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วตัถุประสงค์   
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
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2.  อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มได้ 
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อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
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บทที ่3 ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ          นช.2 
                    (2 ช่ัวโมง)  
 
เร่ืองที ่  

3.1  แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย 
3.2  ความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม 
3.3  เงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่ม 
3.4  หน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

 อุตสาหกรรม และกลุ่ม 
 
แนวคดิ   

1. บริษัทประกันชีวิตได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่ม พร้อมสัญญา
เพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์หลากหลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ตามหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตจะแบ่งประเภทของการประกันชีวิตเป็น 3 ประเภท คือ กรมธรรม์
ประกันชีวิตประเภทสามัญ กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม และกรมธรรม์ประกันชีวิต
ประเภทกลุ่ม ซึ่งในบทนี้จะกล่าวเฉพาะกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่มพร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย
กรมธรรม์ประเภทกลุ่มเท่านั้น  

2. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่มมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากประกันชีวิตรายบุคคล เพราะบริษัท
รับประกันภัยจะออกกรมธรรม์ให้เพียงฉบับเดียว แต่มีผู้เอาประกันหลายคนในองค์กร ซึ่งผู้ดูแลกรมธรรม์
จะเป็นหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล 

3. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่มจะมีเงื่อนไข ประกอบด้วย ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย การใช้ 
สิทธิในกรมธรรม์ การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ การแก้ไข
กรมธรรม์ การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ และการฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม 

4. ในการน าเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีความรู้เรื่องการประกันชีวิต
ประเภทกลุ่มอย่างละเอียด ดังนั้นหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชวีิตจึงเป็นเร่ืองส าคัญที่จะต้อง
ถูกก ากับและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดผลเสียต่อธุรกิจประกันภัยและผู้เอาประกันภัย 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทกลุ่ม  
และสัญญาเพิม่เติมแนบท้าย 
   
  
 การประกันชีวิต คือ การประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม  
  บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้องเสียชีวิต 
หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา ซึ่งมีหลากหลาย
แบบประกันให้เลือกซื้อ ซึ่งในบทนี้จะได้แนะน าเก่ียวกับการประกันกลุ่ม  
  การประกันกลุ่ม (GROUP INSURANCE) คืออะไร การประกันกลุ่มโดยทั่วไป ให้ความคุ้มครองด้านประกันภัย
ต่าง ๆ แกพ่นักงาน ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน โดยพิจารณารับประกันจากความเสี่ยงของบุคคลทัง้กลุ่มโดยเฉลี่ย รวมถึง 
อายุ เพศ หน้าที่การงาน และจ านวนเงินเอาประกัน โดยค านวณเบี้ยประกันออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันเพียงอัตรา
เดียวและใช้กับทุกคนในกลุ่ม ท าให้ค่าใช้จ่ายการท าประกันลดลง และมีผลให้เบี้ยประกันโดยรวมต่ ากว่าประกันชีวิต
รายบุคคล การประกันชีวิตกลุ่มนอกจากจะมีเบี้ยประกันค่อนข้างต่ าแล้ว ระยะเวลาการประกันยังเหมาะสมส าหรับ  
ห้างร้าน ธุรกิจเอกชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่มีการสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายปีโดยที่เจ้าของธุรกิจมักจะเป็น  
ผู้ช าระเบี้ยประกันทั้งหมดให้กับพนักงานเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ  
  นอกจากนี้ยังมีการประกันประเภทกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต หรือคุ้มครองการ
เสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 30  ปี และช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ส าหรับ
เจ้าหนี้กับลูกหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของลูกหนี้ เพราะหากลูกหนี้เสียชีวิตในระหว่างสัญญา เจ้าหนี้ก็หมด
โอกาสที่จะติดตามการช าระหนี้ต่อไป แต่ต้องเป็นกรณีหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน มีหลักฐานการกู้ยืมถูกต้องตาม
กฎหมาย จ านวนเงินที่ขอเอาประกันภัยไม่เกินมูลหนี้ และควรก าหนดผู้รับประโยชน์ร่วม กรณีหนี้ที่มูลหนี้ลดลงเร่ือย ๆ 
ตามระยะเวลาที่ผ่านไป เพื่อความสะดวกหากมีการเรียกร้องการจ่ายผลประโยชน์ เว้นแต่จะเป็นแบบประกันเฉพาะที่
จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงตามมูลหนี้ที่ลดลงและสัญญาสิ้นสุดเมื่อมีการช าระหนี้ครบ (ศึกษารายละเอียดจาก 
ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 3/2554 เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทกลุ่ม แบบ
คุ้มครองสินเชื่อ ที่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ฉบับมาตรฐาน) 
  ในที่นี้จะกล่าวถึงการประกันกลุ่มส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรที่เป็นนายจ้างกับลูกจ้าง 
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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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1. ลกัษณะทีส่ าคญัของการประกนัชีวติประเภทกลุ่ม คอื 
  1)  ให้ความคุ้มครอง 3 คนขึ้นไป ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว 
  2)  เหมาะกับการให้เป็นสวัสดิการพนักงาน 
  3)  ทุนประกันแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับต าแหน่ง เงินเดือน  
  4)  ไม่ตรวจสุขภาพเพราะไม่คุ้มค่าใช้จ่าย (บริษัทส่วนใหญ่มักตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเร่ิมงานอยู่แล้ว) 
  5)  เน้นคุ้มครองมรณกรรม (ตาย ทุพพลภาพ สุขภาพ) ไม่มีการออม 
  6)  ไม่มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย เพราะเป็นสัญญาปีต่อปี 
 7)  อัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่าการประกันชีวิตประเภทอื่น และปรับใหม่ได้ในปีต่อไป โดยอาศัยประสบการณ์
การรับประกันในปีที่ผ่านมา อาจมีการคืนเบี้ยประกันตามประสบการณ์เพื่อให้อัตราเบี้ยประกันภัยมีความเหมาะสมกับ
สภาพความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันแต่ละกลุ่ม 
 
2. ประโยชน์ของการประกนัชีวติกลุ่มทีม่ต่ีอนายจ้าง 
 1)  ช่วยให้ขวัญและก าลังใจของลูกจ้างดีขึ้นทุ่มเทก าลังกายและจิตใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
ไม่ประพฤติทุจริตและยังเป็นการลดปัญหาการเข้าออกของลูกจ้าง 
 2)  ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปนั้น สามารถน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทในการลดหย่อนภาษีได้ เป็นการ
ลดภาระปัญหาและค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรในการด าเนินงานด้านสวัสดิการลูกจ้างช่วยโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนายจ้างของตน และองค์กร 
 3)  โครงการประกันชีวิตกลุ่มเป็นโครงการที่ลงทุนด้วยต้นทุนที่ต่ า และสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าทั้งในด้าน
ต้นทุน และผลประโยชน์ที่ให้แก่ลูกจ้าง อีกทั้งนายจ้างยังสามารถก าหนดงบประมาณแต่ละปีได้เพราะทราบค่าใช้จ่าย 
ด้านเบี้ยประกันภัยอย่างแน่นอน 
 4)  เป็นการช่วยลดความขัดแย้งในด้านเงินชดเชย ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีลูกจ้างต้องสูญเสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งถ้านายจ้างมิได้ท าประกันกลุ่มไว้ก็จะต้องชดเชยให้ด้วยเงินของนายจ้างเอง
หรือหากลูกจ้างได้รับเงินชดเชยในจ านวนที่น้อยกว่าที่ลูกจ้างคาดหวัง อาจท าให้เกิดความไม่พอใจ ส่งผลเสียต่อ
ภาพพจน์ขององค์กรนั้น ๆ 
 
