช้บังคับ คือผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดเพื่อให้คู่กรณีกลับสู่ฐานะเดิม 

 
4. การใช้สิทธิเกีย่วกบัมูลค่ากรมธรรม์  
 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 บัญญัติว่า “ผู้เอา
ประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ด้วยการไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ถ้าและได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาแล้วอย่างน้อยสามปีไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือรับ
กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จจากผู้รับประกันภัย” การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตตามมาตรานี้ เป็นการบอกเลิกสัญญาโดย
เหตุปกติ หมายความว่าสัญญานั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดมาจนถึงเวลาบอกเลิก ผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะผูกพันตาม
สัญญาต่อไปย่อมเลิกสัญญาเสียได้โดยเพียงไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ขอให้สังเกตว่าสิทธิเลิกสัญญาตามมาตรานี้ เป็น
สิทธิของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เว้นแต่จะเข้ากรณีสัญญาเป็นโมฆียะและผู้รับ
ประกันภัยใช้สิทธิบอกล้างเท่านั้น วิธีการบอกเลิกสัญญากฎหมายมิได้บัญญัติว่า ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบแต่อย่างใด เพียงแต่งดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไปก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาแล้ว   ผล
ของการบอกเลิกสัญญาตามมาตรานี้ หากผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันภัยยังไม่ครบ 3 ปี ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ต่อผู้รับประกันภัย แต่ถ้าหากส่งเบี้ยประกันภัยครบ 3 ปีแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หรือการแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาจากผู้รับประกันภัย 
ปรากฏตามตัวอย่างค าพิพาษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 433/2513 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 หาได้บัญญัติว่าการเลิก
สัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ เมื่อผู้เอาประกันภัยงดส่ง
เบี้ยประกันภัยก็ต้องถือว่าได้บอกเลิกสัญญาประกันภัยแล้วนับแต่วันที่งดส่ง แต่เมื่อปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาเกิน 3 ปีแล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ชอบที่จะได้รับค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ใน
สัญญาประกันภัย 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1996/2500 ผู้เอาประกันชีวิตขาดส่งเบี้ยประกันภัยตามก าหนดอาจถือว่าผู้เอาประกัน
ชีวิตตั้งใจเลิกสัญญาตามมาตรา 894 ประกอบกับค าขอประกันภัยมีว่า ถ้าถึงก าหนดไม่ช าระเงินให้ครบตาม
ก าหนดเวลา สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุด จึงท าให้สัญญาประกันภัยสิ้นอายุแม้จะไม่ได้ระบุข้อความนี้ไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยก็ตาม ผู้เอาประกันชีวิตส่งเบี้ยประกันภัยมาไม่ครบ 3 ปี ยังไม่มีสิทธิได้รับค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย   
 อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ กรมธรรม์ประกันชีวิตบางประเภท แม้มีการส่งเบี้ยประกันชีวิตไม่ครบ 3 ปี ก็อาจมี
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นเมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต บริษัทก็ต้องคืนเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัยนั้น 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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ตัวอย่างเช่น นายสมชาย อายุจริง 60 ปี แต่แถลงว่ามีอายุ 50 ปี ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะลดจ านวนเงินที่จะ
ชดใช้ลงได้ 
 หรือ นางสมศรี อายุจริง 70 ปี แต่แถลงว่ามีอายุ 65 ปี ถ้าโดยปกติบริษัทจะรับประกันภัยส าหรับบุคคลที่มี
อายุไม่เกิน 65 ปี ดังนี้สัญญาเป็นโมฆียะตามมาตรา 893 วรรคสอง 

(3) การเป็นโมฆียะตามมาตรา 893 นั้น กฎหมายมิได้บัญญัติให้คืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต จึงต้องน า
มาตรา 176 มาใช้บังคับ คือผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดเพื่อให้คู่กรณีกลับสู่ฐานะเดิม 

 
4. การใช้สิทธิเกีย่วกบัมูลค่ากรมธรรม์  
 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 บัญญัติว่า “ผู้เอา
ประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ด้วยการไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ถ้าและได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาแล้วอย่างน้อยสามปีไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือรับ
กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จจากผู้รับประกันภัย” การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตตามมาตรานี้ เป็นการบอกเลิกสัญญาโดย
เหตุปกติ หมายความว่าสัญญานั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดมาจนถึงเวลาบอกเลิก ผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะผูกพันตาม
สัญญาต่อไปย่อมเลิกสัญญาเสียได้โดยเพียงไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ขอให้สังเกตว่าสิทธิเลิกสัญญาตามมาตรานี้ เป็น
สิทธิของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เว้นแต่จะเข้ากรณีสัญญาเป็นโมฆียะและผู้รับ
ประกันภัยใช้สิทธิบอกล้างเท่านั้น วิธีการบอกเลิกสัญญากฎหมายมิได้บัญญัติว่า ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบแต่อย่างใด เพียงแต่งดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไปก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาแล้ว   ผล
ของการบอกเลิกสัญญาตามมาตรานี้ หากผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันภัยยังไม่ครบ 3 ปี ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ต่อผู้รับประกันภัย แต่ถ้าหากส่งเบี้ยประกันภัยครบ 3 ปีแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หรือการแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาจากผู้รับประกันภัย 
ปรากฏตามตัวอย่างค าพิพาษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 433/2513 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 หาได้บัญญัติว่าการเลิก
สัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ เมื่อผู้เอาประกันภัยงดส่ง
เบี้ยประกันภัยก็ต้องถือว่าได้บอกเลิกสัญญาประกันภัยแล้วนับแต่วันที่งดส่ง แต่เมื่อปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาเกิน 3 ปีแล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ชอบที่จะได้รับค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ใน
สัญญาประกันภัย 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1996/2500 ผู้เอาประกันชีวิตขาดส่งเบี้ยประกันภัยตามก าหนดอาจถือว่าผู้เอาประกัน
ชีวิตตั้งใจเลิกสัญญาตามมาตรา 894 ประกอบกับค าขอประกันภัยมีว่า ถ้าถึงก าหนดไม่ช าระเงินให้ครบตาม
ก าหนดเวลา สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุด จึงท าให้สัญญาประกันภัยสิ้นอายุแม้จะไม่ได้ระบุข้อความนี้ไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยก็ตาม ผู้เอาประกันชีวิตส่งเบี้ยประกันภัยมาไม่ครบ 3 ปี ยังไม่มีสิทธิได้รับค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย   
 อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ กรมธรรม์ประกันชีวิตบางประเภท แม้มีการส่งเบี้ยประกันชีวิตไม่ครบ 3 ปี ก็อาจมี
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นเมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต บริษัทก็ต้องคืนเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัยนั้น 
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5. ผู้เอาประกนัภัยฆ่าตวัตายหรือถูกฆาตกรรม   
 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 บัญญัติว่า     
“เมื่อใดจะต้องใช้เงินในเหตุมรณะของบุคคลหนึ่งคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินนั้นในเมื่อมรณภัยอันนั้น
เกิดขึ้น เว้นแต่   
 (1) บุคคลนั้นได้กระท าอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันท าสัญญา หรือ   
 (2) บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา   
 ในกรณีที่ 2 นี้ ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือให้แก่ทายาท
ของผู้นั้น”  
 เหตุที่กฎหมายบัญญัติยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยไว้ ก็ด้วยวัตถุประสงค์ป้องกันมิให้มีการท าสัญญา
ประกันชีวิตเพื่อหวังเงินประกัน หรืออาจเป็นได้ที่ผู้เอาประกันชีวิตตั้งใจจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วท าสัญญาประกันชีวิตโดย
หวังว่าทายาทจะได้รับประโยชน์จากเงินประกันชีวิต กฎหมายลงโทษผู้นั้นด้วยการให้หมดสิทธิได้รับชดใช้เงินตาม
สัญญา อย่างไรก็ตามกฎหมายก็ยังค านึงด้วยเหมือนกันว่า หากถือหลักนี้โดยไม่จ ากัดเวลาไว้บ้างก็เป็นการผูกมัดผู้เอา
ประกันภัยเกินไป เพราะเมื่อท าสัญญาประกันชีวิตแล้ว ผู้เอาประกันภัยอาจมีเหตุเกี่ยวกับสภาพจิตใจคิดฆ่าตัวตาย 
และฆ่าตัวตายไปจริง ๆ ซึ่งสาเหตุของการฆ่าตัวตายอาจไม่ใช่จากการหวังเงินประกันชีวิตตามสัญญาก็ได้ ถ้าเช่นนั้นจะ
ปรับให้เป็นผิดแก่ผู้เอาประกันภัยถึงขนาดหมดสิทธิได้รับใช้เงินตามสัญญา  ทั้ง ๆ ที่ผู้ เอาประกันภัยก็ได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาเป็นเวลานานแล้วเช่นนี้ก็ดูจะไม่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัย จากเหตุดังกล่าวกฎหมายจึงได้ก าหนดเวลา
ไว้ 1 ปี โดยเชื่อว่า ถึงแม้จะมีบุคคลต้องการท าสัญญาประกันชีวิตแล้วคิดจะฆ่าตัวตายเพื่อให้ทายาทได้รับเงินนั้น ผู้นั้น
ก็ต้องรอถึง 1 ปี  
 ส่วนกรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้ถูกเอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา กฎหมายต้องการลงโทษ
ผู้รับประโยชน์ด้วย จึงบัญญัติไม่ให้ผู้รับประโยชน์ได้รับเงินประกันชีวิตนั้นเลย 
 
6. การระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกวิธีหนึ่ง ซึ่งเกิดจากคู่กรณีที่พิพาทตกลงกัน
ให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดข้ึนระหว่างกันโดยมีกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการรองรับ และ
ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม 
 สัญญาประกันภัยจัดได้ว่าเป็นสัญญาทางธุรกิจประเภทหนึ่ง ในการประกอบธุรกิจประกันชีวิต อาจมีข้อพิพาท
หรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญา ซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้น ย่อมน าไปสู่ก ารฟ้องร้องคดี ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดภาระต่อทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเร่ืองค่าใช้จ่าย ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ จึงได้มี
การน ากระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) มาเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าที่ของ
คู่สัญญา และยังช่วยให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด ยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของคู่สัญญาอันจะมีต่อไปในอนาคต ใน
กรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภททั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ก าหนดให้มีเงื่อนไขการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต (ตามค าสั่งนายทะเบียนที่ 95/2541) ความว่า “ในกรณีที่มีข้อ
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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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พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์กับ
บริษัทประกันชีวิต และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัท
ประกันชีวิตตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง
หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย และหากผู้มีสิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ผู้รับประกันภัยก็จะตกลง
ยินยอมและให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
 การตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท หากคู่พิพาททั้งสองไม่สามารถเจรจาประนอมข้อพิพาท
กันได้ ให้ร่วมกันตั้งบุคคลผู้ท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทจากทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการของ
ส านักงาน คปภ. ซึ่งการตั้งอนุญาโตตุลาการต้องท าเป็นหนังสือตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
 1)  กรณีข้อพิพาทที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้มี
จ านวน 1 คน 
 2)  กรณีข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเกิน 2,000,000 บาท ให้มีอนุญาโตตุลาการ จ านวน 3 คน 
เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันให้มีจ านวน 1 คน ก็ได้ 
 3)  เมื่อคู่พิพาทตกลงเลือกอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดข้อพิพาทได้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน
กับอนุญาโตตุลาการ และก าหนดวันพิจารณานัดแรก เพื่อชี้สองสถานก าหนดประเด็นข้อพิพาท 
 ตัวอย่างค าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

1) ข้อพพิาทหมายเลขแดงที่  56/2550      
 ประเดน็ข้อพพิาท  
  1. ในเวลาท าสัญญาประกันชีวิตนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย ได้ละ เว้นเสียไม่เปิดเผย
ข้อความจริงเก่ียวกับสุขภาพที่เจ็บป่วยเป็นโรคความดัน โลหิตสูงและโรคกระดูกคองอกกดรากประสาทหรือแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จประการใดหรือไม่  
 2. การที่ผู้คัดค้านบอกล้างสัญญาประกันชีวิตเช่นนั้น สมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่  
 3. ค่าเสียหายมีเพียงใด และเป็นค่าเสียหายที่ผู้คัดค้านต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใด  
 ข้อเท็จจริง  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 ผู้เสนอข้อพิพาทได้ยื่นค าขอเอาประกันชีวิตแบบไม่ตรวจสุขภาพกับ
บริษัทผู้คัดค้าน ตัวแทนของผู้คัดค้านได้สอบถามข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บของผู้เสนอข้อพิพาท
รวม 17 ข้อ ซึ่งถือเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญซึ่งท าให้บริษัทประกันชีวิตจะใช้พิจารณาตกลงรับประกันชีวิต เช่น 
ท่านเคยเป็น หรือทราบว่าเป็น หรือเคยได้รับค าแนะน า การตรวจและหรือการรักษาโรค หรือความผิดปกติ... โรค
ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตต่ า โรคกระดูก กระดูกอ่อน เป็นต้นหรือไม่ ผู้เสนอข้อพิพาทตอบว่าไม่เคย 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ผู้เสนอข้อพิพาทเข้ารักษาตัวด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคกระดูกคอ
งอกกดรากประสาท ซึ่งได้แจ้งให้ผู้คัดค้านในฐานะผู้รับประกันภัยทราบด้วยแล้ว และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2549     
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์กับ
บริษัทประกันชีวิต และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัท
ประกันชีวิตตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง
หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย และหากผู้มีสิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ผู้รับประกันภัยก็จะตกลง
ยินยอมและให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
 การตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท หากคู่พิพาททั้งสองไม่สามารถเจรจาประนอมข้อพิพาท
กันได้ ให้ร่วมกันตั้งบุคคลผู้ท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทจากทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการของ
ส านักงาน คปภ. ซึ่งการตั้งอนุญาโตตุลาการต้องท าเป็นหนังสือตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
 1)  กรณีข้อพิพาทที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้มี
จ านวน 1 คน 
 2)  กรณีข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเกิน 2,000,000 บาท ให้มีอนุญาโตตุลาการ จ านวน 3 คน 
เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันให้มีจ านวน 1 คน ก็ได้ 
 3)  เมื่อคู่พิพาทตกลงเลือกอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดข้อพิพาทได้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน
กับอนุญาโตตุลาการ และก าหนดวันพิจารณานัดแรก เพื่อชี้สองสถานก าหนดประเด็นข้อพิพาท 
 ตัวอย่างค าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

1) ข้อพพิาทหมายเลขแดงที่  56/2550      
 ประเดน็ข้อพพิาท  
  1. ในเวลาท าสัญญาประกันชีวิตนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย ได้ละ เว้นเสียไม่เปิดเผย
ข้อความจริงเก่ียวกับสุขภาพท่ีเจ็บป่วยเป็นโรคความดัน โลหิตสูงและโรคกระดูกคองอกกดรากประสาทหรือแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จประการใดหรือไม่  
 2. การที่ผู้คัดค้านบอกล้างสัญญาประกันชีวิตเช่นนั้น สมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่  
 3. ค่าเสียหายมีเพียงใด และเป็นค่าเสียหายที่ผู้คัดค้านต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใด  
 ข้อเท็จจริง  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 ผู้เสนอข้อพิพาทได้ยื่นค าขอเอาประกันชีวิตแบบไม่ตรวจสุขภาพกับ
บริษัทผู้คัดค้าน ตัวแทนของผู้คัดค้านได้สอบถามข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บของผู้เสนอข้อพิพาท
รวม 17 ข้อ ซึ่งถือเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญซึ่งท าให้บริษัทประกันชีวิตจะใช้พิจารณาตกลงรับประกันชีวิต เช่น 
ท่านเคยเป็น หรือทราบว่าเป็น หรือเคยได้รับค าแนะน า การตรวจและหรือการรักษาโรค หรือความผิดปกติ... โรค
ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตต่ า โรคกระดูก กระดูกอ่อน เป็นต้นหรือไม่ ผู้เสนอข้อพิพาทตอบว่าไม่เคย 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ผู้เสนอข้อพิพาทเข้ารักษาตัวด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคกระดูกคอ
งอกกดรากประสาท ซึ่งได้แจ้งให้ผู้คัดค้านในฐานะผู้รับประกันภัยทราบด้วยแล้ว และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2549     
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ผู้คัดค้านได้แจ้งให้โรงพยาบาลและผู้เสนอข้อพิพาททราบว่า ให้ผู้เสนอข้อพิพาททดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน 
เพราะมีข้อสงสัยว่าอยู่ในข่ายข้อยกเว้นความรับผิดตามสัญญาประกันชีวิตที่ผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิด เนื่องจากผู้เสนอข้อ
พิพาทมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพบางประการที่มิได้แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบในขณะขอท าสัญญาประกันชีวิต ซึ่งท าให้       
ผู้คัดค้านส าคัญผิดตกลงรับประกันชีวิต ผู้คัดค้านจึงบอกล้างสัญญาประกันชีวิตไปยังผู้เสนอข้อพิพาทในฐานะผู้รับ
ประกันภัยลงวันที่ 29 มกราคม 2549 และผู้เสนอข้อพิพาทได้รับการบอกกล่าวการบอกล้างสัญญาโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 
 ค าวินิจฉัยช้ีขาด พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือบอกล้างโมฆียกรรมของสัญญาประกันชีวิตของผู้คัดค้าน ย่อมมี
ผลนับแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป ตามมาตรา 130 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงพ้นก าหนด 1 
เดือนนับแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นวันที่ผู้คัดค้านทราบมูล (เค้าเร่ืองหรือต้นเรื่อง) อันจะบอกล้างได้ การบอก
ล้างโฆมียกรรมของผู้คัดค้านจึงไม่ชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง ผู้คัดค้านต้องรับ
ผิดชดใช้เงินให้ผู้เสนอข้อพิพาทตามสัญญาประกันชีวิต ซึ่งเงินค่าสินไหมประกันชีวิตดังกล่าวจ านวน 251,687 บาทนั้น 
ผู้เสนอข้อพิพาทมีใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล แต่ผู้คัดค้านไม่มีพยานหลักฐานมาน าสืบหักล้าง จึงฟังได้ว่าผู้เสนอ
ข้อพิพาทได้รับความเสียหายส าหรับค่ารักษาพยาบาลเป็นจ านวนดังกล่าวจริง 
 วินิจฉัยช้ีขาด ให้ผู้คัดค้านชดใช้เงินจ านวน 251,687 บาท ให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท ตามที่ขอมา พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี (ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย) นับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2550 ซึ่งเป็นวันที่ผู้คัดค้านผิดนัด (เพราะเป็นวันที่หนังสือบอกล้างสัญญาประกันชีวิตไปถึงผู้เสนอข้อพิพาท) เป็นต้นไป
จนกว่าจะช าระเสร็จแก่ผู้เสนอข้อพิพาท       

