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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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 การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส�าหรับสัญญาหลัก คือ สัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกัน

ภัยจะได้รับความคุ้มครองจากการประกันชีวิต ส่วนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นการขยาย

ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาหลัก เช่น ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ และความคุ้มครองด้านสุขภาพ

 ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลัก

ส่วนได้เสียถือเป็นหลักส�าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 863 รวมถึงหลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค�าขอ

เอาประกันภัยตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส�าคัญของการรับประกันภัย
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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ความคุ้มครองจากการประกันชีวิต ส่วนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นการขยายความคุ้มครอง
นอกเหนือจากสัญญาหลัก เช่น ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ และความคุ้มครองด้านสุขภาพ  
 สัญญาประกันชีวิตตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความสุจริต กล่าวคือ คู่สัญญาในสัญญาประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติต่อ
กันด้วยความสุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เสนอขอท าสัญญาประกันภัยและเป็นผู้ทราบข้อเท็จจริง
ทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพและรายละเอียดของตัวเองอยู่ฝ่ายเดียว กฎหมายจึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่
จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่สมควรจะต้องเปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยทราบเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่า สมควรจะ
รับประกันภัย หรือก าหนดเงื่อนไขจ านวนเบี้ยประกันภัยให้สูงต่ าเพียงใด ซึ่งหลักสุจริตอย่างยิ่งตามกฎหมายไทยได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 วรรคหนึ่งว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะเขานั้น   ก็ดี รู้อยู่แล้วละ
เว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอม
ท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญาเป็นโมฆียะ”   
 ดังนั้น ในส่วนของกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกัน
ชีวิตนั้น จะกล่าวถึง 1) การเปิดเผยข้อความจริง 2) เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง 3) ผลของการไม่เปิดเผย
ข้อความจริง และ 4) กรณีสัญญาประกันชีวิตไม่ตกเป็นโมฆียะ 

1. การเปิดเผยข้อความจริง 
 การเปิดเผยข้อความจริง (Disclosure) หมายถึงการเปิดเผยข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญที่มีผลกระทบต่อ
ความเสี่ยงภัยของวัตถุที่เอาประกันภัยให้ผู้รับประกันภัยทราบอย่างละเอียดโดยปราศจากการซ่อนเร้นปิดบังอ าพราง
ใดๆ ทั้งสิ้น ก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยตามที่ขอเอาประกันภัยได้หรือไม่ ถ้า
สามารถรับประกันภัยได้ จะก าหนดเบี้ยประกันภัยเท่าใด และจะรับประกันภัยโดยมีเงื่อนไขอย่างไร หน้าที่เปิดเผย
ข้อความจริงดังกล่าวถือเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของ
เขาโดยไม่จ าต้องให้ผู้รับประกันภัยสอบถาม การที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ก็เนื่องจากการที่ผู้เอาประกันภัยเอาความ
เสี่ยงของตนไปให้ผู้รับประกันภัยรับเสี่ยงนั้น ข้อความจริงเก่ียวกับการเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยมีอยู่อย่างไร ผู้รับ
ประกันภัยอาจไม่สามารถทราบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงภัยบางอย่างเป็นความเสี่ยงภัยเฉพาะตัวบุคคล ซึ่ง
บุคคลทั่ว ๆ ไปจะไม่มีความเสี่ยงภัยนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อไม่นานมานี้ได้ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า มี
ชายไทยคนหนึ่งมีหัวใจอยู่นอกซี่โครง ท าให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไป ถ้าชายไทยคนดังกล่าวขอเอา
ประกันภัย เขามีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงดังกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบ เพราะหากผู้รับประกันภัยทราบความ
จริงจะบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาด้วย (อ านวย สุภเวชย์, 2551, น. 31) 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดว่า ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย  
ก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสีย
ไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท า
สัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ 
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

ความคุ้มครองจากการประกันชีวิต ส่วนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นการขยายความคุ้มครอง
นอกเหนือจากสัญญาหลัก เช่น ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ และความคุ้มครองด้านสุขภาพ  
 สัญญาประกันชีวิตตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความสุจริต กล่าวคือ คู่สัญญาในสัญญาประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติต่อ
กันด้วยความสุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เสนอขอท าสัญญาประกันภัยและเป็นผู้ทราบข้อเท็จจริง
ทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพและรายละเอียดของตัวเองอยู่ฝ่ายเดียว กฎหมายจึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่
จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่สมควรจะต้องเปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยทราบเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่า สมควรจะ
รับประกันภัย หรือก าหนดเงื่อนไขจ านวนเบี้ยประกันภัยให้สูงต่ าเพียงใด ซึ่งหลักสุจริตอย่างยิ่งตามกฎหมายไทยได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 วรรคหนึ่งว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะเขานั้น   ก็ดี รู้อยู่แล้วละ
เว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอม
ท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญาเป็นโมฆียะ”   
 ดังนั้น ในส่วนของกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกัน
ชีวิตนั้น จะกล่าวถึง 1) การเปิดเผยข้อความจริง 2) เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง 3) ผลของการไม่เปิดเผย
ข้อความจริง และ 4) กรณีสัญญาประกันชีวิตไม่ตกเป็นโมฆียะ 