3. ประโยชน์ของการประกนัชีวติกลุ่มทีม่ต่ีอลูกจ้าง 
 1)  ลูกจ้างสามารถท าประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่าประกันประเภทอ่ืน ๆ เป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่ลูกจ้าง 
 2)  ลูกจ้างบางคนไม่สามารถจะซื้อประกันชีวิตรายบุคลได้ หรือไม่มีความสนใจในการซื้อประกันชีวิต เพื่อ
คุ้มครองตนเอง  
  ดังนั้น เม่ือมีการประกันชีวิตกลุ่มโดยนายจ้างเป็นผู้จัดสวัสดิการให้พนักงาน ในส่วนนี้ก็จะได้รับความคุ้มครอง
เป็นการยกระดับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและได้รับความคุ้มครองด้านประกันชีวิตกลุ่มด้วย  

3) ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพจิตดี อบอุ่นและสบายใจ ที่มีหลักประกันที่มั่นคง 
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วตัถุประสงค์   
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
2.  อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มได้ 
3.  อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่มได้ 
4.  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
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1. ลกัษณะทีส่ าคญัของการประกนัชีวติประเภทกลุ่ม คอื 
  1)  ให้ความคุ้มครอง 3 คนขึ้นไป ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว 
  2)  เหมาะกับการให้เป็นสวัสดิการพนักงาน 
  3)  ทุนประกันแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับต าแหน่ง เงินเดือน  
  4)  ไม่ตรวจสุขภาพเพราะไม่คุ้มค่าใช้จ่าย (บริษัทส่วนใหญ่มักตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเร่ิมงานอยู่แล้ว) 
  5)  เน้นคุ้มครองมรณกรรม (ตาย ทุพพลภาพ สุขภาพ) ไม่มีการออม 
  6)  ไม่มีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย เพราะเป็นสัญญาปีต่อปี 
 7)  อัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่าการประกันชีวิตประเภทอื่น และปรับใหม่ได้ในปีต่อไป โดยอาศัยประสบการณ์
การรับประกันในปีที่ผ่านมา อาจมีการคืนเบี้ยประกันตามประสบการณ์เพื่อให้อัตราเบี้ยประกันภัยมีความเหมาะสมกับ
สภาพความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันแต่ละกลุ่ม 
 
2. ประโยชน์ของการประกนัชีวติกลุ่มทีม่ต่ีอนายจ้าง 
 1)  ช่วยให้ขวัญและก าลังใจของลูกจ้างดีขึ้นทุ่มเทก าลังกายและจิตใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
ไม่ประพฤติทุจริตและยังเป็นการลดปัญหาการเข้าออกของลูกจ้าง 
 2)  ค่าเบี้ยประกันภัยท่ีจ่ายไปนั้น สามารถน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทในการลดหย่อนภาษีได้ เป็นการ
ลดภาระปัญหาและค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรในการด าเนินงานด้านสวัสดิการลูกจ้างช่วยโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนายจ้างของตน และองค์กร 
 3)  โครงการประกันชีวิตกลุ่มเป็นโครงการที่ลงทุนด้วยต้นทุนที่ต่ า และสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าทั้งในด้าน
ต้นทุน และผลประโยชน์ที่ให้แก่ลูกจ้าง อีกทั้งนายจ้างยังสามารถก าหนดงบประมาณแต่ละปีได้เพราะทราบค่าใช้จ่าย 
ด้านเบี้ยประกันภัยอย่างแน่นอน 
 4)  เป็นการช่วยลดความขัดแย้งในด้านเงินชดเชย ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีลูกจ้างต้องสูญเสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งถ้านายจ้างมิได้ท าประกันกลุ่มไว้ก็จะต้องชดเชยให้ด้วยเงินของนายจ้างเอง
หรือหากลูกจ้างได้รับเงินชดเชยในจ านวนที่น้อยกว่าที่ลูกจ้างคาดหวัง อาจท าให้เกิดความไม่พอใจ ส่งผลเสียต่อ
ภาพพจน์ขององค์กรนั้น ๆ 
 
3. ประโยชน์ของการประกนัชีวติกลุ่มทีม่ต่ีอลูกจ้าง 
 1)  ลูกจ้างสามารถท าประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่าประกันประเภทอ่ืน ๆ เป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่ลูกจ้าง 
 2)  ลูกจ้างบางคนไม่สามารถจะซื้อประกันชีวิตรายบุคลได้ หรือไม่มีความสนใจในการซื้อประกันชีวิต เพื่อ
คุ้มครองตนเอง  
  ดังนั้น เม่ือมีการประกันชีวิตกลุ่มโดยนายจ้างเป็นผู้จัดสวัสดิการให้พนักงาน ในส่วนนี้ก็จะได้รับความคุ้มครอง
เป็นการยกระดับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและได้รับความคุ้มครองด้านประกันชีวิตกลุ่มด้วย  

3) ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพจิตดี อบอุ่นและสบายใจ ที่มีหลักประกันที่มั่นคง 
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3-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

4. แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทกลุ่ม  
 โดยทั่วไป มี 4 แบบ คือ 1) การประกันชีวิตกลุ่ม 2) การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 3) การประกันทุพพลภาพ
สิ้นเชิงถาวรกลุ่ม และ 4) การประกันสุขภาพกลุ่ม รายละเอียดมีดังนี้  
 4.1  การประกนัชีวิตกลุ่ม 
 1)  ความคุ้มครอง เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและ
นอกเวลาท างาน (ยกเว้น ผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันภัยตายโดยเจตนา ฆ่าตัวตายภายในปีแรกของการท าประกัน) 

2)  ผลประโยชน์ บริษัทประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ให้แก่
ผู้รับประโยชน์ทันทีที่การเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยได้มีการพิสูจน์ทราบ 
 4.2  การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นสัญญาเพิ่มเติมจากการประกันชีวิตกลุ่ม ที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 
ชั่วโมง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติม เมื่อพนักงานประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต หรือสูญเสีย
อวัยวะมือเท้า หรือสายตา รวมทั้งการทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรจนไม่สามารถประกอบอาชีพใด ๆ ได้ภายใน 180 วัน 
นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ภายในจ านวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุซึ่งโดยปกติจะเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันชีวิตกลุ่ม
พนักงาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  บริษัทประกันชีวิตจ่าย 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  
  1) ส าหรับการเสียชีวิต  
  2) ส าหรับการสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้าทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตาสองข้าง 
  3) ส าหรับการสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 
  4) ส าหรับการสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 
  5) ส าหรับการสูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 
  บริษัทประกันชีวิตจ่าย 60% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  
  6) ส าหรับการสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ  
  7) ส าหรับการสูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 
  8) ส าหรับการสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง 
  บริษัทประกันชีวิตจ่าย 25% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  
  9) ส าหรับการสูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน 
  ข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น  
  1)  ฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือท าร้ายตัวเอง 