2) ข้อพพิาทหมายเลขแดงที่ 55/2554 
 ประเดน็ข้อพพิาท  ผู้คัดค้านจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนมรณกรรมตามกรมธรรม์ประกันชีวิต 
หรือไม่ เพียงใด   
 ข้อเท็จจริง คู่พิพาทน าสืบไม่โต้แย้งรับฟังได้ว่า นาย อ. (ผู้เสียชีวิต) ได้ยื่นค าขอเอาประกันชีวิตกับผู้คัดค้าน 
ซึ่งระบุชื่อผู้เสนอข้อพิพาทเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญา โดยต้องกรอกข้อเท็จจริงตามแบบค าขอเอาประกันชีวิต ใน
แบบค าขอดังกล่าวมีข้อสอบถามว่า นาย อ. ผู้เอาประกันชีวิต ดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจ า
หรือไม่ กับเคยรักษาอาการหรือโรคที่เกิดจากพิษสุราหรือไม่ ในขณะนั้นนาย อ. กรอกข้อค าตอบในช่อง “ไม่ดื่ม” กับ 
“ไม่เคย” ตามล าดับ หลังจากนั้นผู้คัดค้านก็ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ต่อมาเมื่อวันที่  
21 พฤศจิกายน 2552 นาย อ. ถึงแก่กรรม ผู้เสนอข้อพิพาทในฐานะผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตดังกล่าว 
เรียกร้องให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรม แต่ผู้คัดค้านได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า นาย อ. มีประวัติเป็น
โรคพิษสุราเร้ือรังมาก่อนขอเอาประกันชีวิต โดยไม่ได้แถลงไว้ในใบค าขอเอาประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
ผู้คัดค้านจึงบอกล้างกรมธรรม์ประกันภัย และปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรม    
 ค าวินิจฉัยช้ีขาด อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการน าสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้วในประเด็นที่
ผู้คัดค้านอ้างว่า สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ เพราะนาย อ. มีประวัติเป็นโรคพิษสุราเร้ือรังมาก่อนขอเอาประกันชีวิต 
โดยอ้างรายงานแพทย์และประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลท่าวุ้ง ซึ่งมีนาง ส. ผู้พิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมของ          
ผู้คัดค้านเบิกความว่า ก่อนท าประกันชีวิต นาย อ. เคยเข้ารับการรักษาด้วยโรคพิษสุราเร้ือรัง ซึ่งหากผู้คัดค้านทราบก็
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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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จะบอกปัดไม่รับประกันชีวิต เพราะเป็นโรคร้ายแรง กรณีดังกล่าวจึงถือว่านาย อ. แถลงข้อเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพเป็น
เท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง จึงเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรม ผู้เสนอข้อพิพาทเบิกความว่า 
รายงานแพทย์ฉบับที่ผู้คัดค้านอ้างเป็นฉบับเดียวกันกับพยานเอกสารของผู้เสนอข้อพิพาท แต่รายงานแพทย์ดังกล่าว
เป็นการบันทึกอาการของผู้ป่วยที่ได้จากการให้ถ้อยค าของญาติผู้น าส่งเท่านั้น การตรวจวิเคราะห์และการรักษาไม่ได้
กระท าโดยแพทย์ และนาย อ.มารับบริการเป็นเวลาเพียง 15 นาที เนื่องจากมีการนอนไม่หลับ เพ้อ ฯลฯ แพทย์รักษา
โดยการให้ยาฉีด มีการนัดหมายและนัดรับยาในภายหลัง ประกอบกับแพทย์ที่มีชื่อในรายงานดังกล่าวเป็นเพียงแพทย์
เวร ซึ่งไม่ได้สอบถามอาการและตรวจรักษานาย อ. โดยตรง     
 พิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารรายงานแพทย์ที่คู่พิพาทโต้แย้งกันนั้น เป็นแบบบันทึกการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
ไม่ใช่การวินิจฉัยของแพทย์ผู้ท าการรักษา แต่เป็นการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคผ่านการรายงานของพยาบาล จึงยังไม่
แน่ชัดว่านาย อ. ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือไม่ ดังนั้น นาย อ. ย่อมไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือประจักษ์แก่ตนว่าเป็นโรคพิษ
สุราเรื้อรัง การที่ถูกน าตัวส่งโรงพยาบาลในขณะนั้นก็เพราะอาการติดสุรา แพทย์ท าการตรวจรักษาและฉีดยาให้ใน
ระยะเวลาอันสั้นเพียง 15 นาที และหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลอีกเลย ดังนั้น การที่นาย อ. กรอกข้อเท็จจริงใน
ค าขอเอาประกันชีวิตไปเช่นนั้น เป็นการตอบข้อมูลตามที่ นาย อ. เข้าใจข้อเท็จจริงว่าตนสุจริต ถูกต้องและตรงกับ
ความเป็นจริงแล้ว กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์กรณีละเว้นหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 865 สัญญาประกันชีวิตจึงสมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆียะ ส าหรับความรับผิดที่ผู้คัดค้านจะต้องชดใช้ให้แก่    
ผู้เสนอข้อพิพาทนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องมาตามความคุ้มครองประกันชีวิต 150,000 บาท ความคุ้มครองกรณี
ยกเว้นเบี้ยประกันภัย 150,000 บาท ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมแบบก าหนดเวลา 100,000 บาท และความ
คุ้มครองเพิ่มเติมโรคร้าย 150,000 บาท รวมเป็นเงิน 550,000 บาท กรณีนี้ผู้คัดค้านรับผิดว่าเมื่อนาย อ. เสียชีวิตและ
ไม่ผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์จะได้รับค่าสินไหมจากการคุ้มครองประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติม
แบบก าหนดเวลาและสัญญาเพิ่มเติมโรคร้าย รวมเป็นเงิน 400,000 บาทเท่านั้น เพราะกรณีความคุ้มครองกรณียกเว้น
เบี้ยประกันภัย 150,000 บาท นั้น ตามกรมธรรม์ประกันภัยระบุว่า จะต้องเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเกิด
โรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพ ดังนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทจึงไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ และรับผิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ตามเงื่อนไขสัญญาประกันภัย       
 วินิจฉัยช้ีขาด ให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรมแก่ผู้ เสนอข้อพิพาทจ านวน 400,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นับแต่วันที่ผู้คัดค้านปฏิเสธ (ตามที่ผู้เสนอข้อพิพาทขอมา) เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระ
เสร็จ       
 อย่างไรก็ตามในบางกรณีก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งอนุญาโตตุลาการ เช่น เม่ือผู้รับประกันภัยปฏิเสธความ
รับผิดตามสัญญา หรือเมื่อผู้รับประกันภัยไม่ได้เสนอขอให้มีการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือเมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยได้รับ 
ความเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องมีการชี้ขาดอย่างใดอีก หรือเมื่อไม่มีการท าความตกลงกันเป็นอย่างอื่นอีก
แล้ว เป็นต้น ดังตัวอย่างพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 