1. การเปิดเผยข้อความจริง 
 การเปิดเผยข้อความจริง (Disclosure) หมายถึงการเปิดเผยข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญที่มีผลกระทบต่อ
ความเสี่ยงภัยของวัตถุที่เอาประกันภัยให้ผู้รับประกันภัยทราบอย่างละเอียดโดยปราศจากการซ่อนเร้นปิดบังอ าพราง
ใดๆ ทั้งสิ้น ก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยตามที่ขอเอาประกันภัยได้หรือไม่ ถ้า
สามารถรับประกันภัยได้ จะก าหนดเบี้ยประกันภัยเท่าใด และจะรับประกันภัยโดยมีเงื่อนไขอย่างไร หน้าที่เปิดเผย
ข้อความจริงดังกล่าวถือเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของ
เขาโดยไม่จ าต้องให้ผู้รับประกันภัยสอบถาม การที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ก็เนื่องจากการที่ผู้เอาประกันภัยเอาความ
เสี่ยงของตนไปให้ผู้รับประกันภัยรับเสี่ยงนั้น ข้อความจริงเก่ียวกับการเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยมีอยู่อย่างไร ผู้รับ
ประกันภัยอาจไม่สามารถทราบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงภัยบางอย่างเป็นความเสี่ยงภัยเฉพาะตัวบุคคล ซึ่ง
บุคคลทั่ว ๆ ไปจะไม่มีความเสี่ยงภัยนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อไม่นานมานี้ได้ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า มี
ชายไทยคนหนึ่งมีหัวใจอยู่นอกซี่โครง ท าให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไป ถ้าชายไทยคนดังกล่าวขอเอา
ประกันภัย เขามีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงดังกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบ เพราะหากผู้รับประกันภัยทราบความ
จริงจะบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาด้วย (อ านวย สุภเวชย์, 2551, น. 31) 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดว่า ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย  
ก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสีย
ไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท า
สัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ 
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 ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือ
มิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป  ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวข้างต้นอาจแยกอธิบายหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงได้ในสองลักษณะคือ 1) ผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง 
และ 2) ข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.1 ผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง สัญญาประกันชีวิตอาศัยการทรงชีพ หรือมรณะของผู้ถูกประกันชีวิต ซึ่ง
เป็นภัยที่ผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง ความจริง หรือข้อมูลที่เก่ียวกับตัวผู้ถูกประกันภัยจึงเป็นสาระส าคัญที่ผู้รับประกันภัย
จะพิจารณาว่ามีความเสี่ยงภัยมากน้อยเพียงใด สมควรที่จะตกลงรับประกันภัยหรือไม่ และควรก าหนดเบี้ยประกันภัย
เท่าใดจึงจะคุ้มเสี่ยง แต่ความจริงดังกล่าวอยู่ในความรู้ของผู้เอาประกันชีวิตฝ่ายเดียว เนื่องจากผู้เอาประกันภัยมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกประกันชีวิต มีโอกาสที่จะรู้ความจริงได้ แม้ผู้รับประกันภัยจะสืบทราบได้บ้าง แต่ก็มี
ข้อจ ากัด และที่ส าคัญผู้เอาประกันภัยเป็นคู่สัญญาโดยตรง กฎหมายจึงบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่
จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ส่วนผู้ถูกประกันชีวิต แม้จะไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรง แต่เป็นผู้ที่รู้ความจริงเกี่ยวกับตนเอง
ดีกว่าผู้อ่ืน กฎหมายจึงบัญญัติให้มีหน้าที่เปิดเผยความจริงด้วย ส าหรับผู้รับประโยชน์กฎหมายมิได้บัญญัติให้มีหน้าที่
เปิดเผยความจริง แม้ปกปิดข้อความจริงซึ่งเป็นสาระส าคัญก็ไม่ท าให้สัญญาเป็นโมฆียะ และหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
ในการเปิดเผยข้อความจริงนี้ นอกจากจะมีการก าหนดไว้ในกฎหมายโดยชัดแจ้งแล้ว ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการก าหนดข้อความ
เตือนนี้ให้ผู้เอาประกันภัยทราบในใบค าขอเอาประกันภัย และในกรมธรรม์ประกันภัยก าหนดเป็นเงื่อนไขในการรับ
ประกันภัยและเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ โดยมีตัวอย่า งค า
พิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2792/2546 ใบค าขอเอาประกันชีวิต นาย พ. แจ้งว่าไม่เคยรับการตรวจสุขภาพหรือ
การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค ไม่เคยเจ็บป่วย ไม่เคยรับการรักษาในสถานพยาบาล ไม่เคยเป็นหรือรับการรักษาโรคเก่ียวกับ
ตาหูคอจมูก ไม่เคยเป็นโรคหืดหอบ หรือโรคเกี่ยวกับปอด หรือระบบหายใจ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันที่ 19 
กันยายน 2538 พ. เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล เพราะพยายามฆ่าตัวตาย วันที่ 27 สิงหาคม 2539 เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาล ด้วยโรคไซนัสอักเสบติดเชื้อ เดื อนตุลาคม 2539 เป็นต้นมาเข้ารับการตรวจรักษาที่
โรงพยาบาลหลายครั้งด้วยอาการหลอดลมอักเสบ กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย กิน
อาหารไม่ได้ เดือนธันวาคม 2539 แพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคเอดส์ หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง ดังนั้น พ. จึงแจ้งข้อความอัน
เป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงต่อจ าเลย ซึ่งถือว่าเป็นข้อสาระส าคัญ สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นโมฆียะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง 
 เป็นหน้าที่โดยตรงที่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งข้อเท็จจริงตามที่ผู้รับประกันภัยจ าเลยต้องการทราบและก าหนด
ไว้ การให้แพทย์ตรวจผู้เอาประกันภัยหรือไม่เป็นดุลพินิจของผู้รับประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยปกปิดความจริง แถลง
ข้อความเป็นเท็จเสียแล้ว ผู้เอาประกันภัยจึงไม่อาจอ้างได้ว่า ผู้รับประกันภัยไม่ได้ให้แพทย์ตรวจร่างกายผู้เอา
ประกันภัยถือว่า ประมาทและไม่ท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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 1.2 ข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติไว้คือ “... รู้อยู่แล้ว
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัด
ไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จไซร้...”  
 ข้อความจริงชนิดใดที่จะต้องเปิดเผย และข้อความใดที่เป็นสาระส าคัญนั้นจะเป็นไปตามที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดไว้ กล่าวคือ  ข้อความจริงนั้นต้องเป็นข้อความจริงที่อาจจะจูงใจให้ผู้รับ
ประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือเป็นข้อความจริงที่อาจจะจูงใจให้ผู้รับประกันภัยบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา 
 ในสัญญาประกันชีวิต ข้อความจริงที่ต้องแถลงจะปรากฏเป็นค าถามอยู่ในค าขอเอาประกันชีวิตซึ่งผู้เอา
ประกันภัยจะต้องกรอก ข้อความจริงดังกล่าวนับว่าเป็นข้อความส าคัญที่บริษัทประกันภัยต้องการทราบเพื่อ
ประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงว่าจะรับประกันหรือไม่และจะเรียกเบี้ยประกันเท่าใดจึงจะคุ้มเสี่ยง อาทิ อายุ 
ที่อยู่ อาชีพ สุขภาพ น้ าหนัก ส่วนสูง ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งจ านวนเงินที่
เอาประกันภัยและการประกันชีวิตที่มีอยู่แล้วกับบริษัทอื่น หรือก าลังสมัครกับบริษัทอ่ืนอยู่ เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะทราบได้
อย่างไรว่า ข้อความจริงในสัญญาใดจึงจะถือว่าอาจจะจูงใจ ผู้รับประกันให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือให้บอกปัดไม่
ยอมท าสัญญา หรือที่ศาลฎีกาเรียกว่าเป็นสาระส าคัญนั้น ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 2278/2517 วินิจฉัยว่า ข้อความจริง
อย่างไรจะถือว่าอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น ต้องถือตามความเห็นของวิญญูชนทั่วไปเป็นหลัก จะถือว่าถ้ามีการปกปิด
ข้อความจริงไม่ว่าประการใด ๆ แล้วจะท าให้สัญญาเป็นโมฆียะเสียทั้งหมดหาได้ไม่  
 ตามค าพิพากษาฎีกาดังกล่าว ข้อความจริงอย่างไรที่เป็นข้อส าคัญถึงขนาดที่จะจูงใจดังกล่าวจึงต้องพิจารณา
ตามความคิดเห็นของวิญญูชนทั่วไป โดยหากพิจารณาจากความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปแล้วเห็นว่า ข้อความจริงนั้นถึง
ขนาดดังกล่าว ข้อความจริงนั้นก็ถือว่าเป็นข้อส าคัญ แต่ถ้าวิญญูชนทั่ว ๆ ไป ไม่ถือว่าเป็นข้อที่ผู้เอาประกันจะต้อง
เปิดเผย แม้ข้อความจริงนั้นจะเป็นข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยทั่วไปถือเป็นข้อส าคัญ ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อความจริงที่    
ผู้เอาประกันภัยต้องเปิดเผย อย่างไรก็ดี ถ้าปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยไม่รู้จริง ๆ ว่าข้อความจริงนั้นเป็นสาระส าคัญ      
ก็ต้องถือความรู้ของผู้เอาประกันภัยนั้นเป็นส าคัญในการวินิจฉัยว่ามีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือไม่ กรณีที่แน่ชัดว่าผู้เอา
ประกันภัยไม่รู้ว่าเป็นข้อสาระส าคัญเช่นนี้ย่อมไม่ถือตามความคิดเห็นของวิญญูชนทั่วไป แต่ถือตามความรู้ของผู้เอา
ประกันภัยแต่ละคนเป็นเร่ือง ๆ ไป โดยมีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผยดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5793/2531 ผู้เอาประกันชีวิตทราบก่อนท าสัญญาประกันชีวิตกับจ าเลยว่า ตนเป็นโรค
พิษสุราเรื้อรังจนตับอักเสบแต่มิได้แจ้งให้จ าเลยทราบ ซึ่งหากจ าเลยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นได้ หรือไม่
รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นโมฆียะ  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3682/2545 โจทก์กรอกค าตอบในใบค าขอเอาประกันชีวิตโจทก์ว่าไม่เคยเป็น หรือ
ทราบว่าเป็น หรือเคยได้รับค าแนะน า หรือการรักษาโรคมะเร็งเนื้องอกตุ่มเนื้อ หรืออวัยวะใด ๆ ที่งอก หรือโตขึ้น
ผิดปกติ ไม่เคยมีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน แต่ปรากฏว่า โจทก์เคยเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดบริเวณเต้านม 
ซึ่งแพทย์ตรวจพบว่า มีก้อนเนื้อที่เต้านมด้านซ้าย เมื่อโจทก์ทราบแล้ว แต่โจทก์มิได้แจ้งให้จ าเลยทราบ ซึ่งหากจ าเลย
ทราบอาจเรียกเบี้ยประกันให้สูงขึ้น หรือไม่รับประกันชีวิต การกระท าของโจทก์มีผลให้สัญญาประกันชีวิตและสัญญา
พิเศษเพิ่มเติมตกเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง  
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ผูร้บัประกันภยัให้เรียกเบ้ีย