 2)  กรณีสงคราม จลาจล ทะเลาะวิวาท กระท าผิดทางอาญา 
 3)  การล่าสัตว์ หรือการแข่งขันความเร็วทุกประเภท  
 4)  อยู่ในระหว่างการออกฤทธิ์ของสิ่งมึนเมา หรือยาเสพติด ถูกยาพิษ ถูกรมยา 
 5)  การเดินทางโดยเคร่ืองบิน เว้นแต่เป็นผู้โดยสารของสายการบินพาณิชย์ 
  6)  การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่ การติดเชื้อโรคที่เกิดข้ึนจากบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุ  
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 ท่ีให้ความคุ ้มครองตลอด

 24 ช่ัวโมง อนัเน่ืองมาจาก

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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4.3  การประกันทุพพลภาพส้ินเชิงถาวรกลุ่ม เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองการเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ โดยพนักงานผู้นั้นตกเป็นคนทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ถึงขนาดไม่สามารถ
ประกอบหน้าท่ีการงานใด ๆ ในอาชีพประจ าหรืออาชีพอ่ืน ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้น
ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น 
1)  การท าร้าย หรือพยายามท าร้ายร่างกายตัวเอง 
2)  การปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติการในสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็

ตาม) 
3)  หรือที่ปฏิบัติการในการปราบปรามจลาจล หรือการก่อความไม่สงบภายในประเทศ 
4)  การขับขี่หรือโดยสารเคร่ืองบินหรืออากาศยานใด ๆ 
5)  เว้นแต่เป็นผู้โดยสารที่ช าระค่าโดยสารของสายการบนิพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตให้รับขนส่งผู้โดยสารตาม

ตารางบินโดยสารในเส้นทางที่ได้ก าหนดไว้  
4.4  การประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นความคุ้มครองในรูปของเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล เมื่อพนักงานเจ็บป่วย

หรือประสบอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลาท างาน โดยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ 
สถานพยาบาลแผนปัจจุบัน โรงพยาบาล หรือคลินิก ได้ทันที 
  ผลประโยชน์ค่ารักษาในโรงพยาบาล 

1) ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
ผลประโยชน์ต่อวันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

2) ค่ารักษาพยาบาลอ่ืน ๆ จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น 
ค่าบริการห้องผ่าตัด การท ากายภาพบ าบัด ค่าเลือด ค่ายา ค่ารถพยาบาล ฯลฯ รวมถึงการรักษาต่อเนื่องแบบผู้ป่วย
นอกภายใน 30 วัน นับจากออกจากโรงพยาบาล โดยจ่ายชดเชยตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง โดยรวมทุกรายการต้อง  
ไม่เกินจ านวนเงินที่ซื้อไว้ 

3) ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด จ่ายค่าชดเชยตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราร้อยละของผลประโยชน์
ที่ระบุในตารางการผ่าตัด 

4) ค่าดูแลโดยแพทย์ จ่ายค่าชดเชยตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ต่อวัน ตามที่ระบุไว้
ในกรมธรรม ์

5) ค่ารักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอก
ของโรงพยาบาลหรือคลินิกภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจาก
ได้รับบาดเจ็บชดเชยค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง รวมแล้วไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
  ทั้งนี้ ผู้เอาประกันสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีเข้าการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกเป็น
การจ่ายค่าชดเชยกรณีพนักงานเกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และเข้ารักษาตัวที่คลินิกหรือแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล  
โดยบริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ต่อวัน (วันละ 1 คร้ัง) สูงสุดรวมต่อปี
กรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     3-3 
 

วตัถุประสงค์   
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
2.  อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มได้ 
3.  อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่มได้ 
4.  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
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4.3  การประกันทุพพลภาพส้ินเชิงถาวรกลุ่ม เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองการเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ โดยพนักงานผู้นั้นตกเป็นคนทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ถึงขนาดไม่สามารถ
ประกอบหน้าท่ีการงานใด ๆ ในอาชีพประจ าหรืออาชีพอ่ืน ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้น
ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น 
1)  การท าร้าย หรือพยายามท าร้ายร่างกายตัวเอง 
2)  การปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติการในสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็

ตาม) 
3)  หรือที่ปฏิบัติการในการปราบปรามจลาจล หรือการก่อความไม่สงบภายในประเทศ 
4)  การขับขี่หรือโดยสารเคร่ืองบินหรืออากาศยานใด ๆ 
5)  เว้นแต่เป็นผู้โดยสารที่ช าระค่าโดยสารของสายการบนิพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตให้รับขนส่งผู้โดยสารตาม

ตารางบินโดยสารในเส้นทางที่ได้ก าหนดไว้  
4.4  การประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นความคุ้มครองในรูปของเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล เมื่อพนักงานเจ็บป่วย

หรือประสบอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลาท างาน โดยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ 
สถานพยาบาลแผนปัจจุบัน โรงพยาบาล หรือคลินิก ได้ทันที 
  ผลประโยชน์ค่ารักษาในโรงพยาบาล 

1) ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
ผลประโยชน์ต่อวันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

2) ค่ารักษาพยาบาลอ่ืน ๆ จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น 
ค่าบริการห้องผ่าตัด การท ากายภาพบ าบัด ค่าเลือด ค่ายา ค่ารถพยาบาล ฯลฯ รวมถึงการรักษาต่อเนื่องแบบผู้ป่วย
นอกภายใน 30 วัน นับจากออกจากโรงพยาบาล โดยจ่ายชดเชยตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง โดยรวมทุกรายการต้อง  
ไม่เกินจ านวนเงินที่ซื้อไว้ 

3) ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด จ่ายค่าชดเชยตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราร้อยละของผลประโยชน์
ที่ระบุในตารางการผ่าตัด 

4) ค่าดูแลโดยแพทย์ จ่ายค่าชดเชยตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ต่อวัน ตามที่ระบุไว้
ในกรมธรรม ์

5) ค่ารักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอก
ของโรงพยาบาลหรือคลินิกภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจาก
ได้รับบาดเจ็บชดเชยค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง รวมแล้วไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
  ทั้งนี้ ผู้เอาประกันสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีเข้าการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกเป็น
การจ่ายค่าชดเชยกรณีพนักงานเกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และเข้ารักษาตัวที่คลินิกหรือแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล  
โดยบริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ต่อวัน (วันละ 1 คร้ัง) สูงสุดรวมต่อปี
กรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
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  ข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น  
1)  ฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือท าร้ายตัวเอง  
2)  การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการคุ้มครอง  
3)  กรณีสงคราม จลาจล ทะเลาะวิวาท กระท าผิดทางอาญา  
4)  การรักษาตัวแบบพักผ่อน หรืออนามัย การตรวจสุขภาพ  
5)  การรักษาเพื่อความสวยงาม ลดความอ้วน ผ่าตัดตกแต่ง 