ในกรณีที่คู่กรณีได้ตกลงกันให้ตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาด และเมื่ออนุญาโตตุลาการได้ขี้ขาดแล้ว ถ้าคู่กรณีฝ่าย
ใดไม่ยอมปฏิบัติตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องมาร้องขอต่อศาลที่มีเขตอ านาจให้
พิพากษาตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นแล้ว ศาลก็จะบังคับให้ปฏิบัติตามค าพิพากษาต่อไป ตามที่กฎหมายได้
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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จะบอกปัดไม่รับประกันชีวิต เพราะเป็นโรคร้ายแรง กรณีดังกล่าวจึงถือว่านาย อ. แถลงข้อเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพเป็น
เท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง จึงเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรม ผู้เสนอข้อพิพาทเบิกความว่า 
รายงานแพทย์ฉบับที่ผู้คัดค้านอ้างเป็นฉบับเดียวกันกับพยานเอกสารของผู้เสนอข้อพิพาท แต่รายงานแพทย์ดังกล่าว
เป็นการบันทึกอาการของผู้ป่วยที่ได้จากการให้ถ้อยค าของญาติผู้น าส่งเท่านั้น การตรวจวิเคราะห์และการรักษาไม่ได้
กระท าโดยแพทย์ และนาย อ.มารับบริการเป็นเวลาเพียง 15 นาที เนื่องจากมีการนอนไม่หลับ เพ้อ ฯลฯ แพทย์รักษา
โดยการให้ยาฉีด มีการนัดหมายและนัดรับยาในภายหลัง ประกอบกับแพทย์ที่มีชื่อในรายงานดังกล่าวเป็นเพียงแพทย์
เวร ซึ่งไม่ได้สอบถามอาการและตรวจรักษานาย อ. โดยตรง     
 พิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารรายงานแพทย์ที่คู่พิพาทโต้แย้งกันนั้น เป็นแบบบันทึกการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
ไม่ใช่การวินิจฉัยของแพทย์ผู้ท าการรักษา แต่เป็นการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคผ่านการรายงานของพยาบาล จึงยังไม่
แน่ชัดว่านาย อ. ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือไม่ ดังนั้น นาย อ. ย่อมไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือประจักษ์แก่ตนว่าเป็นโรคพิษ
สุราเรื้อรัง การที่ถูกน าตัวส่งโรงพยาบาลในขณะนั้นก็เพราะอาการติดสุรา แพทย์ท าการตรวจรักษาและฉีดยาให้ใน
ระยะเวลาอันสั้นเพียง 15 นาที และหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลอีกเลย ดังนั้น การที่นาย อ. กรอกข้อเท็จจริงใน
ค าขอเอาประกันชีวิตไปเช่นนั้น เป็นการตอบข้อมูลตามที่ นาย อ. เข้าใจข้อเท็จจริงว่าตนสุจริต ถูกต้องและตรงกับ
ความเป็นจริงแล้ว กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์กรณีละเว้นหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 865 สัญญาประกันชีวิตจึงสมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆียะ ส าหรับความรับผิดที่ผู้คัดค้านจะต้องชดใช้ให้แก่    
ผู้เสนอข้อพิพาทนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องมาตามความคุ้มครองประกันชีวิต 150,000 บาท ความคุ้มครองกรณี
ยกเว้นเบี้ยประกันภัย 150,000 บาท ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมแบบก าหนดเวลา 100,000 บาท และความ
คุ้มครองเพิ่มเติมโรคร้าย 150,000 บาท รวมเป็นเงิน 550,000 บาท กรณีนี้ผู้คัดค้านรับผิดว่าเมื่อนาย อ. เสียชีวิตและ
ไม่ผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์จะได้รับค่าสินไหมจากการคุ้มครองประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติม
แบบก าหนดเวลาและสัญญาเพิ่มเติมโรคร้าย รวมเป็นเงิน 400,000 บาทเท่านั้น เพราะกรณีความคุ้มครองกรณียกเว้น
เบี้ยประกันภัย 150,000 บาท นั้น ตามกรมธรรม์ประกันภัยระบุว่า จะต้องเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเกิด
โรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพ ดังนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทจึงไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ และรับผิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ตามเงื่อนไขสัญญาประกันภัย       
 วินิจฉัยช้ีขาด ให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรมแก่ผู้ เสนอข้อพิพาทจ านวน 400,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นับแต่วันที่ผู้คัดค้านปฏิเสธ (ตามที่ผู้เสนอข้อพิพาทขอมา) เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระ
เสร็จ       
 อย่างไรก็ตามในบางกรณีก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งอนุญาโตตุลาการ เช่น เม่ือผู้รับประกันภัยปฏิเสธความ
รับผิดตามสัญญา หรือเมื่อผู้รับประกันภัยไม่ได้เสนอขอให้มีการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือเมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยได้รับ 
ความเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องมีการชี้ขาดอย่างใดอีก หรือเมื่อไม่มีการท าความตกลงกันเป็นอย่างอื่นอีก
แล้ว เป็นต้น ดังตัวอย่างพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 

ในกรณีที่คู่กรณีได้ตกลงกันให้ตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาด และเมื่ออนุญาโตตุลาการได้ขี้ขาดแล้ว ถ้าคู่กรณีฝ่าย
ใดไม่ยอมปฏิบัติตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องมาร้องขอต่อศาลที่มีเขตอ านาจให้
พิพากษาตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นแล้ว ศาลก็จะบังคับให้ปฏิบัติตามค าพิพากษาต่อไป ตามที่กฎหมายได้
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บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 221 “การเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอก
ศาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ” 
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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  
สัญญาเพิม่เติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัย 
  
 
 ส าหรับจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะต้องก าหนดเป็นจ านวนที่แน่นอน
โดยไม่ต้องค านึงถึงความเสียหายของผู้เอาประกันชีวิตแต่อย่างใด เนื่องจากสัญญาประกันชีวิตไม่ใช่สัญญาชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนดังเช่นสัญญาประกันวินาศภัยที่ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เป็น
จริง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 แต่สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่ผู้รับประกันภัยตกลงใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้ โดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลหนึ่ง ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงมีหน้าที่ต้องใช้เงินจ านวน
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาประกันชีวิต ดังปรากฏตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2516 วินิจฉัยว่า ในสัญญาประกันชีวิต
บุคคลอื่นนั้น ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินจ านวนที่เอาประกันภัยไว้เต็มตามสัญญาโดยไม่
จ าต้องพิจารณาถึงมูลค่าแห่งส่วนได้เสียที่ผู้เอาประกันภัยมีต่อเจ้าของชีวิต ซึ่งก าหนดเป็นเงื่อนไขการใช้เงินหรือไม่ ศาล
ฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ถ้าสัญญาประกันภัยรายพิพาทเป็นสัญญาประกันวินาศภัยแล้ว จ าเลยผู้รับประกันภัย
ย่อมมีสิทธิที่จะพิสูจน์ค่าสินไหมทดแทนเพื่อรับผิดในจ านวนวินาศภัยอันแท้จริงตามมาตรา 877 ทั้งนี้เพราะสัญญา
ประกันวินาศภัยเป็นสัญญาชดใช้ค่าเสียหาย ผู้เอาประกันภัยจะค้าก าไรจากสัญญาประกันวินาศภัยหาได้ไม่ แต่ถ้า
สัญญาประกันภัยรายพิพาทเป็นสัญญาประกันชีวิตแล้ว บทบัญญัติดังกล่าวหาได้น ามาใช้แก่สัญญาประกันชีวิตไม่ 
เพราะสัญญาประกันชีวิตมิใช่สัญญาชดใช้ความเสียหาย เมื่อก าหนดเงินไว้เท่าใดก็ต้องจ่ายตามจ านวนนั้น เมื่อสัญญา
ประกันภัยรายพิพาทเป็นสัญญาประกันชีวิตและโจทก์ก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวมาแล้วข้างต้น สัญญาประกันภัยราย
พิพาทจึงมีผลสมบูรณ์ทุกประการ เมื่อนายจ้างที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายโดยอุบัติเหตุในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย
จ าเลยก็ต้องจ่ายเงินหนึ่งแสนบาทให้โจทก์ตามเงื่อนไขในสัญญา จ าเลยจะขอน าสืบถึงค่าเสียหายอันแท้จริงในสัญญา
ประกันชีวิตหาได้ไม่ 
 การประกันชีวิตเป็นที่ทราบกันว่า ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง  หรือได้รับผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขการจ่ายเงินของแต่ละแบบของการประกันภัยซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต และผลประโยชน์
กรณีมีชีวิตอยู่รอด กรมธรรม์ประกันภัยทั่วไปไม่ได้ให้ความคุ้มครองถึงกรณีของการเจ็บป่วย หากผู้เอาประกันภัย
ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วย ต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมแนบกับกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต สัญญานั้นคือสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ซึ่งจะให้ผลประโยชน์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลทั่ว ๆ ไป และสัญญา
เพิ่มเติมโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิษฉัยว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา  
 การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลักคือสัญญาประกันชีวิต ส่วนสัญญาเพิ่มเติม
ขยายความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาหลัก เช่น ความคุ้มครองด้านสุขภาพ ค่ารักษาต่าง ๆ เป็นต้น โดยในการซื้อ
สัญญาเพิ่มเติม ต้องซื้อควบกับสัญญาหลัก ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด และปกติการซื้อสัญญาเพิ่มเติมต้อง
ซื้อปีต่อปี หากสัญญาประกันชีวิตซึ่งเป็นสัญญาหลักครบก าหนดสัญญาหรือสิ้นผลบังคับ สัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นผลบังคับ  
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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เร่ืองที ่2.3  
สัญญาเพิม่เติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัย 
  