ผูเ้อาประกันภัยจะต้อง

อาจเรียกเบีย้ประกนัชวีติสงูขึน้ได้

เสีย่งว่าจะรับประกนัชวีติหรอืไม่และจะเรยีกเบ้ียประกนัชวิีตเท่าใด จงึจะคุ้มเสีย่ง
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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 1.2 ข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติไว้คือ “... รู้อยู่แล้ว
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัด
ไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จไซร้...”  
 ข้อความจริงชนิดใดที่จะต้องเปิดเผย และข้อความใดที่เป็นสาระส าคัญนั้นจะเป็นไปตามที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดไว้ กล่าวคือ  ข้อความจริงนั้นต้องเป็นข้อความจริงที่อาจจะจูงใจให้ผู้รับ
ประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือเป็นข้อความจริงที่อาจจะจูงใจให้ผู้รับประกันภัยบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา 
 ในสัญญาประกันชีวิต ข้อความจริงที่ต้องแถลงจะปรากฏเป็นค าถามอยู่ในค าขอเอาประกันชีวิตซึ่งผู้เอา
ประกันภัยจะต้องกรอก ข้อความจริงดังกล่าวนับว่าเป็นข้อความส าคัญที่บริษัทประกันภัยต้องการทราบเพื่อ
ประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงว่าจะรับประกันหรือไม่และจะเรียกเบี้ยประกันเท่าใดจึงจะคุ้มเสี่ยง อาทิ อายุ 
ที่อยู่ อาชีพ สุขภาพ น้ าหนัก ส่วนสูง ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งจ านวนเงินที่
เอาประกันภัยและการประกันชีวิตที่มีอยู่แล้วกับบริษัทอื่น หรือก าลังสมัครกับบริษัทอ่ืนอยู่ เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะทราบได้
อย่างไรว่า ข้อความจริงในสัญญาใดจึงจะถือว่าอาจจะจูงใจ ผู้รับประกันให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือให้บอกปัดไม่
ยอมท าสัญญา หรือที่ศาลฎีกาเรียกว่าเป็นสาระส าคัญนั้น ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 2278/2517 วินิจฉัยว่า ข้อความจริง
อย่างไรจะถือว่าอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น ต้องถือตามความเห็นของวิญญูชนทั่วไปเป็นหลัก จะถือว่าถ้ามีการปกปิด
ข้อความจริงไม่ว่าประการใด ๆ แล้วจะท าให้สัญญาเป็นโมฆียะเสียทั้งหมดหาได้ไม่  
 ตามค าพิพากษาฎีกาดังกล่าว ข้อความจริงอย่างไรที่เป็นข้อส าคัญถึงขนาดที่จะจูงใจดังกล่าวจึงต้องพิจารณา
ตามความคิดเห็นของวิญญูชนทั่วไป โดยหากพิจารณาจากความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปแล้วเห็นว่า ข้อความจริงนั้นถึง
ขนาดดังกล่าว ข้อความจริงนั้นก็ถือว่าเป็นข้อส าคัญ แต่ถ้าวิญญูชนทั่ว ๆ ไป ไม่ถือว่าเป็นข้อที่ผู้เอาประกันจะต้อง
เปิดเผย แม้ข้อความจริงนั้นจะเป็นข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยทั่วไปถือเป็นข้อส าคัญ ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อความจริงที่    
ผู้เอาประกันภัยต้องเปิดเผย อย่างไรก็ดี ถ้าปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยไม่รู้จริง ๆ ว่าข้อความจริงนั้นเป็นสาระส าคัญ      
ก็ต้องถือความรู้ของผู้เอาประกันภัยนั้นเป็นส าคัญในการวินิจฉัยว่ามีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือไม่ กรณีที่แน่ชัดว่าผู้เอา
ประกันภัยไม่รู้ว่าเป็นข้อสาระส าคัญเช่นนี้ย่อมไม่ถือตามความคิดเห็นของวิญญูชนทั่วไป แต่ถือตามความรู้ของผู้เอา
ประกันภัยแต่ละคนเป็นเร่ือง ๆ ไป โดยมีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผยดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5793/2531 ผู้เอาประกันชีวิตทราบก่อนท าสัญญาประกันชีวิตกับจ าเลยว่า ตนเป็นโรค
พิษสุราเรื้อรังจนตับอักเสบแต่มิได้แจ้งให้จ าเลยทราบ ซึ่งหากจ าเลยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นได้ หรือไม่
รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นโมฆียะ  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3682/2545 โจทก์กรอกค าตอบในใบค าขอเอาประกันชีวิตโจทก์ว่าไม่เคยเป็น หรือ
ทราบว่าเป็น หรือเคยได้รับค าแนะน า หรือการรักษาโรคมะเร็งเนื้องอกตุ่มเนื้อ หรืออวัยวะใด ๆ ที่งอก หรือโตขึ้น
ผิดปกติ ไม่เคยมีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน แต่ปรากฏว่า โจทก์เคยเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดบริเวณเต้านม 
ซึ่งแพทย์ตรวจพบว่า มีก้อนเนื้อที่เต้านมด้านซ้าย เมื่อโจทก์ทราบแล้ว แต่โจทก์มิได้แจ้งให้จ าเลยทราบ ซึ่งหากจ าเลย
ทราบอาจเรียกเบี้ยประกันให้สูงขึ้น หรือไม่รับประกันชีวิต การกระท าของโจทก์มีผลให้สัญญาประกันชีวิตและสัญญา
พิเศษเพิ่มเติมตกเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง  
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 การไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือการแถลงข้อความเป็นเท็จนั้นมีหลักส าคัญอยู่ว่า ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ถูก
คนอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้จะต้องรู้อยู่ว่าความจริงเป็นเช่นไร แล้วไม่เปิดเผยความจริงนั้น หรือแถลงให้ผิดไปจากความ
จริง จึงจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ถ้าหากผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ถูกคนอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้ไม่รู้ว่าความ
จริงเป็นอย่างไร ย่อมจะไม่ถือเป็นการไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือไม่ถือเป็นการแถลงข้อความเท็จ  เช่น ผู้เอา
ประกันภัยไม่รู้เลยว่าตนเองเป็นมะเร็ง เมื่อกรอกแบบฟอร์มค าขอเอาประกันชีวิตจึงไม่ได้ระบุไว้ ดังนี้ ไม่ใช่เรื่อง “รู้อยู่
แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง” หรือ “รู้อยู่แล้วแถลงข้อความเป็นความเท็จ” จึงไม่ท าให้สัญญาประกันภัยเป็น
โมฆียะ ทั้งนี้ถ้ามีการไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือมีการแถลงข้อความเท็จในระดับความส าคัญ ซึ่งถ้าได้มีการเปิดเผย
ข้อความนั้น หรือไม่มีการแถลงข้อความเท็จอันอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือถึงกับบอกปัด
ไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิตด้วย ก็ย่อมมีผลท าให้ส ญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะโดยไม่จ าเป็นต้องมีความเกี่ยวพัน
ระหว่างข้อความจริงที่ปกปิด หรือแถลงเท็จกับภัยที่เกิดขึ้นเลย เช่น ผู้เอาประกันภัยปกปิดไม่เปิดเผยให้ผู้รับประกันภัย
ทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคส าคัญที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ สัญญาย่อมเป็นโมฆียะ แม้ต่อมาจะ
ปรากฏว่า ผู้เอาประกันภัยนั้นจะถึงแก่ความตายดว้ยโรคอ่ืน ไม่ใช่โรคเบาหวานก็ไม่ท าให้ผลของสัญญาซึ่งเป็นโมฆียะไป
แล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 858/2515) (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 145) 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ถูกคนอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้ ไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร ย่อมจะถือว่า ไม่
เป็นการไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือไม่ถือเป็นการแถลงข้อความเท็จ อย่างเช่นค าพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1277/2524 การที่ผู้เอาประกันภัยเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออก และมิได้ทราบถึงความ
ร้ายแรงแห่งโรคที่ตนเป็นอยู่ เพราะยังคงท างานได้เช่นคนปกติทั่วไป ทั้งตัวแทนของจ าเลยก็มิได้สอบถามประวัติความ
ป่วยเจ็บของผู้เอาประกันภัย เพียงแต่สอบถามอายุและให้ลงลายมือชื่อในแบบค าขอเอาประกัน แล้วตัวแทนจ าเลยก็น า
แบบค าขอเอาประกันภัยนั้นไปกรอกข้อความ เสียเอง ผู้เอาประกันภัยจึงไม่มีโอกาสจะได้รู้ข้อความจริง ที่ตนเคยเป็น
โรคความดันโลหิตสูงมาก่อน อันจะเป็นเหตุจูงใจให้จ าเลยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือให้จ าเลยบอกปัดไม่ยอมท า
สัญญาประกันภัยหรือไม่ เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่รู้เช่นนี้จึงจะถือว่าผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วละเว้นเสีย ไม่เปิดเผย
ข้อความจริงนั้นหาได้ไม่ ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตรายนี้ 
 