 
5. สัญญาเพิม่เตมิการคุ้มครองการขาดรายได้  
  เนื่องมาจากการทุพพลภาพจากการเจ็บป่วย บริษัทรับประกันชีวิตตกลงจ่ายค่าชดเชยรายสัปดาห์ให้ผู้เอา
ประกันภัยในขณะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ผลประโยชน์ที่จ่ายให้จะไม่ค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
แต่จ่ายให้เป็นค่าชดเชยรายสัปดาห์ 
  สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพคุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยใน โดยสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน 
ไม่เกิน 90 วัน แต่บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชนใ์ห้ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยภายใน 30 วัน นับแต่วันท าสัญญา หรือ
วันต่ออายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกรมธรรม์ สัญญาเพิ่มเติมนี้มี 3 แบบหลัก คือ  
 1) จ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจ านวนเงินสูงสุดของรายการความ
คุ้มครองแต่ละรายการ ดังนี้ 
  (1) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลประจ าวัน (สูงสุด ไม่เกิน.......วัน) และในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย
ได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นจ านวนสองเท่า (สูงสุดไม่เกิน...วัน)  
   (2) ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุด ไม่เกิน...วัน) 
   (3) ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ 
   (4) ค่าแพทย์วิสัญญี 
   (5) ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณีในห้องผ่าตัด 
   (6) ค่ารักษาพยาบาลอ่ืน ๆ ในโรงพยาบาล ส าหรับค่ายาและเวชภัณฑ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การให้โลหิตและพลาสม่า และกายภาพบ าบัด และค่ารถพยาบาล เป็นต้น  
   (7) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล  
เวชกรรม บริษัทจะจ่ายผลประกันโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
    ก. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการส าหรับผู้ป่วยนอกซึ่งเกิดขึ้น
ภายใน...วัน ก่อนหรือหลังการเข้าพักรักษาพยาบาลในคร้ังนั้น (ขั้นต่ า 30 วัน) 
    ข.  ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินส าหรับผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน....ชั่วโมง (ขั้นต่ า 24 
ชั่วโมง) 
    ค.  จ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงและสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินรวม สูงสุด
ที่คุ้มครอง 
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ชั่ ว โ ม ง  ( ขั้ น ต�่ า 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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    ง.  จ่ายความคุ้มครองเท่ากับจ านวนเงินค่าชดเชยรายวันและไม่เกิน...วัน 
    ข้อพิจารณาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนของการจ่ายค่า
สินไหมตามสัญญานี้กับการได้รับเงินสวัสดิการอ่ืน หรือการประกันสุขภาพของผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอาประกันภัย
ไม่สามารถเบิกได้มากกว่าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาล 
 2)  จ่ายความคุ้มครองไม่เกนิค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินที่คุ้มครองรวม 
(ไม่แยกรายการที่คุ้มครอง) ข้อพิจารณาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนของการ
จ่ายค่าสินไหมตามสัญญานี้กับการได้รับเงินสวัสดิการอ่ืนหรือการประกันสุขภาพอ่ืนของผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถเบิกได้มากกว่าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลจริง แต่จ านวนเงินสูงสุดที่คุ้มครองจะจ ากัดความคุ้มครอง 
โดยไม่แยกรายการ  
  3)  จ่ายความคุ้มครองเท่ากับจ านวนเงินค่าชดเชยรายวันและไม่เกิน...วัน สัญญาเพิ่มเติมนี้ผู้เอาประกันภัย
สามารถรับเงินชดเชยเป็นรายวันตามจ านวนวันที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้เอาประกันภัยได้รับ
เงินค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอื่นมาก่อนหรือไม่  
  สืบเนื่องจากวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้เอาประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน ไม่จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย ทางคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค าสั่งนายทะเบียน เร่ือง ให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณี
ผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอา
ประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้  
   (1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
   (2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
   (3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
   (4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
   (5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
   (6) การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
   (7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
   (8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)  
   (9) การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
   (10)  การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
   (11)  การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration) 
   (12)  การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)  
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วตัถุประสงค์   
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
2.  อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มได้ 
3.  อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่มได้ 
4.  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
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    ง.  จ่ายความคุ้มครองเท่ากับจ านวนเงินค่าชดเชยรายวันและไม่เกิน...วัน 
    ข้อพิจารณาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนของการจ่ายค่า
สินไหมตามสัญญานี้กับการได้รับเงินสวัสดิการอ่ืน หรือการประกันสุขภาพของผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอาประกันภัย
ไม่สามารถเบิกได้มากกว่าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาล 
 2)  จ่ายความคุ้มครองไม่เกนิค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินที่คุ้มครองรวม 
(ไม่แยกรายการที่คุ้มครอง) ข้อพิจารณาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนของการ
จ่ายค่าสินไหมตามสัญญานี้กับการได้รับเงินสวัสดิการอ่ืนหรือการประกันสุขภาพอ่ืนของผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถเบิกได้มากกว่าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลจริง แต่จ านวนเงินสูงสุดที่คุ้มครองจะจ ากัดความคุ้มครอง 
โดยไม่แยกรายการ  
  3)  จ่ายความคุ้มครองเท่ากับจ านวนเงินค่าชดเชยรายวันและไม่เกิน...วัน สัญญาเพิ่มเติมนี้ผู้เอาประกันภัย
สามารถรับเงินชดเชยเป็นรายวันตามจ านวนวันที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้เอาประกันภัยได้รับ
เงินค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอื่นมาก่อนหรือไม่  
  สืบเนื่องจากวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้เอาประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน ไม่จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย ทางคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค าสั่งนายทะเบียน เร่ือง ให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณี
ผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอา
ประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้  
   (1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
   (2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
   (3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
   (4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
   (5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
   (6) การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
   (7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
   (8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)  
   (9) การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
   (10)  การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
   (11)  การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration) 
   (12)  การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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   (13)  การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic 
Paracentesis)  
   (14)  การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
   (15)  การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
   (16)  การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
   (17)  การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
  (18)  การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife) 
   (บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์) 
  การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือ
หัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการตรวจ
รักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน ...วัน 
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1ค าสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557 เรื่องให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 
(Day Case).  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

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

3-10



 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     3-11 
 

เร่ืองที ่3.2  
ความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุ่ม 
  
 
 กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบต่าง ๆ อาจมีข้อแตกต่างไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกรมธรรม์พื้นฐานอ่ืน ๆ 
แต่เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น จึงก าหนดเป็นตารางเปรียบเทียบ ดังนี้  
  

ตารางที ่3.1 ความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุ่ม 
  

ที ่ รายการ ประกนัชีวติกลุ่ม อุบัตเิหตุกลุ่ม ทุพพลภาพส้ินเชิง 
ถาวรกลุ่ม สุขภาพกลุ่ม 

1 ออกกรมธรรม์ 
โดย 

บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิต 
และบริษัทประกัน 
วินาศภัย 

บริษัทประกันชีวิตและ 
บริษัทประกนัวินาศภัย 

บริษัทประกันชีวิต 
และบริษัทประกัน 
วินาศภัย 

2 
 
 
 