 
 ส าหรับจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะต้องก าหนดเป็นจ านวนที่แน่นอน
โดยไม่ต้องค านึงถึงความเสียหายของผู้เอาประกันชีวิตแต่อย่างใด เนื่องจากสัญญาประกันชีวิตไม่ใช่สัญญาชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนดังเช่นสัญญาประกันวินาศภัยที่ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เป็น
จริง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 แต่สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่ผู้รับประกันภัยตกลงใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้ โดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลหนึ่ง ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงมีหน้าที่ต้องใช้เงินจ านวน
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาประกันชีวิต ดังปรากฏตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2516 วินิจฉัยว่า ในสัญญาประกันชีวิต
บุคคลอื่นนั้น ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินจ านวนที่เอาประกันภัยไว้เต็มตามสัญญาโดยไม่
จ าต้องพิจารณาถึงมูลค่าแห่งส่วนได้เสียที่ผู้เอาประกันภัยมีต่อเจ้าของชีวิต ซึ่งก าหนดเป็นเงื่อนไขการใช้เงินหรือไม่ ศาล
ฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ถ้าสัญญาประกันภัยรายพิพาทเป็นสัญญาประกันวินาศภัยแล้ว จ าเลยผู้รับประกันภัย
ย่อมมีสิทธิที่จะพิสูจน์ค่าสินไหมทดแทนเพื่อรับผิดในจ านวนวินาศภัยอันแท้จริงตามมาตรา 877 ทั้งนี้เพราะสัญญา
ประกันวินาศภัยเป็นสัญญาชดใช้ค่าเสียหาย ผู้เอาประกันภัยจะค้าก าไรจากสัญญาประกันวินาศภัยหาได้ไม่ แต่ถ้า
สัญญาประกันภัยรายพิพาทเป็นสัญญาประกันชีวิตแล้ว บทบัญญัติดังกล่าวหาได้น ามาใช้แก่สัญญาประกันชีวิตไม่ 
เพราะสัญญาประกันชีวิตมิใช่สัญญาชดใช้ความเสียหาย เมื่อก าหนดเงินไว้เท่าใดก็ต้องจ่ายตามจ านวนนั้น เมื่อสัญญา
ประกันภัยรายพิพาทเป็นสัญญาประกันชีวิตและโจทก์ก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวมาแล้วข้างต้น สัญญาประกันภัยราย
พิพาทจึงมีผลสมบูรณ์ทุกประการ เมื่อนายจ้างที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายโดยอุบัติเหตุในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย
จ าเลยก็ต้องจ่ายเงินหนึ่งแสนบาทให้โจทก์ตามเงื่อนไขในสัญญา จ าเลยจะขอน าสืบถึงค่าเสียหายอันแท้จริงในสัญญา
ประกันชีวิตหาได้ไม่ 
 การประกันชีวิตเป็นที่ทราบกันว่า ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง  หรือได้รับผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขการจ่ายเงินของแต่ละแบบของการประกันภัยซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต และผลประโยชน์
กรณีมีชีวิตอยู่รอด กรมธรรม์ประกันภัยทั่วไปไม่ได้ให้ความคุ้มครองถึงกรณีของการเจ็บป่วย หากผู้เอาประกันภัย
ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วย ต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมแนบกับกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต สัญญานั้นคือสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ซึ่งจะให้ผลประโยชน์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลทั่ว ๆ ไป และสัญญา
เพิ่มเติมโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิษฉัยว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา  
 การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลักคือสัญญาประกันชีวิต ส่วนสัญญาเพิ่มเติม
ขยายความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาหลัก เช่น ความคุ้มครองด้านสุขภาพ ค่ารักษาต่าง ๆ เป็นต้น โดยในการซื้อ
สัญญาเพิ่มเติม ต้องซื้อควบกับสัญญาหลัก ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด และปกติการซื้อสัญญาเพิ่มเติมต้อง
ซื้อปีต่อปี หากสัญญาประกันชีวิตซึ่งเป็นสัญญาหลักครบก าหนดสัญญาหรือสิ้นผลบังคับ สัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นผลบังคับ  
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 สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองเป็นการท าสัญญาแนบท้ายสัญญาประกันภัย ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นจาก
กรมธรรม์ประกันภัยหลัก ได้แก่ 1) สัญญาเพิ่มเติม และ 2) สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. สัญญาเพิม่เตมิ  

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ  เนื่องจาก
อุบัติเหตุ และสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ซึ่งให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เป็นผลประโยชน์ที่ผู้เอา
ประกันภัยสามารถซื้อเพิ่มเติมแนบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 890 บัญญัติว่า “จ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้น จะช าระเป็นเงิน
จ านวนเดียว หรือเป็นเงินรายปีก็ได้ สุดแต่จะตกลงกันระหว่างคู่สัญญา” จ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้น หมายถึง เงินที่ผู้
รับประกันชีวิตจะจ่ายให้ตามสัญญา มิได้หมายถึงเงินเบี้ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยมีความผูกพันต้องจ่ายตามสัญญา 
ไม่มีการจ่ายตามล าดับอย่างการประกันวินาศภัย โดยตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1769/2521 สัญญาประกันอุบัติเหตุ
เดินทางมีเงื่อนไขจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยทั้งในกรณีถึงแก่ความตายรวมทั้งบาดเจ็บ  ดังนี้สัญญาที่เกี่ยวกับการใช้
เงินอาศัยความมรณะของผู้เอาประกันภัยย่อมเป็นสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 
889 ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเต็มจ านวนอันจะพึงใช้ตามมาตรา 890 จะจ่ายตามจ านวนวินาศภัยอันแท้จริงโดยเก่ียงให้
บังคับเอาแก่ผู้รับประกันภัยรายแรกก่อนย่อมมิได้ ซึ่งในการจ่ายค่าชดเชยเนื่องจากเหตุเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยจะ
จ่ายให้ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัยโดยผู้
เอาประกันภัยมิได้แสดงเจตนาเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย แต่ในกรณีมี
ผู้รับประโยชน์หลายคนและผู้รับประโยชน์บางคนเสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่า ๆ กัน หรือเป็นไปตามส่วนที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาไว้ในใบค าขอเอา
ประกันภัย ส าหรับค่าชดเชยอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
 สัญญาประกันอุบัติเหตุมีวัตถุแห่งการประกันภัยอยู่ที่การเสี่ยงภัยต่อชีวิตและร่างกายของบุคคล อย่างไรก็ตาม
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการเสี่ยงภัยถึงชีวิตเท่านั้นที่มีลักษณะการประกันชีวิต เพราะถ้าบุคคลที่ถูกเอาประกันภัยถึงแก่
ความตาย ก็ถือได้ว่าความมรณะของบุคคลเป็นเงื่อนไขแห่งการใช้เงินจ านวนหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 889 แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ถึงแก่ความตาย เช่น เป็นแต่เพียงทุพพลภาพเสียแขนขา หรืออวัยวะส่วน
ใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ซึ่งแม้วัตถุแห่งการเสี่ยงภัยจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายท านองเดียวกับชีวิต แต่ก็เป็นส่วนที่เห็น
ได้ว่าอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายนั้นมิใช่ชีวิต การสูญเสียแขนหรือขา หรืออวัยวะส่วนอ่ืนใดจะเทียบเอาว่าเป็นการ
เสียชีวิตไม่ได้ นอกจากนี้ความมุ่งหมายของการประกันอุบัติเหตุก็มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้หรือทดแทนความสูญเสีย
เหล่านั้นเหมือนกับการประกันวินาศภัย แต่มุ่งที่จะช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ต้องประสบเคราะห์เหมือนกับการ
ประกันชีวิตมาก แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติจนถึงแก่ความตายก็ย่อมเป็นการประกันชีวิตตามกฎหมายอยู่แล้ว  
(ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 361-362) 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5048/2549 กรมธรรม์มีค าจ ากัดความของค าว่า อุบัติเหตุ หมายความถึงเหตุการณ์อัน
เป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และท าให้เกิดผลที่บุคคลผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง การที่โจทก์
วิ่งอย่างเร็วแล้วหมุนตัวกลับทางด้านซ้าย และบิดเอ้ียวตัวตรงหัวเข่าจากการซ้อมกีฬาบาสเก็ตบอล แม้หัวเข่าของโจทก์
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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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จะไม่กระแทกกับพื้น โจทก์ก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุนั้น เหตุดังกล่าวจึงถือเป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 
และแม้การบาดเจ็บของโจทก์จะเกิดขึ้นภายในร่างกายของโจทก์ขณะวิ่ง แต่การบาดเจ็บของโจทก์เพิ่งเกิดขึ้นจากเหตุ
ดังกล่าว และเป็นเรื่องที่โจทก์มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง ย่อมถือว่าเป็นอุบัติเหตุตามความหมายในกรมธรรม์ประกันภัย 
จ าเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย 
 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ จะแบ่งลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองแนบท้ายการประกันภัย
อุบัติเหตุ ค าว่า อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้
เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง สัญญาแนบท้ายประกันอุบัติเหตุ สามารถแบ่งตามลักษณะความคุ้มครองได้ ดังนี้ 
 1) การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

 2) การเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
 3) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ 

 กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยนั้น กรณีเรื่องการประกันอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น
อุบัติเหตุที่ท าให้ถึงตายหรือไม่ก็ตาม ปัญหาที่พิพาทกันส่วนใหญ่มักเป็นเร่ืองตีความข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยว่า 
การตายหรือบาดเจ็บนั้นเข้าเงื่อนไขที่ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือไม่  
 อดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ (2551, น. 8) กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุส่วนบุคคล มี
องค์ประกอบของค าว่า “อุบัติเหตุ” ดังต่อไปนี้ 
 (1) การบาดเจ็บต่อร่างกาย (Bodily Injury) 
 (2) โดยอุบัติเหตุ (Accidental Mean) 
 (3) โดยตรงและเอกเทศ (Directly and Solely) 
 (4) จากปัจจัยภายนอกร่างกาย (External Mean) 
 แนวค าวินิจฉัยตามค าพิพากษาศาลฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันชีวิตเก่ียวกับการประกันชีวิตและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1785/2546 การที่มีคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ของ ช. เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ นับได้ว่า
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอก มิใช่เกิดจากเจตนาหรือความมุ่งหวังของ ช. ถือว่า ช.  ถึงแก่
กรรมเพราะอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ จ าเลยจึงต้องรับผิดต่อโจทก์ (ผู้รับประโยชน์)  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3489/2530 ผู้ตายเอาประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ แม้ข้อเท็จจริงได้ความว่า ส. 
ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบก็ตาม แต่เหตุที่ท าให้ ส. ถึงแก่ความตาย เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุถูกสุกรชนด้านหลังล้มหงาย
ศีรษะฟาดพื้นคอกสุกร ต้องถือว่า ส. ถึงแก่กรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2285/2545 แม้ผู้เอาประกันภัยมีระดับน้ าตาลในเลือดต่ า เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่
ความตายโดยอุบัติเหตุขณะขับขี่จักรยานยนต์โดยมิได้ท าผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย จ าเลยต้องรับผิดชดใช้
สินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ 
 ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 1637/2538 กรมธรรม์ประกันภัยระบุไว้ว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือ
ทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะหรือเนื่องจากผู้เอา
ประกันภัยเมาสุราหรือแพ้ยามีความหมายว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการมรณะของผู้เอาประกันภัยอันเกิดขึ้น

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกนัชีวิต  2-7 
 

 

       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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จะไม่กระแทกกับพื้น โจทก์ก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุนั้น เหตุดังกล่าวจึงถือเป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 
และแม้การบาดเจ็บของโจทก์จะเกิดขึ้นภายในร่างกายของโจทก์ขณะวิ่ง แต่การบาดเจ็บของโจทก์เพิ่งเกิดขึ้นจากเหตุ
ดังกล่าว และเป็นเรื่องที่โจทก์มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง ย่อมถือว่าเป็นอุบัติเหตุตามความหมายในกรมธรรม์ประกันภัย 
จ าเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย 
 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ จะแบ่งลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองแนบท้ายการประกันภัย
อุบัติเหตุ ค าว่า อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้
เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง สัญญาแนบท้ายประกันอุบัติเหตุ สามารถแบ่งตามลักษณะความคุ้มครองได้ ดังนี้ 
 1) การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

 2) การเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
 3) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ 

 กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยนั้น กรณีเรื่องการประกันอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น
อุบัติเหตุที่ท าให้ถึงตายหรือไม่ก็ตาม ปัญหาที่พิพาทกันส่วนใหญ่มักเป็นเร่ืองตีความข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยว่า 
การตายหรือบาดเจ็บนั้นเข้าเงื่อนไขที่ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือไม่  
 อดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ (2551, น. 8) กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิตอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุส่วนบุคคล มี
องค์ประกอบของค าว่า “อุบัติเหตุ” ดังต่อไปนี้ 
 (1) การบาดเจ็บต่อร่างกาย (Bodily Injury) 
 (2) โดยอุบัติเหตุ (Accidental Mean) 
 (3) โดยตรงและเอกเทศ (Directly and Solely) 
 (4) จากปัจจัยภายนอกร่างกาย (External Mean) 
 แนวค าวินิจฉัยตามค าพิพากษาศาลฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันชีวิตเก่ียวกับการประกันชีวิตและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1785/2546 การที่มีคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ของ ช. เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ นับได้ว่า
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอก มิใช่เกิดจากเจตนาหรือความมุ่งหวังของ ช. ถือว่า ช.  ถึงแก่
กรรมเพราะอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ จ าเลยจึงต้องรับผิดต่อโจทก์ (ผู้รับประโยชน์)  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3489/2530 ผู้ตายเอาประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ แม้ข้อเท็จจริงได้ความว่า ส. 
ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบก็ตาม แต่เหตุที่ท าให้ ส. ถึงแก่ความตาย เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุถูกสุกรชนด้านหลังล้มหงาย
ศีรษะฟาดพื้นคอกสุกร ต้องถือว่า ส. ถึงแก่กรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2285/2545 แม้ผู้เอาประกันภัยมีระดับน้ าตาลในเลือดต่ า เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่
ความตายโดยอุบัติเหตุขณะขับขี่จักรยานยนต์โดยมิได้ท าผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย จ าเลยต้องรับผิดชดใช้
สินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ 
 ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 1637/2538 กรมธรรม์ประกันภัยระบุไว้ว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือ
ทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะหรือเนื่องจากผู้เอา
ประกันภัยเมาสุราหรือแพ้ยามีความหมายว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการมรณะของผู้เอาประกันภัยอันเกิดขึ้น
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โดยตรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้เอาประกันภัยเมาสุรา การที่จ าเลยผู้รับประกันภัยพิสูจน์ได้เพียงว่า ผู้เอาประกันภัย
ซึ่งถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะผู้เอาประกันภัยเมาสุรา ตามหลักวิชาการแพทย์ แต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยเมาสุรา จ าเลยจึงไม่ได้รับยกเว้นตามข้อสัญญาดังกล่าว ซึ่งกรณีตามค าพิพากษาศาล
ฎีกานี้ พบว่า จ าเลย (ผู้รับประกันภัย) ได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย  จ านวน 400,000 บาท 
ให้แก่โจทก์ตามสัญญา ข้อ 11 (ฎ) หรือไม่ เห็นว่าสัญญา ข้อ 11(ฎ) ระบุไว้ว่า “สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสีย
หรือทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมด หรือแต่บางส่วนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  ในขณะหรือ
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยเมาสุราหรือแพ้ยา” นั้นมีความหมายว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการมรณะของผู้เอา
ประกันภัยอันเกิดขึ้นโดยตรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ เอาประกันภัยเมาสุรา ดังนั้นการที่จ าเลยพิสูจน์ได้เพียงว่า ผู้
เอาประกันภัยซึ่งถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะผู้เอาประกันภัยเมาสุราตามหลักวิชาการแพทย์  โดยพิสูจน์
ไม่ได้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยเมาสุรา จ าเลยจึงไม่ได้รับยกเว้นตามข้ อสัญญาดังกล่าว ผู้รับ
ประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย 

ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 2383/2539 โจทก์ได้ท าสัญญาประกันชีวิตและสัญญาพิเศษกับจ าเลย ตามฟ้องระหว่าง
ที่สัญญาดังกล่าวยังไม่ครบก าหนดโจทก์ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสประสาทหูทั้งสองข้างเสียไม่ได้ยินเสียงใด ๆ 
โจทก์เคยไปแจ้งแก่จ าเลยด้วยวาจาว่า โจทก์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขอรับเงินค่าสินไหมทดแทน แต่จ าเลยไม่ยอมใช้ค่า
สินไหมทดแทนส่วนนี้แก่โจทก์ หลังเกิดอุบัติเหตุแล้วโจทก์ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีปัญหาตามที่จ าเลยฎีกาข้อ
แรกว่า โจทก์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าค าว่า “ทุพพลภาพ” นั้น ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง หย่อนก าลังความสามารถที่จะประกอบการงาน
ตามปกติได้  เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์และจ าหน่ายอะไหล่
รถจักรยานยนต์ โจทก์ย่อมต้องใช้การฟังเสียงเครื่องยนต์ประกอบในการซ่อมรถจักรยานยนต์และต้องพูดคุยกับลูกค้า
ที่มาซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ ดังนั้น การที่ประสาทหูทั้งสองข้างของโจทก์เสีย ไม่ได้ยินเสียงโจทก์จึงหย่อน
ความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติโดยสิ้นเชงิตลอดไป ถือได้ว่าโจทก์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามสัญญาพิเศษ
เพิ่มเติมแล้ว จ าเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า โจทก์ไม่ได้บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้จ าเลยทราบภายใน 180 วัน นับแต่
วันทุพพลภาพเป็นการผิดสัญญา จ าเลยไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ ข้อนี้ปรากฏว่าตามสัญญาพิเศษเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมาย จ.5 มีข้อความว่า “การบอกกล่าวเรียกร้อง ผู้เอาประกันภัยต้องบอกกล่าวให้
บริษัททราบถึงการทุพพลภาพดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 180 วัน นับแต่วันเริ่มทุพพลภาพเว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบ” เห็นว่า ตามข้อความในสัญญาพิเศษเพิ่มเติมดังกล่าวมิได้
ก าหนดไว้อย่างจ ากัดเคร่งครัดว่าโจทก์จะต้องบอกกล่าวให้จ าเลยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 180 วัน นับแต่วัน
เริ่มทุพพลภาพทุกกรณี ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอันสมควร โจทก์อาจไม่ต้องปฏิบัติตามนั้นได้ อีกประการหนึ่งจ าเลยได้
พิจารณาว่า โจทก์ทุพพลภาพถาวรหรือไม่ จึงฟังได้ว่าจ าเลยได้รับค าบอกกล่าวของโจทก์ไว้พิจารณาแล้ว  แสดงว่า
จ าเลยไม่ติดใจที่จะให้โจทก์ต้องแจ้งให้จ าเลยทราบเปน็ลายลักษณอั์กษรภายใน 180 วัน นับแต่วันเร่ิมทุพพลภาพตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาพิเศษเพิ่มเติมอีก โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจ าเลยได้ 

ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ได้มีหมายเหตุกรณีนี้ไว้คือ การประกันภัยอุบัติเหตุเป็นการประกันภัยที่มุ่งคุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่มีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่ง 
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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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การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัยจะเกิดขึ้นในกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรชิ้น
เชิง การสูญเสียอวัยวะส าคัญตั้งแต่ 2 อวัยวะขึ้นไป (จ ากัดเฉพาะ มือ เท้าดวงตา) ส่วนความเสียหายประเภทอ่ืน ๆ 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือตามอัตราค่าชดเชยที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย เช่น กรณีสูญเสียอวัยวะ (นอกเหนือไปจากการสูญเสียอวัยวะส าคัญตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป หรือกรณีทุพพลภาพ
ถาวรบางส่วน ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หรือผู้รับประกันภัยจะชดใช้จ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย
จ่ายไปจริงเท่านั้น ส าหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยก็ได้ระบุค านิยามของทุพพลภาพใน
ลักษณะต่าง ๆ ไว้โดยเฉพาะอย่างชัดแจ้ง เนื่องจากเป็นความหมายเฉพาะตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย และ
สอดคล้องกับอัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยเรียกเก็บ การตีความลักษณะของการทุพพลภาพจึงต้องเป็ นไป
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยโดยเคร่งครัดเท่านั้น หาอาจน าความหมายตามพจนานุกรมหรือความหมายตามความ
เข้าใจของคนทั่วไปมาใช้ได้ 

“ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใด ๆ ใน
อาชีพประจ าและอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

“ทุพพลภาพบางส่วน” หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพ
ประจ าตามปกติได้ตลอดไป แต่ท างานอ่ืนเพื่อสินจ้างได้ 

การที่ผู้เอาประกันภัยจะทุพพลภาพจนถึงขนาดที่เข้าข่ายการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและได้รับชดใช้เต็มตาม
จ านวนเงินเอาประกันภัย ไม่เพียงแต่จะต้องมีสภาพร่างกายซึ่งไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจ าได้
เท่านั้น แต่จะต้องทุพพลภาพจนถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป เช่น ผู้เอาประกันภัย
พิการจนไม่สามารถลุกข้ึนเดิน ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือเป็นเจ้าชายนิทรา แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ
ท าให้สูญเสียขาทั้งสองข้าง ก็ไม่ถือว่าผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามนัยของสัญญาประกันภัย เนื่องจากผู้
เอาประกันภัยยังสามารถประกอบอาชีพอ่ืนที่ไม่ต้องใช้ขา เช่น พนักงานพิมพ์ดีด หรือพนักงานรับโทรศัพท์ อย่างไรก็
ตาม กรณีดังกล่าวแม้จะไม่เข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” ตามสัญญาประกันภัย แต่ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิได้รับ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะส าคัญ ตั้งแต่ 
2 อวัยวะขึ้นไป  ซึ่งข้อเท็จจริงตามค าพิพากษาฎีกานี้ แม้ปรากฏว่าประสาทหูของผู้เอาประกันภัยจะเสียไปอย่างถาวร 
โดยเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ตามปกติได้ แต่ก็ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าผู้เอาประกันภัยมีอาการทุพพลภาพจนถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
กรณีดังกล่าวจึงยังไม่น่าจะเข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” ตามสัญญาประกันภัย อันเป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยต้อง
รับผิดเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย  กรณีดังกล่าวนี้น่าจะเข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรบางส่วน” กล่าวคือ ผู้เอา
ประกันภัยทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจ าตามปกติได้ตลอดไป แต่ก็ยังสามารถ
ท างานอ่ืนเพื่อสินจ้างได้ ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องชดใช้ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ก าหนด
ไว้ในกรณีประกันภัยเท่านั้น  ส่วนสาเหตุที่ต้องพิจารณาความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญาโดย
เคร่งครัดนั้น เนื่องจากผู้รับประกันภัยเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนที่มาจากการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
ทุก ๆ ราย การชดใช้ค่าสินไหมประกันชีวิตต้องเป็นไปตามความเสี่ยงที่กรมธรรม์ประกันภัยมีเจตนารมณ์ให้ความ
คุ้มครองเท่านั้น หากมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือไปจากสัญญาประกันภัยจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่     
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
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การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัยจะเกิดขึ้นในกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรชิ้น
เชิง การสูญเสียอวัยวะส าคัญตั้งแต่ 2 อวัยวะขึ้นไป (จ ากัดเฉพาะ มือ เท้าดวงตา) ส่วนความเสียหายประเภทอ่ืน ๆ 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือตามอัตราค่าชดเชยที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย เช่น กรณีสูญเสียอวัยวะ (นอกเหนือไปจากการสูญเสียอวัยวะส าคัญตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป หรือกรณีทุพพลภาพ
ถาวรบางส่วน ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หรือผู้รับประกันภัยจะชดใช้จ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย
จ่ายไปจริงเท่านั้น ส าหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยก็ได้ระบุค านิยามของทุพพลภาพใน
ลักษณะต่าง ๆ ไว้โดยเฉพาะอย่างชัดแจ้ง เนื่องจากเป็นความหมายเฉพาะตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย และ
สอดคล้องกับอัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยเรียกเก็บ การตีความลักษณะของการทุพพลภาพจึงต้องเป็ นไป
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยโดยเคร่งครัดเท่านั้น หาอาจน าความหมายตามพจนานุกรมหรือความหมายตามความ
เข้าใจของคนทั่วไปมาใช้ได้ 

“ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใด ๆ ใน
อาชีพประจ าและอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

“ทุพพลภาพบางส่วน” หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพ
ประจ าตามปกติได้ตลอดไป แต่ท างานอ่ืนเพื่อสินจ้างได้ 