2. เวลาทีจ่ะต้องเปิดเผยข้อความจริง 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย...”  
 ตัวบทกฎหมายใช้ค าว่า “ในเวลาท าสัญญา” หมายความว่า หน้าที่เปิดเผยความจริงมีเฉพาะในเวลาท าสัญญา
เท่านั้น ดังนั้น หน้าที่เปิดเผยข้อความจริงจึงเริ่มตั้งแต่เวลาที่เริ่มมีการเจรจาตกลงขอท าสัญญา แล้ว เมื่อท าสัญญากัน
เสร็จแล้วก็หมดหน้าที่ แต่ถ้ามีการต่อสัญญาเท่ากับเป็นการท าสัญญากันใหม่ จึงต้องมีหน้าที่เปิดเผยความจริงใน
ระหว่างเวลาที่มีการต่อสัญญานั้นด้วย โดยในทางปฏิบัตินั้น การท าสัญญาประกันชีวิตเร่ิมต้นตั้งแต่ในขณะที่       ผู้เอา
ประกันภัยท าค าเสนอขอเอาประกันภัยด้วยการกรอกข้อความต่าง ๆ ลงในแบบพิมพ์ค าขอเอาประกันภัย และเมื่อผู้รับ
ประกันภัยสนองรับค าเสนอนั้นแล้ว สัญญาประกันชีวิตก็เกิดขึ้นทันที หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง หรือไม่แถลงข้อความ
เท็จของผู้เอาประกันภัยจึงต้องเร่ิมตั้งแต่ตอนที่ท าค าเสนอขอเอาประกันภัย ซึ่งบางกรณีผู้รับประกันภัยอาจส่งตัวผู้เอา
ประกันภัยไปให้แพทย์ตรวจสุขภาพ ในระหว่างนั้น ผู้เอาประกันภัยก็ยังมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริง หรือแถลง

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

เอาประกนัชวีติไว้ ไม่รูว่้าความ

เริ่มต้นตั้งแต่ในขณะที่
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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ข้อความจริงตามที่ตนรู้ต่อแพทย์ของผู้รับประกันภัยด้วย ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวกับเวลาที่จะต้องเปิดเผย
ข้อความจริง มีดังต่อไปนี้ 
 
 ค าพากษาศาลฎีกาที่ 68/2516 หน้าที่เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยมิได้สิ้นสุดลงเพียงในชั้นยื่นค า
เสนอขอเอาประกันภัยโดยกรอกค าตอบในแบบค าขอเท่านั้น แต่ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาในระหว่างนั้นเร่ือยไปจนถึงเวลา
ที่ผู้รับประกันภัยสนองตอบรับจนเกิดเป็นสัญญาแล้วระหว่างคู่กรณี แม้ผู้เอาประกันชีวิตกรอกข้อความในค าขอเอา
ประกันชีวิตไว้ว่า ไม่เป็นโรคกระเพาะอาหาร โรคตับอักเสบยื่นส่งบริษัทผู้รับประกันภัยไปแล้ว ต่อมาอยู่ในระหว่างที่
บริษัทฯพิจารณาค าขอและยังมิได้ออกกรมธรรม์ตอบรับมา ผู้เอาประกันภัยป่วยต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรค
กระเพาะอาหารและตับอักเสบ แต่ไม่ได้บอกข้อความจริงนั้น สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516 การประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น จะต้องเป็นการปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จในข้อสาระส าคัญเฉพาะใน
เวลาเข้าท าสัญญาประกันชีวิตเท่านั้น  
 
3. ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้ว
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่
ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ”  
 สัญญาที่เป็นโมฆียะ หมายความถึง สัญญาที่อาจถูกบอกล้าง หรือให้สัตยาบันได้ ผู้ที่มีสิทธิบอกล้างได้คือ 
บุคคลที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 175 สัญญาประกันภัยที่เป็นโมฆียะตามมาตรา 865 วรรค
หนึ่ง ผู้รับประกันภัยย่อมเป็นผู้ที่มีสิทธิบอกล้าง เพราะได้ตกลงเข้าท าสัญญาด้วยความส าคัญผิด ซึ่งเมื่อได้บอกล้าง
โมฆียะแล้ว กฎหมายให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวนี้ กฎหมายบัญญัติให้สัญญาประกันชีวิตที่ท าขึ้นเนื่องจากการไม่เปิดเผยข้อความจริง 
หรือการแถลงข้อความเท็จ เช่นนี้เป็นโมฆียะ นั่นหมายความว่า การไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จนั้น
ได้เป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยเชื่อถือตกลงรับประกันภัยหรือยอมรับประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยต่ ากว่าที่ควร จึงจะท า
ให้สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะ แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เปิดเผยความจริง หรือมิได้แถลงข้อความอันเป็นเท็จ 
สัญญาประกันภัยก็ไม่เป็นโมฆียะ ดังปรากฎตามตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7219/2542 ส. กรอกข้อความ หรือตอบค าถามจ าเลยในใบค าขอเอาประกันชีวิตไป
ตามความเป็นจริง สัญญาประกันชีวิตระหว่าง ส. กับจ าเลยจึงไม่เป็นโมฆียะ จ าเลยไม่มีสิทธิบอกล้าง 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4379/2530 ผู้เอาประกันชีวิตรู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเข้าท าสัญญาประกันชีวิตว่าตนป่วย
เป็นโรคลมชัก แต่แถลงข้อความเป็นเท็จว่าตนมีสุขภาพดี ซึ่งหากผู้รับประกันภัยทราบความจริง จะไม่รับประกันชีวิตไว้ 
เช่นนี้ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
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ศาลฎีกาดังต่อไปนี้
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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ข้อความจริงตามที่ตนรู้ต่อแพทย์ของผู้รับประกันภัยด้วย ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่เก่ียวกับเวลาที่จะต้องเปิดเผย
ข้อความจริง มีดังต่อไปนี้ 
 
 ค าพากษาศาลฎีกาที่ 68/2516 หน้าที่เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยมิได้สิ้นสุดลงเพียงในชั้นยื่นค า
เสนอขอเอาประกันภัยโดยกรอกค าตอบในแบบค าขอเท่านั้น แต่ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาในระหว่างนั้นเร่ือยไปจนถึงเวลา
ที่ผู้รับประกันภัยสนองตอบรับจนเกิดเป็นสัญญาแล้วระหว่างคู่กรณี แม้ผู้เอาประกันชีวิตกรอกข้อความในค าขอเอา
ประกันชีวิตไว้ว่า ไม่เป็นโรคกระเพาะอาหาร โรคตับอักเสบยื่นส่งบริษัทผู้รับประกันภัยไปแล้ว ต่อมาอยู่ในระหว่างที่
บริษัทฯพิจารณาค าขอและยังมิได้ออกกรมธรรม์ตอบรับมา ผู้เอาประกันภัยป่วยต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรค
กระเพาะอาหารและตับอักเสบ แต่ไม่ได้บอกข้อความจริงนั้น สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516 การประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น จะต้องเป็นการปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จในข้อสาระส าคัญเฉพาะใน
เวลาเข้าท าสัญญาประกันชีวิตเท่านั้น  
 
3. ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้ว
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่
ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ”  
 สัญญาที่เป็นโมฆียะ หมายความถึง สัญญาที่อาจถูกบอกล้าง หรือให้สัตยาบันได้ ผู้ที่มีสิทธิบอกล้างได้คือ 
บุคคลที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 175 สัญญาประกันภัยที่เป็นโมฆียะตามมาตรา 865 วรรค
หนึ่ง ผู้รับประกันภัยย่อมเป็นผู้ที่มีสิทธิบอกล้าง เพราะได้ตกลงเข้าท าสัญญาด้วยความส าคัญผิด ซึ่งเมื่อได้บอกล้าง
โมฆียะแล้ว กฎหมายให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวนี้ กฎหมายบัญญัติให้สัญญาประกันชีวิตที่ท าขึ้นเนื่องจากการไม่เปิดเผยข้อความจริง 
หรือการแถลงข้อความเท็จ เช่นนี้เป็นโมฆียะ นั่นหมายความว่า การไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จนั้น
ได้เป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยเชื่อถือตกลงรับประกันภัยหรือยอมรับประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยต่ ากว่าที่ควร จึงจะท า
ให้สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะ แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เปิดเผยความจริง หรือมิได้แถลงข้อความอันเป็นเท็จ 
สัญญาประกันภัยก็ไม่เป็นโมฆียะ ดังปรากฎตามตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7219/2542 ส. กรอกข้อความ หรือตอบค าถามจ าเลยในใบค าขอเอาประกันชีวิตไป
ตามความเป็นจริง สัญญาประกันชีวิตระหว่าง ส. กับจ าเลยจึงไม่เป็นโมฆียะ จ าเลยไม่มีสิทธิบอกล้าง 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4379/2530 ผู้เอาประกันชีวิตรู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเข้าท าสัญญาประกันชีวิตว่าตนป่วย
เป็นโรคลมชัก แต่แถลงข้อความเป็นเท็จว่าตนมีสุขภาพดี ซึ่งหากผู้รับประกันภัยทราบความจริง จะไม่รับประกันชีวิตไว้ 
เช่นนี้ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
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 ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริงท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 865 ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือ 1) ผู้มีหน้าที่บอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ 2) ก าหนดเวลา
บอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ 3) ผู้รับการบอกล้างโมฆียะกรรม และ4) ผลของการบอกล้างสัญญาประกัน
ชีวิตอันเป็นโมฆียะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.1 ผู้มีหน้าที่บอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ เมื่อสัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะแล้ว ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง ก าหนดว่า “ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่
วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่า
สิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป” 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยที่เป็น
โมฆียะ โดยการบอกล้างผู้รับประกันภัยจะต้องด าเนินการ ดังนี้คือ 
 1) ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเวลาหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยได้ทราบมูล
อันจะบอกล้างได้ 
 2) ถ้าผู้รับประกันภัยไม่ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ท าสัญญาประกันภัย สิทธิบอกล้าง
เป็นอันระงับสิ้นไป 
 สัญญาที่เป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง เป็นสัญญาประกันภัย
ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย สาเหตุที่ท าให้สัญญาเป็นโมฆียะนั้นมีผลมาจากการปกปิดข้อความจริงของ 
ผู้ที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง จึงท าให้อีกฝ่ายหนึ่งคือ ผู้รับประกันภัย มีสิทธิที่จะบอกล้างได้  
 3.2 ก าหนดเวลาบอกล้างสัญญาประกนัชีวิตที่เป็นโมฆยีะ การเร่ิมนับระยะเวลาบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่
เป็นโมฆียะนั้น ระยะเวลาที่บอกล้างสัญญาประกันชีวิตนั้นจะเร่ิมนับแต่เมื่อใด ตามถ้อยค าในกฎหมายบัญญัติว่า ให้นับ
แต่วันที่ทราบมูลอันจะบอกล้างได้ มิใช่นับแต่วันที่ทราบความจริงเพราะถ้ายอมให้ผู้รับประกันภัยอ้างว่า เพิ่งทราบ
ความจริงอยู่เสมอก็อาจไม่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัยได้ เพราะการที่ทราบหรือไม่ทราบ เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของ
ผู้รับประกันภัยซึ่งจะอ้างเอาได้แต่เพียงฝ่ายเดียว 
 การพิจารณาว่า ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ในวันใดนั้น จะต้องพิจารณาจากการที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ยื่นค าขอรับประโยชน์กับพฤติการณ์อ่ืนๆ ประกอบด้วยเป็นรายๆ ไป ว่ามีเหตุน่าเชื่อว่า 
ผู้รับประกันภัยควรจะทราบมูลอันจะบอกล้างได้ในวันใด 
 ค าว่า “ทราบมูลอันจะบอกล้างได้” หมายความว่า เม่ือรูปเรื่องพอมีเค้าว่าได้มีการปกปิดความจริงหรือแถลง
ความเท็จ ผู้รับประกันภัยก็ชอบที่จะต้องใช้สิทธิบอกล้างเสียภายในก าหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับทราบมูลนั้น ทั้งนี้
มีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วินิจฉัยสนับสนุนดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1785/2538 ค าว่า “มูลอันจะบอกล้างได้” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 865 วรรคสอง คือ ข้อความในวรรคแรกที่ว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดีหรือในกรณี
ประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผย
ข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่า
รู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ” จ าเลยทราบว่า ผู้ตายเป็นมะเร็งภายหลังจากท าสัญญาประกันชีวิต มิใช่เป็น