 

ความคุ้มครอง เสียชีวิตทุกกรณี เสียชีวิตจาก 
อุบัติเหตุหรือสูญเสีย 
อวัยวะ 

เนื่องจากเจ็บป่วยหรือ 
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ไม่สามารถประกอบ 
อาชีพประจ าได้ 

ค่ารักษาพยาบาลจาก 
การเจ็บป่วยหรือ 
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
ต้องเข้ารักษา 
ในโรงพยาบาล 

3 อัตราเบี้ย 
ประกันภัย 
 

ขึ้นอยู่กับกลุ่ม 
อาชีพน้ัน ๆ 

อาชีพเสี่ยงภัยเบี้ย 
ประกันภัยจะสูงขึ้น  

อาจมีราคาสูงและขึ้น 
อยู่กับอาชีพของกลุ่ม 

อาจมีราคาสูงหาก 
ต้องการความ 
คุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน 
และผู้ป่วยนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์   
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
2.  อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มได้ 
3.  อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่มได้ 
4.  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เร่ืองที ่3.2  
ความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุ่ม 
  
 
 กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบต่าง ๆ อาจมีข้อแตกต่างไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกรมธรรม์พื้นฐานอ่ืน ๆ 
แต่เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น จึงก าหนดเป็นตารางเปรียบเทียบ ดังนี้  
  

ตารางที ่3.1 ความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุ่ม 
  

ที ่ รายการ ประกนัชีวติกลุ่ม อุบัตเิหตุกลุ่ม ทุพพลภาพส้ินเชิง 
ถาวรกลุ่ม สุขภาพกลุ่ม 

1 ออกกรมธรรม์ 
โดย 

บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิต 
และบริษัทประกัน 
วินาศภัย 

บริษัทประกันชีวิตและ 
บริษัทประกนัวินาศภัย 

บริษัทประกันชีวิต 
และบริษัทประกัน 
วินาศภัย 

2 
 
 
 
 

ความคุ้มครอง เสียชีวิตทุกกรณี เสียชีวิตจาก 
อุบัติเหตุหรือสูญเสีย 
อวัยวะ 

เนื่องจากเจ็บป่วยหรือ 
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ไม่สามารถประกอบ 
อาชีพประจ าได้ 

ค่ารักษาพยาบาลจาก 
การเจ็บป่วยหรือ 
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
ต้องเข้ารักษา 
ในโรงพยาบาล 

3 อัตราเบี้ย 
ประกันภัย 
 

ขึ้นอยู่กับกลุ่ม 
อาชีพน้ัน ๆ 

อาชีพเสี่ยงภัยเบี้ย 
ประกันภัยจะสูงขึ้น  

อาจมีราคาสูงและขึ้น 
อยู่กับอาชีพของกลุ่ม 

อาจมีราคาสูงหาก 
ต้องการความ 
คุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน 
และผู้ป่วยนอก 
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เร่ืองที ่3.3  
เงือ่นไขส าคญัของสัญญาประกนัชีวติประเภทกลุ่ม 
   
 
1. เงือ่นไขทัว่ไปของกรมธรรม์ประกนักลุ่มทีส่ าคญั 
 1) วันเริ่มต้นมีผลบังคับของกรมธรรม์ หมายถึงวันเริ่มสัญญาของแผนประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับใช้และเป็นวันที่ที่ก าหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 2) การก าหนดคุณสมบัติของลูกจ้าง ซึ่งโดยทั่วไปก าหนดเป็นลูกจ้างที่ผ่านการทดลองงานแล้ว 
 3) ข้อบังคับในการขอเอาประกันภัยกลุ่ม ผู้ถือกรมธรรม์ และผู้ขอเอาประกันภัยต้องตอบค าถาม ที่ระบุในใบ
ค าขอเอาประกันภัยตามความเป็นจริงทุกข้อ พร้อมทั้งลงลายมือรับรองเอกสารในใบค าขอเอาประกันภัยกลุ่มด้วย 
ตนเอง 
 4) การช าระเบี้ยประกันภัยและระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัยมีก าหนดภายใน 30/31 วัน  
 5) อัตราเบี้ยประกันภัย บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยในวันครบรอบปี
กรมธรรม์ประกันภัยหรือในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ประเภท จ านวนผู้เอาประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย
ที่แตกต่างจากเดิมโดยบริษัทจะบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 31 วัน ทั้งนี้บริษัทจะออกบันทึกสลักหลังแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยทราบ 
 6) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้ช าระเบี้ย
ประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันภัยไม่มีอ านาจในการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย หรือขยายเวลาครบก าหนดของเบี้ยประกันภัย หรือบอกสละสิทธิ์บอกกล่าว หรือ 
ข้อพิสูจน์การเรียกร้องตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
จากบริษัทและได้ออกบันทึกสลักหลังแก้ไขไว้ให้แล้ว 
 7) การจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 
 8) การสิ้นสุดการประกันภัยของสมาชิกในกลุ่ม เช่น จากการลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นพนักงาน หรือ
เสียชีวิต 
 9) การจ่ายคืนเบี้ยประกันภัยจากประสบการณ์ (Experience Refund) ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถท า
ประกันชีวิตกลุ่มในลักษณะมีเงินคืนตามประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทผู้รับประกันภัย โดย
อัตราเบี้ยประกันภัยจะสูงกว่าแบบปกติทั่วไป ในกรณีที่องค์กรนั้น ๆ มีประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน
กว่าเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันภัยจะคืนเงินบางส่วนให้แก่ผู้ถือก รมธรรม์
ประกันภัย หรือน าไปหักจากเบี้ยประกันภัยในปีต่อไป โดยเงื่อนไขจะต้องต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทผู้รับ
ประกันภัยเดิม 
 10) การให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับจ านวนของสมาชิกในกลุ่มว่ามีจ านวนเท่าใด  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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2. องค์กรทีซ้ื่อกรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทกลุ่ม 
 สัญญาประกันชีวิตกลุ่ม มีหลักเกณฑ์ในการรับประกันชีวิตกลุ่ม โดยทั่วไป ต้องเป็นองค์กรทั้งภาครัฐ และ
เอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล เช่น 
 1) บริษัทหรือห้างร้าน จะมีการประกันภัยให้กับนายจ้าง และลูกจ้าง ซึ่งในความหมายของลุกจ้างยังรวมถึง  
ผู้ที่เห็นกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และรับเงินเดือนในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนลูกจ้างของบริษัทในเครือ 
โดยนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และลูกจ้างเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 2) สหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า เป็นต้น โดยสหกรณ์เป็นผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย และสมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 3) สหภาพแรงงาน โดยสหภาพแรงงานเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และสมาชิกของสหภาพเป็นผู้ได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 4) ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทขายสินค้าผ่อนส่ง หรือนิติบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีสภาพเป็นเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้เป็น 
ผู้ถือกรมธรรม์ และลูกหนี้เป็นผู้ได้รับความคุ้มครอง ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย วัตถุประสงค์ของการประกันชีวิตกลุ่ม
ประเภทนี้เพื่อช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในกรณีลูกหนี้เสียชีวิตก่อนสิ้นสุดภาระหนี้สินที่ผูกพัน (ศึกษารายละเอียดจาก ค าสั่ง
นายทะเบียนที่ 3/2554 เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต แระเภทกลุ่ม แบบ
คุ้มครองสินเชื่อที่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ฉบับมาตรฐาน) 
  นอกจากกลุ่มต่าง ๆ ที่กล่าวถึงแล้ว ยังมีองค์กรอีกหลายประเภทที่สามารถท าประกันภัยกลุ่มได้ เช่น โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย สมาคมครู สมาคมผู้ประกอบการอิสระ สโมสร เป็นต้น ลักษณะที่ส าคัญ หรือขนาดของกลุ่มในการรับ
ประกันภัยนั้น โดยทั่วไปต้องมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยสมาชิกที่เข้าร่วมความคุ้มครองจะพิจารณาจากผู้มีส่วนร่วม
ในการช าระเบี้ยประกันภัย โดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญ 3 ประการดังนี้ 
  (1) องค์กรเป็นผู้ช าระเบี้ยฝ่ายเดียว ต้องมีพนักงานหรือสมาชิกเข้าร่วมท าประกันชีวิตกลุ่ม 100 
เปอร์เซ็นต์ 
  (2) องค์กรและพนักงานร่วมกันช าระเบี้ย ต้องมีพนักงานหรือสมาชิกเข้าร่วมท าประกันชีวิต 75 
เปอร์เซ็นต์  
  (3) พนักงานเป็นผู้ช าระเบี้ยฝ่ายเดียว พนักงานหรือสมาชิกจ้องเข้าร่วมท าประกันชีวิต 75 เปอร์เซ็นต์  
 