การที่ผู้เอาประกันภัยจะทุพพลภาพจนถึงขนาดที่เข้าข่ายการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและได้รับชดใช้เต็มตาม
จ านวนเงินเอาประกันภัย ไม่เพียงแต่จะต้องมีสภาพร่างกายซึ่งไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจ าได้
เท่านั้น แต่จะต้องทุพพลภาพจนถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป เช่น ผู้เอาประกันภัย
พิการจนไม่สามารถลุกข้ึนเดิน ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือเป็นเจ้าชายนิทรา แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ
ท าให้สูญเสียขาทั้งสองข้าง ก็ไม่ถือว่าผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามนัยของสัญญาประกันภัย เนื่องจากผู้
เอาประกันภัยยังสามารถประกอบอาชีพอ่ืนที่ไม่ต้องใช้ขา เช่น พนักงานพิมพ์ดีด หรือพนักงานรับโทรศัพท์ อย่างไรก็
ตาม กรณีดังกล่าวแม้จะไม่เข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” ตามสัญญาประกันภัย แต่ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิได้รับ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะส าคัญ ตั้งแต่ 
2 อวัยวะขึ้นไป  ซึ่งข้อเท็จจริงตามค าพิพากษาฎีกานี้ แม้ปรากฏว่าประสาทหูของผู้เอาประกันภัยจะเสียไปอย่างถาวร 
โดยเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ตามปกติได้ แต่ก็ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าผู้เอาประกันภัยมีอาการทุพพลภาพจนถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป 
กรณีดังกล่าวจึงยังไม่น่าจะเข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” ตามสัญญาประกันภัย อันเป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยต้อง
รับผิดเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย  กรณีดังกล่าวนี้น่าจะเข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรบางส่วน” กล่าวคือ ผู้เอา
ประกันภัยทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจ าตามปกติได้ตลอดไป แต่ก็ยังสามารถ
ท างานอ่ืนเพื่อสินจ้างได้ ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องชดใช้ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ก าหนด
ไว้ในกรณีประกันภัยเท่านั้น  ส่วนสาเหตุที่ต้องพิจารณาความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญาโดย
เคร่งครัดนั้น เนื่องจากผู้รับประกันภัยเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนที่มาจากการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
ทุก ๆ ราย การชดใช้ค่าสินไหมประกันชีวิตต้องเป็นไปตามความเสี่ยงที่กรมธรรม์ประกันภัยมีเจตนารมณ์ให้ความ
คุ้มครองเท่านั้น หากมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือไปจากสัญญาประกันภัยจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่     
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ผู้เอาประกันภัยทุกคน เนื่องจากจะท าให้อัตราความสูญเสีย (Loss Ratio) ที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัย
ผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น ซึ่งหากอัตราความสูญเสียสูงขึ้นก็จ าเป็นต้องปรับเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัย
ประเภทดังกล่าวให้สูงขึ้น 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  170/2528 สามีโจทก์เอาประกันชีวิตไว้กับจ าเลย โดยโจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต มีเงื่อนไขว่า ถ้าสามีโจทก์ถึงแก่ความตายโดยอุบัติเหตุ จ าเลยจะใช้เงินเป็นจ านวนสองเท่าของ
จ านวนที่เอาประกันภัย ในระหว่างอายุสัญญาสามีโจทก์เป็นลมล้มลงศีรษะฟาดพื้นสมองได้รับความกระทบกระเทือน
ถึงแก่ความตาย ดังนี้ เห็นได้ว่าผู้ที่ตายเป็นลมหกล้มเป็นเรื่องเกิดขึ้นโดยบังเอิญปราศจากเจตนาและความคาดหมาย
ของผู้ตาย จึงถือได้ว่าผู้ตายตายเพราะอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ประกันชีวิต จ าเลยจึงต้องรับผิดชดใช้เงินให้โจทก์สองเท่า
ตามสัญญา 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1769/2521 ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไว้กับบริษัทแรกส าหรับ
ช่วงเวลาหนึ่ง แล้วขอเลื่อนวันเดินทางไปเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งบริษัทยังไม่อนุมัติ กับได้ขอเอาประกันภัยกับอีกบริษัท
หนึ่งแต่บริษัทนั้นก็ยังมิได้ตอบสนองรับแล้วผู้เอาประกันจึงได้เอาประกันภัยกับบริษัทจ าเลยอีก  ดังนี้ ข้อความที่ผู้เอา
ประกันภัยรับรองว่าไม่เคยเอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อันท าให้ถึงแก่ความตายหรือร่างกายได้รับบาดเจ็บไว้กับ
บริษัทอื่นก่อน เป็นข้อที่จ าเลยอาจบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา แต่เมื่อเอาประกันภัยคร้ังแรกเป็นคนละช่วงเวลากับที่เอา
ประกันภัยกับจ าเลย โดยบริษัทแรกยังมิได้อนุมัติให้เลื่อนวันเดินทางและการเอาประกันภัยครั้งที่สองบริษัทนั้นก็ยังมิได้
ตอบสนองรับจึงถือไม่ได้ว่าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุไว้กับบริษัทอื่นก่อนจ าเลย 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1002/2505 ผู้เอาประกันชีวิตถูกงูพิษกัดถึงตายโดยบังเอิญนั้นนับว่าเป็นอุบัติเหตุตาม
ความหมายของค าว่า อุบัติเหตุ แห่งข้อสัญญาที่ว่า “ต้องเป็นเหตุเนื่องมาจากร่างกายของผู้เอาประกันภัยถูกบาดเจ็บ
อย่างรุนแรง จากสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกโดยบังเอิญและปราศจากเจตนาของผู้มีส่วนกระท าให้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน” แล้ว 
ผู้รับประกันชีวิตจึงต้องรับผิด 
 สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยอุบัติเหตุ มีข้อยกเว้นกรณีถูกฆาตกรรม ซึ่งมีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1803/2530 ผู้ตายได้ท าสัญญาประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุกับจ าเลย โดยในสัญญา
ดังกล่าวมีข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยว่าจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าทดแทนใด ๆ ถ้าหากผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตด้วยการถูกฆาตกรรม เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ตายถูกคนร้ายฆ่าตายโดยเจตนา การตายของผู้ตายจึงเกิดจาก
การฆาตกรรมจ าเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิด 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 764/2519 ส. เอาประกันอุบัติเหตุ กรมธรรม์ยกเว้นกรณีฆาตกรรม มีคนร้ายขว้างลูก
ระเบิดมายังโต๊ะอาหารที่ ส. นั่งอยู่กับคนอีก 3 คน ท าให้ ส. กับอีกคนหนึ่งตายโดยตั้งใจฆ่าคนอ่ืน เป็นอุบัติเหตุซึ่ง
บริษัทประกันภัยต้องรับผิด ไม่ใช่ฆาตกรรม 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 395/2532 แม้สัญญาประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองการท าร้ายหรือฆาตกรรมก็ตาม แต่เมื่อ
ข้อเท็จจริงนอกจากจะไม่ปรากฏว่าคนที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้เอาประกันภัยเป็นใครแล้ว ยังฟังไม่ได้แน่ชัดผู้เอาประกันภัยถึง
แก่ความตายเพราะถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงหรือเพราะอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ า ดังนั้นจึงนับว่า การตายของผู้เอา
ประกันภัยเกิดข้ึนโดยอุบัติเหตุ ผู้รับประกันภัยจึงต้องคุ้มครองมรณภัยเนื่องจากอุบัติเหตุ 
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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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 อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุในบางกรณีอาจมีสาเหตุมาจากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 ก าหนดให้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย
ส าหรับการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งการประมาทเลินเล่อระดับใดจึงเป็นสาระส าคัญที่ผู้เอาประกันภัยจ าต้องรู้ 
ค าว่าประมาทเลินเล่อ คือการกระท าที่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยหรือ
พฤติการณ์ ส่วนความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นการกระท าที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างมาก เช่น คาดเห็น
ได้ว่าความเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้นได้ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากใช้ความระมัดระวังสักเพียงเล็กน้อย เท่านั้นก็คง
คาดเห็นได้ว่าอาจเกิดความเสียหายเช่นนั้นขึ้น  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่จะน ามาเทียบเคียงก็จะพบความจริงของ
กฎหมายข้อหนึ่งว่า ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามมาตรา 879 ต้องเกิดเพราะความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น  ส่วนบุคคลผู้ถือเสมือนหนึ่งผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้ขับขี่
รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัยดังเช่นในกรณีตามค าพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่
เข้าข่ายยกเว้นความผิดของผู้รับประกันภัย เพราะมีสุภาษิตกฎหมายกล่าวไว้ว่า “ข้อยกเว้นต้องตีความโดยเคร่งครัด” 
อย่างเช่นค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1720/2539 กล่าวว่า มาตรา 879 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็น
บทบัญญัติยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด ตามมาตราดังกล่าว ผู้รับประกันภัยจะ
หลุดพ้นความรับผิดเมื่อความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือของ
ผู้รับประโยชน์ เท่านั้น การที่บุตรของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับรถยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุ สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดจากการ
กระท าของผู้เอาประกันภัย บริษัทจ าเลยจึงไม่พ้นความรับผิด 
 
2. สัญญาเพิม่เตมิโรคร้ายแรง  
 สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีที่ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคหรือมี
สภาวะการเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ครั้งแรกว่าเป็นโรคหรือสภาวะของโรคตามค านิยามที่
ระบุไว้ในสัญญาเช่นโรคหลอดเลือดในสมอง โคม่า โรคมะเร็งระยะสุดท้าย โรคไตวายและอ่ืน ๆ โดยบริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้เต็มจ านวนเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยจะได้มีเงินไปใช้รักษาตัว 
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       3) บุพการีและผู้สืบสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร 
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน  
 กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต  แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 
บัญญัติว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
        4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก  
อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่เอา
ประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
         5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยท่ัวไป ซึ่งบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไมไ่ด้เปน็ผู้มสี่วนได้
เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แลว้ก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพนัธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้ีกับลูกหน้ี ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
 (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

2-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

 อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุในบางกรณีอาจมีสาเหตุมาจากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 ก าหนดให้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย
ส าหรับการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งการประมาทเลินเล่อระดับใดจึงเป็นสาระส าคัญที่ผู้เอาประกันภัยจ าต้องรู้ 
ค าว่าประมาทเลินเล่อ คือการกระท าที่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยหรือ
พฤติการณ์ ส่วนความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นการกระท าที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างมาก เช่น คาดเห็น
ได้ว่าความเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้นได้ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากใช้ความระมัดระวังสักเพียงเล็กน้อย เท่านั้นก็คง
คาดเห็นได้ว่าอาจเกิดความเสียหายเช่นนั้นขึ้น  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่จะน ามาเทียบเคียงก็จะพบความจริงของ
กฎหมายข้อหนึ่งว่า ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามมาตรา 879 ต้องเกิดเพราะความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น  ส่วนบุคคลผู้ถือเสมือนหนึ่งผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้ขับขี่
รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัยดังเช่นในกรณีตามค าพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่
เข้าข่ายยกเว้นความผิดของผู้รับประกันภัย เพราะมีสุภาษิตกฎหมายกล่าวไว้ว่า “ข้อยกเว้นต้องตีความโดยเคร่งครัด” 
อย่างเช่นค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1720/2539 กล่าวว่า มาตรา 879 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็น
บทบัญญัติยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด ตามมาตราดังกล่าว ผู้รับประกันภัยจะ
หลุดพ้นความรับผิดเมื่อความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือของ
ผู้รับประโยชน์ เท่านั้น การที่บุตรของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับรถยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุ สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดจากการ
กระท าของผู้เอาประกันภัย บริษัทจ าเลยจึงไม่พ้นความรับผิด 
 
2. สัญญาเพิม่เตมิโรคร้ายแรง  
 สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีที่ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคหรือมี
สภาวะการเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ครั้งแรกว่าเป็นโรคหรือสภาวะของโรคตามค านิยามที่
ระบุไว้ในสัญญาเช่นโรคหลอดเลือดในสมอง โคม่า โรคมะเร็งระยะสุดท้าย โรคไตวายและอ่ืน ๆ โดยบริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้เต็มจ านวนเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยจะได้มีเงินไปใช้รักษาตัว 
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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