3. เงือ่นไขจ านวนผลประโยชน์ของการประกนัชีวติกลุ่ม  
  โดยทั่วไปจะมีการก าหนดผลประโยชน์หรือก าหนดจ านวนเงินเอาประกันไว้ 5 วิธี ดังนี้ 
 1) ผลประโยชน์เท่ากันทุกคน เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยคนละ 100,000 บาท  
 2) ผลประโยชน์ก าหนดตามระดับต าแหน่งของพนักงาน เช่น ระดับพนักงาน 100,000 บาท ระดับหัวหน้า
งาน 300,000 บาท ระดับผู้จัดการ 500,000 บาท ระดับผู้บริหาร 1,000,000 บาท เป็นต้น 
 3) ผลประโยชน์ก าหนดเป็นจ านวนเท่าของเงินเดือน เช่น จ านวน 24 เท่า 36 เท่า หรือ 48 เท่าของเงินเดือน 
เป็นต้น 
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วตัถุประสงค์   
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
2.  อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มได้ 
3.  อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่มได้ 
4.  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
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3-13



 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     3-13 
 

2. องค์กรทีซ้ื่อกรมธรรม์ประกนัชีวติประเภทกลุ่ม 
 สัญญาประกันชีวิตกลุ่ม มีหลักเกณฑ์ในการรับประกันชีวิตกลุ่ม โดยทั่วไป ต้องเป็นองค์กรทั้งภาครัฐ และ
เอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล เช่น 
 1) บริษัทหรือห้างร้าน จะมีการประกันภัยให้กับนายจ้าง และลูกจ้าง ซึ่งในความหมายของลุกจ้างยังรวมถึง  
ผู้ที่เห็นกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และรับเงินเดือนในองค์กรนั้น ๆ ตลอดจนลูกจ้างของบริษัทในเครือ 
โดยนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และลูกจ้างเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 2) สหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า เป็นต้น โดยสหกรณ์เป็นผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย และสมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 3) สหภาพแรงงาน โดยสหภาพแรงงานเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และสมาชิกของสหภาพเป็นผู้ได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
 4) ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทขายสินค้าผ่อนส่ง หรือนิติบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีสภาพเป็นเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้เป็น 
ผู้ถือกรมธรรม์ และลูกหนี้เป็นผู้ได้รับความคุ้มครอง ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย วัตถุประสงค์ของการประกันชีวิตกลุ่ม
ประเภทนี้เพื่อช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในกรณีลูกหนี้เสียชีวิตก่อนสิ้นสุดภาระหนี้สินที่ผูกพัน (ศึกษารายละเอียดจาก ค าสั่ง
นายทะเบียนที่ 3/2554 เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต แระเภทกลุ่ม แบบ
คุ้มครองสินเชื่อที่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ฉบับมาตรฐาน) 
  นอกจากกลุ่มต่าง ๆ ที่กล่าวถึงแล้ว ยังมีองค์กรอีกหลายประเภทที่สามารถท าประกันภัยกลุ่มได้ เช่น โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย สมาคมครู สมาคมผู้ประกอบการอิสระ สโมสร เป็นต้น ลักษณะที่ส าคัญ หรือขนาดของกลุ่มในการรับ
ประกันภัยนั้น โดยทั่วไปต้องมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยสมาชิกที่เข้าร่วมความคุ้มครองจะพิจารณาจากผู้มีส่วนร่วม
ในการช าระเบี้ยประกันภัย โดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญ 3 ประการดังนี้ 
  (1) องค์กรเป็นผู้ช าระเบี้ยฝ่ายเดียว ต้องมีพนักงานหรือสมาชิกเข้าร่วมท าประกันชีวิตกลุ่ม 100 
เปอร์เซ็นต์ 
  (2) องค์กรและพนักงานร่วมกันช าระเบี้ย ต้องมีพนักงานหรือสมาชิกเข้าร่วมท าประกันชีวิต 75 
เปอร์เซ็นต์  
  (3) พนักงานเป็นผู้ช าระเบี้ยฝ่ายเดียว พนักงานหรือสมาชิกจ้องเข้าร่วมท าประกันชีวิต 75 เปอร์เซ็นต์  
 
3. เงือ่นไขจ านวนผลประโยชน์ของการประกนัชีวติกลุ่ม  
  โดยทั่วไปจะมีการก าหนดผลประโยชน์หรือก าหนดจ านวนเงินเอาประกันไว้ 5 วิธี ดังนี้ 
 1) ผลประโยชน์เท่ากันทุกคน เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยคนละ 100,000 บาท  
 2) ผลประโยชน์ก าหนดตามระดับต าแหน่งของพนักงาน เช่น ระดับพนักงาน 100,000 บาท ระดับหัวหน้า
งาน 300,000 บาท ระดับผู้จัดการ 500,000 บาท ระดับผู้บริหาร 1,000,000 บาท เป็นต้น 
 3) ผลประโยชน์ก าหนดเป็นจ านวนเท่าของเงินเดือน เช่น จ านวน 24 เท่า 36 เท่า หรือ 48 เท่าของเงินเดือน 
เป็นต้น 
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 4) ผลประโยชน์ก าหนดตามระดับเงินเดือนของพนักงาน เช่น ระดับเงินเดือน 10,000-20,000 บาท จ านวน
เงินเอาประกันภัย 500,000 บาท เงินเดือน 20,000 -30,000 บาท จ านวนเงินเอาประกันภัย 700,000 บาท เป็นต้น 
 5) ผลประโยชน์ก าหนดตามอายุงานของพนักงาน เช่น พนักงานอายุงานต่ ากว่า 2 ปี จ านวนเงินเอา
ประกันภัย 100,000 บาท อายุงาน 2-5 ปี จ านวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท อายุงาน 5-10 ปี จ านวนเงินเอา
ประกันภัย 500,000 บาท อายุงานมากกว่า 10 ปี จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท เป็นต้น  
 
4. การออกกรมธรรม์ประกนักลุ่ม  
  กรณีเป็นการรับประกันภัยกลุ่ม ให้บริษัทส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย ส่วนผู้ได้รับความคุ้มครองหรือสมาชิกผู้เอาประกันภัย บริษัทออกหนังสือรับรองการประกันภัย 
พร้อมเอกสารสรุปเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือสมาชิก 
ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย 
 
5. การแก้ไขสัญญาเพิม่เตมิ  
  ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนของบริษัทไม่มีอ านาจที่จะก าหนด หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ  
ใด ๆ ในสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมหรือก าหนดข้อความขึ้นใหม่จะกระท าโดยกรรมการผู้มีอ านาจ
ของบริษัทซึ่งได้ลงนามและประทับตราบริษัทไว้ด้วย 
 
6. การปรับปรุงเบีย้ประกนัภัย  
  เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุเพิ่มขึ้นจากช่วงอายุหนึ่งไปสู่อีกช่วงอายุหนึ่ง เบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม ที่
จะต้องจ่ายให้บริษัทจะต้องปรับปรุงตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิต  
 
7. การเปลีย่นอาชีพ  
  หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในขณะที่ประกอบอาชีพอ่ืนที่มีการเสี่ยงภัยมากกว่าอาชีพที่แจ้งไว้
แต่เดิม จ านวนเงินผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมจะลดลงโดยถือเกณฑ์เบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม ที่ได้ช าระ
แล้วสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้ตามอาชีพใหม่ และตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้  
 หากผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอ่ืน ซึ่งบริษัทก าหนดไว้ว่าเป็นอาชีพประเภทที่มีการเสี่ยง
ภัยน้อยกว่าอาชีพที่แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทจะลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้มีการเปลี่ยนอาชีพ
ดังกล่าว และจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เก็บเกินภายหลังจากที่ได้รับหลักฐานจากผู้เอาประกันภัยแล้ว 
 
8. การส้ินผลบังคบัของสัญญาเพิม่เตมิ  
  สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่มจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อ  
 1) เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม หรือของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มที่สัญญาเพิ่มเติมแนบอยู่ มิได้ช าระ
ภายในเวลาที่ก าหนด สัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นผลบังคับในวันครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
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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) ณ วันครบรอบปีของกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบเกษียณ หรือตามข้อตกลงซึ่งบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้แนบอยู่สิ้นผลบังคับ  
 3) บริษัทบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเปน็ลายลักษณอั์กษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือกรมธรรม์ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
คุ้มครองสุขภาพกลุ่มให้ โดยหักเบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่มส าหรับระยะเวลาที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ความ
คุ้มครองมาแล้วออกตามส่วน  
 4) ผู้ถือกรมธรรม์บอกเลิกสัญญาเพิ่มเติม หรือผู้เอาประกันภัยบอกเลิกการเข้าร่วมสัญญาเพิ่มเติม โดยการ
แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสิทธิจะได้รับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่มคืน หลังจากหักเบี้ย
ประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม สาหรับระยะเวลาที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง มาแล้วออกตามส่วน  
  การสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนการสิ้นผล
บังคับของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ และการที่บริษัทได้รับช าระเบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่มหลังจากสิ้นผลบังคับ
ของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้  
 
9. เงือ่นไขการจ่ายเงนิผลประโยชน์กรณทีีผู้่เอาประกนัภัยมสิีทธิได้รับผลประโยชน์  
 บริษัทจะด าเนินการจ่ายผลประโยชน์ที่คุ้มครองให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งต้องมี
เอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) กรณีเสียชีวิต (โรคภัยไข้เจ็บ) 
  (1)  ใบมรณบัตร 
  (2)  บัตรประจ าตัวประชาชน สูติบัตร (กรณีเด็ก) 
  (3)  ทะเบียนบ้านของผู้ตายและผู้รับประโยชน์ทุกคน 
  (4)  ทะเบียนสมรสของผู้ตาย (ถ้ามี) 
  (5)  แบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิต 
  (6)  เอกสารอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามที่บริษัทประกันชีวิตร้องขอ 
 2) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
  (1)  บันทึกประจ าวันเก่ียวกับคดี (ปจว) 
  (2)  ใบชันสูตรพลิกศพ 
  (3)  ใบแจ้งการตาย 
  (4)  หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี) 
 3) กรณีค่ารักษาพยาบาล 
  (1) ใบเสร็จรับเงิน 
  (2)  ใบรับรองแพทย์ 
  (3)  แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของบริษัทประกันชีวิต 
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วตัถุประสงค์   
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
2.  อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มได้ 
3.  อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่มได้ 
4.  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
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 2) ณ วันครบรอบปีของกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบเกษียณ หรือตามข้อตกลงซึ่งบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้แนบอยู่สิ้นผลบังคับ  
 3) บริษัทบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเปน็ลายลักษณอั์กษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือกรมธรรม์ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
คุ้มครองสุขภาพกลุ่มให้ โดยหักเบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่มส าหรับระยะเวลาที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ความ
คุ้มครองมาแล้วออกตามส่วน  
 4) ผู้ถือกรมธรรม์บอกเลิกสัญญาเพิ่มเติม หรือผู้เอาประกันภัยบอกเลิกการเข้าร่วมสัญญาเพิ่มเติม โดยการ
แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสิทธิจะได้รับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่มคืน หลังจากหักเบี้ย
ประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม สาหรับระยะเวลาที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง มาแล้วออกตามส่วน  
  การสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนการสิ้นผล
บังคับของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ และการที่บริษัทได้รับช าระเบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่มหลังจากสิ้นผลบังคับ
ของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยดังกล่าวให้  
 
9. เงือ่นไขการจ่ายเงนิผลประโยชน์กรณทีีผู้่เอาประกนัภัยมสิีทธิได้รับผลประโยชน์  
 บริษัทจะด าเนินการจ่ายผลประโยชน์ที่คุ้มครองให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งต้องมี
เอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) กรณีเสียชีวิต (โรคภัยไข้เจ็บ) 
  (1)  ใบมรณบัตร 
  (2)  บัตรประจ าตัวประชาชน สูติบัตร (กรณีเด็ก) 
  (3)  ทะเบียนบ้านของผู้ตายและผู้รับประโยชน์ทุกคน 
  (4)  ทะเบียนสมรสของผู้ตาย (ถ้ามี) 
  (5)  แบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิต 
  (6)  เอกสารอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามที่บริษัทประกันชีวิตร้องขอ 
 2) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
  (1)  บันทึกประจ าวันเก่ียวกับคดี (ปจว) 
  (2)  ใบชันสูตรพลิกศพ 
  (3)  ใบแจ้งการตาย 
  (4)  หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี) 
 3) กรณีค่ารักษาพยาบาล 
  (1) ใบเสร็จรับเงิน 
  (2)  ใบรับรองแพทย์ 
  (3)  แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของบริษัทประกันชีวิต 
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 4) กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
  (1) แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันชีวิต 
  (2)  บันทึกแจ้งจากแพทย์ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่3.4  
หน้าทีแ่ละคุณสมบตัิของนายหน้าประกนัชีวติในการน าเสนอ 
ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม และกลุ่ม 
   
 

ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่มนั้น นายหน้าประกันชีวิต คือ ผู้ที่
ท าการชี้ช่องให้บุคคลท าสัญญาประกันชวีิตกับบริษัทฯ และเป็นบุคคลส าคัญที่ชว่ยขยายตลาดการประกันชีวิตให้เติบโต
มากขึ้น ด้วยเหตุนี้นายหน้าจะต้องมีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต และต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร และ
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) ประกาศก าหนด รวมทั้ง
จะต้องมีหน้าที่ และคุณสมบัติในการเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ดังนี้ 
 
1. หน้าทีข่องนายหน้าประกนัชีวติ ในการน าเสนอผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ  

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และ
ธนาคาร พ.ศ. 2551 จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ดังนี้ 

1)  แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
2)  แจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์

ประกันภัยเท่านั้น และจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “ฝาก” หรือ “ฝากเงิน” แทนการช าระเบี้ยประกันภัย 
3)  หากผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดแจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่าการแสดงเจตนานั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอน

ใดให้ยุติการขายทันที 
4)  เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิตจะต้องอธิบาย

เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย โดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท
ประกันภัยเท่านั้น 

5)  แนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
(Suitability Requirement) 

6)  เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท าประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค าขอเอาประกันภัยให้แก่  
ผู้มุ่งหวัง และให้ผู้มุ่งหวังกรอกรายละเอียดให้ตามค าร้องขอของผู้เอาประกันภัย และลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอเอา
ประกันภัยด้วยตนเอง 

หากนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้กรอกรายละเอียดให้ตามค าร้องขอของผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิตจะต้อง
กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้มุ่งหวังหรือจากที่ตนทราบข้อมูล และจะต้องอ่านรายละเอียดใบค า
ขอเอาประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟังก่อนให้ผู้มุ่งหวังลงลายมือชื่อในฐานะผู้เอาประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์   
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
2.  อธิบายความแตกต่างระหว่างแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มได้ 
3.  อธิบายเงื่อนไขส าคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่มได้ 
4.  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

อุตสาหกรรม และกลุ่มได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เร่ืองที ่3.4  
หน้าทีแ่ละคุณสมบตัิของนายหน้าประกนัชีวติในการน าเสนอ 
ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติประเภทสามญั อุตสาหกรรม และกลุ่ม 
   
 

ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่มนั้น นายหน้าประกันชีวิต คือ ผู้ที่
ท าการชี้ช่องให้บุคคลท าสัญญาประกันชวีิตกับบริษัทฯ และเป็นบุคคลส าคัญที่ชว่ยขยายตลาดการประกันชีวิตให้เติบโต
มากข้ึน ด้วยเหตุนี้นายหน้าจะต้องมีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต และต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร และ
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) ประกาศก าหนด รวมทั้ง
จะต้องมีหน้าที่ และคุณสมบัติในการเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ดังนี้ 
 
1. หน้าทีข่องนายหน้าประกนัชีวติ ในการน าเสนอผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ  

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และ
ธนาคาร พ.ศ. 2551 จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ดังนี้ 

1)  แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
2)  แจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์

ประกันภัยเท่านั้น และจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “ฝาก” หรือ “ฝากเงิน” แทนการช าระเบี้ยประกันภัย 
3)  หากผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดแจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่าการแสดงเจตนานั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอน

ใดให้ยุติการขายทันที 
4)  เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิตจะต้องอธิบาย

เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย โดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท
ประกันภัยเท่านั้น 

5)  แนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
(Suitability Requirement) 

6)  เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท าประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค าขอเอาประกันภัยให้แก่  
ผู้มุ่งหวัง และให้ผู้มุ่งหวังกรอกรายละเอียดให้ตามค าร้องขอของผู้เอาประกันภัย และลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอเอา
ประกันภัยด้วยตนเอง 

หากนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้กรอกรายละเอียดให้ตามค าร้องขอของผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิตจะต้อง
กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้มุ่งหวังหรือจากที่ตนทราบข้อมูล และจะต้องอ่านรายละเอียดใบค า
ขอเอาประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟังก่อนให้ผู้มุ่งหวังลงลายมือชื่อในฐานะผู้เอาประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

3-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

  7)  เมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกัน
ชีวิตทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจให้รับช าระเบี้ย
ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิตด้วย 

8)  เมื่อได้รับค าขอเอาประกันภัย และรับเบี้ยประกันภัยจากผู้มุ่งหวังแล้ว ให้นายหน้าประกันชีวิตส่งมอบ
เอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสารการรับเงินของบริษัทด้วย 

9)  นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค าขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่นายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต
จะต้องแจ้งระยะเวลาซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท  หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัย 

10)  นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งค าขอเอาประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัท
ในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป  
 
2. คุณสมบัตขิองนายหน้าประกนัชีวติในการน าเสนอผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ  

ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตที่จะน าเสนอขายกรมธรรม์แบบพื้นฐานจะต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

1)  บรรลุนิติภาวะ 
2)  มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
3)  ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
4)  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต เว้นแต่

ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
5)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
6)  ไม่เป็นตัวแทนประกันชีวิต 
7)  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต  

  8)  ได้รับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย2 ประกาศก าหนดหรือสอบความรู้เก่ียวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่คณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด 
 ทั้งนี้ หากผู้ใดกระท าการขายประกันชีวิตโดยไม่มีใบอนุญาต ก าหนดโทษไว้ที่จ าคุกไม่เกิน 6 เดือนและปรับ  
ไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 68 พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม              
พ.ศ. 2551 

 
 

 2พ.ร.บ ประกันชีวิต พ.ศ 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : มาตรา 69 คุณสมบัติตัวแทนฯ ส าหรับนายหน้าประกันชีวิตใช้หลักการ
เดียวกัน 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

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

3-18



 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     3-19 
 

บรรณานุกรม 
 
 
พ.ร.บ ประกันชีวิต พ.ศ 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : มาตรา 69 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า

ประกันชีวิต.  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 3/2554 เรื่อง การให้ความ

เห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเช่ือ ที่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 
ฉบับมาตรฐาน. 

  . ค าสั่งนายทะเบียนท่ี 21/2557 เรื่อง ให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในท่ีไม่ต้องรักษา
ตัวในโรงพยาบาล (Day Case).  

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

สมาคมประกันชีวิตไทย. คู่มือการประกันชีวิตกลุ่ม. 
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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

3-19 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต