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

1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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ก่อนหรือขณะท าสัญญา กรณียังไม่ทราบมูลที่จะบอกล้าง ก าหนดระยะเวลาบอกล้างหนึ่งเดือนตามมาตรา  865 วรรค
สอง จึงยังไม่เร่ิมนับ ต่อมาจ าเลยได้รับรายงานในวันที่ 3 ธันวาคม 2528 ว่าผู้ตายน่าจะเป็นมะเร็งมาก่อนท าสัญญาแต่
ปกปิดไว้จึงเป็นการทราบมูลอันจะบอกล้างได้แล้ว เม่ือจ าเลยมีหนังสือบอกล้างโมฆียะกรรมไปยังโจทก์ในวันที่ 23 และ 
24 ธันวาคม 2528 จึงเป็นการใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดหนึ่งเดือนตามมาตรา 865 วรรคสองแล้ว 
 โดยสรุป ผู้รับประกันภัยต้องใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง ภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ มิใช่นับ
แต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบความจริง 
 อย่างไรก็ตามระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง
นี้ ระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมมิใช่อายุความ ดังนั้นคู่กรณีจะตกลงย่นระยะเวลาดังกล่าวได้ เมื่อตกลงกันอย่างไร
แล้ว ก็ต้องถือตามนั้น ซึ่งปัจจุบันผู้รับประกันภัยได้มีการย่นระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมจากที่กฎหมายก าหนดไว้   
5 ปี เป็น 2 ปี ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต มีผลให้ผู้รับประกันภัยต้องผูกพันตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ ตามตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5852/2537 ระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 865 วรรคสอง ไม่ใช่อายุความ จึงไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 191 (เดิม) ที่
จะย่นเข้าไม่ได้ เมื่อจ าเลยผู้รับประกันชีวิตยอมลดระยะเวลาในการบอกล้างโมฆียะกรรมจากก าหนด 5 ปี นับแต่วันท า
สัญญาประกันชีวิตลงมาเป็นก าหนด 2 ปีนับแต่วันที่จ าเลยอนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต จ าเลยจึงต้องผูกพัน
ตามนั้น  
  3.3 ผู้รับการบอกล้างโมฆยีะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 มิได้บัญญัติว่าจะต้อง
บอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะนี้ไปยังผู้ใด แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
178 ในหมวดว่าด้วยโมฆียะและโมฆียะกรรมซึ่งบัญญัติว่า “การบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม ย่อมกระท า
ได้โดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวก าหนดได้แน่นอน” 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องบอกล้างต่อใคร แต่เมื่อพิเคราะห์จากเนื้อความ ซึ่งได้
บัญญัติให้แสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวก าหนดไว้แน่นอนนั้น ย่อมต้องบอกล้างโดยการแสดง
เจตนาต่อบุคคลผู้นั้น จึงถือเป็นหลักได้ว่า การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยจะต้องบอก
ล้างต่อผู้เอาประกันภัยโดยตรง แต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ถึงแก่ความตายแล้วก็ย่อมจะต้องบอกล้างแก่ผู้ซึ่งจะ
ได้รับประโยชน์ในการประกันชีวิตจากผู้รับประกันภัย แต่ถ้าเป็นสัญญาประกันชีวิตที่ไม่มีผู้รับประโยชน์ก็สามารถบอก
ล้างโมฆียะไปยังทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัยได้ ทั้งนี้ ดังแนวค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1675/2500 การบอกล้างโมฆียะกรรมตามสัญญาประกันภัย กฎหมายไม่ได้บังคับว่าให้
บอกล้างกับผู้เอาประกันภัยโดยตรง เมื่อบริษัทผู้รับประกันภัยทราบถึงมูลอันจะบอกล้างได้ ก็ย่อมบอกล้างแก่ผู้ซึ่งจะ
ได้รับประโยชน์ในการประกันชีวิตจากบริษัทผู้รับประกันภัยได้  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3682/2545  โจทก์กรอกค าตอบในใบค าขอเอาประกันชีวิตโจทก์ว่า ไม่เคยเป็น หรือ
ทราบว่าเป็น หรือเคยได้รับค าแนะน า หรือการรักษาโรคมะเร็งเนื้องอกตุ่มเนื้อ หรืออวัยวะใด ๆ ที่งอก หรือโตขึ้น
ผิดปกติ ไม่เคยมีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน แต่ปรากฏว่า โจทก์เคยเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดบริเวณเต้านม 
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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ก่อนหรือขณะท าสัญญา กรณียังไม่ทราบมูลที่จะบอกล้าง ก าหนดระยะเวลาบอกล้างหนึ่งเดือนตามมาตรา  865 วรรค
สอง จึงยังไม่เร่ิมนับ ต่อมาจ าเลยได้รับรายงานในวันที่ 3 ธันวาคม 2528 ว่าผู้ตายน่าจะเป็นมะเร็งมาก่อนท าสัญญาแต่
ปกปิดไว้จึงเป็นการทราบมูลอันจะบอกล้างได้แล้ว เม่ือจ าเลยมีหนังสือบอกล้างโมฆียะกรรมไปยังโจทก์ในวันที่ 23 และ 
24 ธันวาคม 2528 จึงเป็นการใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดหนึ่งเดือนตามมาตรา 865 วรรคสองแล้ว 
 โดยสรุป ผู้รับประกันภัยต้องใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง ภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ มิใช่นับ
แต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบความจริง 
 อย่างไรก็ตามระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง
นี้ ระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมมิใช่อายุความ ดังนั้นคู่กรณีจะตกลงย่นระยะเวลาดังกล่าวได้ เมื่อตกลงกันอย่างไร
แล้ว ก็ต้องถือตามนั้น ซึ่งปัจจุบันผู้รับประกันภัยได้มีการย่นระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมจากที่กฎหมายก าหนดไว้   
5 ปี เป็น 2 ปี ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต มีผลให้ผู้รับประกันภัยต้องผูกพันตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ ตามตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5852/2537 ระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 865 วรรคสอง ไม่ใช่อายุความ จึงไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 191 (เดิม) ที่
จะย่นเข้าไม่ได้ เมื่อจ าเลยผู้รับประกันชีวิตยอมลดระยะเวลาในการบอกล้างโมฆียะกรรมจากก าหนด 5 ปี นับแต่วันท า
สัญญาประกันชีวิตลงมาเป็นก าหนด 2 ปีนับแต่วันที่จ าเลยอนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต จ าเลยจึงต้องผูกพัน
ตามนั้น  
  3.3 ผู้รับการบอกล้างโมฆยีะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 มิได้บัญญัติว่าจะต้อง
บอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะนี้ไปยังผู้ใด แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
178 ในหมวดว่าด้วยโมฆียะและโมฆียะกรรมซึ่งบัญญัติว่า “การบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม ย่อมกระท า
ได้โดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวก าหนดได้แน่นอน” 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องบอกล้างต่อใคร แต่เมื่อพิเคราะห์จากเนื้อความ ซึ่งได้
บัญญัติให้แสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวก าหนดไว้แน่นอนนั้น ย่อมต้องบอกล้างโดยการแสดง
เจตนาต่อบุคคลผู้นั้น จึงถือเป็นหลักได้ว่า การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยจะต้องบอก
ล้างต่อผู้เอาประกันภัยโดยตรง แต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ถึงแก่ความตายแล้วก็ย่อมจะต้องบอกล้างแก่ผู้ซึ่งจะ
ได้รับประโยชน์ในการประกันชีวิตจากผู้รับประกันภัย แต่ถ้าเป็นสัญญาประกันชีวิตที่ไม่มีผู้รับประโยชน์ก็สามารถบอก
ล้างโมฆียะไปยังทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัยได้ ทั้งนี้ ดังแนวค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1675/2500 การบอกล้างโมฆียะกรรมตามสัญญาประกันภัย กฎหมายไม่ได้บังคับว่าให้
บอกล้างกับผู้เอาประกันภัยโดยตรง เมื่อบริษัทผู้รับประกันภัยทราบถึงมูลอันจะบอกล้างได้ ก็ย่อมบอกล้างแก่ผู้ซึ่งจะ
ได้รับประโยชน์ในการประกันชีวิตจากบริษัทผู้รับประกันภัยได้  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3682/2545  โจทก์กรอกค าตอบในใบค าขอเอาประกันชีวิตโจทก์ว่า ไม่เคยเป็น หรือ
ทราบว่าเป็น หรือเคยได้รับค าแนะน า หรือการรักษาโรคมะเร็งเนื้องอกตุ่มเนื้อ หรืออวัยวะใด ๆ ที่งอก หรือโตขึ้น
ผิดปกติ ไม่เคยมีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน แต่ปรากฏว่า โจทก์เคยเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดบริเวณเต้านม 
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ซึ่งแพทย์ตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อที่เต้านมด้านซ้าย เมื่อโจทก์ทราบแล้ว แต่โจทก์มิได้แจ้งให้จ าเลยทราบ ซึ่งหากจ าเลย
ทราบอาจเรียกเบี้ยประกันให้สูงขึ้น หรือไม่รับประกันชีวิต การกระท าของโจทก์มีผลให้สัญญาประกันชีวิตและสัญญา
พิเศษเพิ่มเติมตกเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง จ าเลยได้ทราบถึง
ข้อเท็จจริงที่โจทก์ปกปิดไว้อันเป็นมูลที่จ าเลยจะบอกล้างโมฆียะกรรมได้อย่างเร็วที่สุดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2538 เม่ือ
โจทก์เรียกค่ารักษาพยาบาลจากจ าเลย จ าเลยปฏิเสธไม่จ่ายเงินให้ เพราะโจทก์ปิดบังการป่วยเป็นโรคของโจทก์ก่อนที่
จะท าสัญญาประกันภัย ต่อมาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2538 โจทก์ท าบันทึกต่อนายทะเบียนกรมการประกันภัยระบุว่า 
โจทก์ไปยื่นเร่ืองเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นค่ารักษาการผ่าตัด แต่จ าเลยปฏิเสธการจ่าย ต่อจากนั้นจ าเลยมีหนังสือบอก
ล้างโมฆียะกรรมลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2538 ไปยังโจทก์ จึงเป็นการใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดหนึ่งเดือนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง สัญญาประกันชีวิตในส่วนสัญญาเพิ่มเติมพิเศษซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาประกันชีวิต ในส่วนการรักษาก้อนเนื้อที่เต้านมข้างซ้ายระหว่างโจทก์กับจ าเลยย่อมเป็นโมฆะ 
 3.4 ผลของการบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
176 โมฆียะกรรมเมื่อบอกล้างแล้วให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เร่ิมแรก และให้ผู้เป็นคู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม ถ้าเป็นการ
พ้นวิสัยจะให้กลับคืนเช่นนั้นได้ ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทน 
 ถ้าบุคคลใดรู้ หรือควรจะได้รู้ว่าการใดเป็นโมฆียะ เมื่อบอกล้างให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รู้ว่าการนั้นเป็นโมฆียะนับ
แต่วันที่ได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่าเป็นโมฆียะ  
 ห้ามมิให้ใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดแต่การกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามวรรคหนึ่งเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันบอกล้าง  
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 892 ในกรณีบอกล้างสัญญาตามความในมาตรา 865 ผู้รับ
ประกันภัยต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น 
 สัญญาเป็นโมฆะ หมายความว่า สัญญาเสียเปล่ามาแต่แรกที่ท าสัญญา หรือต่ออายุสัญญาเสมือนหนึ่งไม่เคย
ท าสัญญา หรือต่ออายุสัญญากัน คู่กรณีไม่ผูกพันตามสัญญา ไม่อาจบังคับตามสัญญาได้ อะไรที่ให้แก่กันไว้ถือว่าเป็น
ลาภมิควรได้ ไม่มีสิทธิรับไว้ต้องคืนให้แก่กัน ซึ่งมีผลให้คู่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมนั้นเอง 
 ในการกลับคืนสู่ฐานะเดิมนั้น ตามหลักทั่วไปแล้ว ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยที่รับไว้แก่ผู้เอา
ประกันภัยและหากผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับประโยชน์ก็ต้องคืน
ให้แก่ผู้รับประกันภัย 
 แต่ในสัญญาประกันชีวิต ในเรื่องการคืนเบี้ ยประกันภัยนั้น มาตรา 892 ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้ผู้รับ
ประกันภัยคืน “ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัย” ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทของผู้นั้นโดยปกติ เงินค่าไถ่ถอน
กรมธรรม์ประกันภัยไม่ใช่เบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ส่งไปแล้ว แต่เป็นจ านวนเงินที่คิดจากเบี้ยประกันภัยและจ านวน
ระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้ว 
 การคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยนั้น กฎหมายให้คืนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ส่งเบี้ยประกันภัย หรือ
ทายาทของผู้เอาประกันภัย ไม่ได้ให้คืนแก่ผู้รับประโยชน์ ซึ่งมิใช่เป็นผู้ส่งเงินตามสัญญาประกันชีวิต แต่เป็นเพียงผู้รับ
ประโยชน์จากความมรณะของผู้ถูกประกันชีวิตตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเท่านั้น 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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4. กรณสัีญญาประกนัชีวติไม่ตกเป็นโมฆยีะ  
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 866 ก าหนดว่า ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความดังกล่าวใน
มาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึง
คาดหมายได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์ในขณะท าสัญญา 
 
 การปกปิดข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผยตามมาตรา 865 จะมีผลให้สัญญาเป็นโมฆียะ ก็ต่อเมื่อผู้รับประกันภัย
ไม่ทราบข้อความจริงนั้น และยอมรับประกันภัยหรือรับประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าที่ควรเพราะเชื่อตามที่     
ผู้เอาประกันภัยบอก จึงจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ หากผู้รับประกันภัยยอมรับประกันภัยโดยรู้ข้อความจริง 
หรือรู้ว่าผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเป็นเท็จ หรือควรจะรู้เช่นนั้นได้หากใช้ความระมัดระวังอย่างวิญญูชนทั่วไป 
สัญญาประกันชีวิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆียะ 
 ความรู้ของผู้รับประกันภัยที่จะเป็นข้อยกเว้นท าให้สัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะเพราะผู้เอาประกันภัย
ปกปิดข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผยกลายเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆียะตามมาตรา 866 ขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้รับ
ประกันภัย 3 กรณี คือ 

1. ผู้รับประกันภัยรู้ข้อความจริงที่ไม่เปิดเผยตามมาตรา 865 
2. ผู้รับประกันภัยรู้ว่าข้อแถลงความเป็นเท็จ 
3. ผู้รับประกันควรจะได้รู้เช่นนัน้หากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน 

 กรณีสัญญาประกันชีวิตไม่ตกเป็นโมฆียะ หรือบทยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 866 บัญญัติว่า “ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดังกล่าวในมาตรา 
865 นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมาย
ได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์” 
 กรณีนี้แม้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันชีวิตจะได้ละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงเท็จกับผู้รับ
ประกันภัย แต่ถ้าปรากฏว่าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อเท็จจริงที่ผู้เอาประกันละเว้นไม่แจ้งหรือได้แถลงให้ทราบเป็นเท็จหรือ
ควรจะได้รู้หากใช้ความระมัดระวังดังเช่นวิญญูชน  สัญญาเป็นอันสมบูรณ์ การได้รู้ของผู้รับประกันภัยแสดงว่าผู้รับ
ประกันภัยสมัครใจเข้าท าสัญญากับผู้เอาประกันภัย ดังนั้นจะยกเรื่องการไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงเท็จของอีก
ฝ่ายมาอ้างให้เกิดประโยชน์แก่ตนภายหลังไม่ได้ กฎหมายไม่ยอมให้ยกความไม่รู้เป็นข้อแก้ตัวเพื่ออ้างสัญญาเป็นโมฆียะ 
ดังนั้นแค่ควรรู้ได้ก็ต้องถือว่าผู้รับประกันภัยได้รู้ด้วย ตัวอย่างเช่น ก. เป็นชาวนาท าสัญญาประกันชีวิตโดยแจ้งรายได้สูง
กว่าปกติความจริง เป็นการปกปิดความจริงหรือแถลงเท็จเกี่ยวกับรายได้จากการท านา  แต่กรณีนี้บริษัทประกันชีวิต
อาจเปรียบเทียบฐานะของ ก. กับชาวนาคนอ่ืน ๆ ได้ แต่ไม่ท าและได้สนับสนุนตามนายหน้าประกันชีวิตแจ้งมา ดังนั้น
บริษัทประกันชีวิตจะมาอ้างภายหลังไม่ได้ว่าสัญญาประกันชีวิตไม่สมบูรณ์ (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516)  
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กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     1-3 
 

 

เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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4. กรณสัีญญาประกนัชีวติไม่ตกเป็นโมฆยีะ  
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 866 ก าหนดว่า ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความดังกล่าวใน
มาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึง
คาดหมายได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์ในขณะท าสัญญา 
 
 การปกปิดข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผยตามมาตรา 865 จะมีผลให้สัญญาเป็นโมฆียะ ก็ต่อเมื่อผู้รับประกันภัย
ไม่ทราบข้อความจริงนั้น และยอมรับประกันภัยหรือรับประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าที่ควรเพราะเชื่อตามที่     
ผู้เอาประกันภัยบอก จึงจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ หากผู้รับประกันภัยยอมรับประกันภัยโดยรู้ข้อความจริง 
หรือรู้ว่าผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเป็นเท็จ หรือควรจะรู้เช่นนั้นได้หากใช้ความระมัดระวังอย่างวิญญูชนทั่วไป 
สัญญาประกันชีวิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆียะ 
 ความรู้ของผู้รับประกันภัยที่จะเป็นข้อยกเว้นท าให้สัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะเพราะผู้เอาประกันภัย
ปกปิดข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผยกลายเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆียะตามมาตรา 866 ขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้รับ
ประกันภัย 3 กรณี คือ 

1. ผู้รับประกันภัยรู้ข้อความจริงที่ไม่เปิดเผยตามมาตรา 865 
2. ผู้รับประกันภัยรู้ว่าข้อแถลงความเป็นเท็จ 
3. ผู้รับประกันควรจะได้รู้เช่นนัน้หากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน 

 กรณีสัญญาประกันชีวิตไม่ตกเป็นโมฆียะ หรือบทยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 866 บัญญัติว่า “ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดังกล่าวในมาตรา 
865 นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมาย
ได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์” 
 กรณีนี้แม้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันชีวิตจะได้ละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงเท็จกับผู้รับ
ประกันภัย แต่ถ้าปรากฏว่าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อเท็จจริงที่ผู้เอาประกันละเว้นไม่แจ้งหรือได้แถลงให้ทราบเป็นเท็จหรือ
ควรจะได้รู้หากใช้ความระมัดระวังดังเช่นวิญญูชน  สัญญาเป็นอันสมบูรณ์ การได้รู้ของผู้รับประกันภัยแสดงว่าผู้รับ
ประกันภัยสมัครใจเข้าท าสัญญากับผู้เอาประกันภัย ดังนั้นจะยกเรื่องการไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงเท็จของอีก
ฝ่ายมาอ้างให้เกิดประโยชน์แก่ตนภายหลังไม่ได้ กฎหมายไม่ยอมให้ยกความไม่รู้เป็นข้อแก้ตัวเพื่ออ้างสัญญาเป็นโมฆียะ 
ดังนั้นแค่ควรรู้ได้ก็ต้องถือว่าผู้รับประกันภัยได้รู้ด้วย ตัวอย่างเช่น ก. เป็นชาวนาท าสัญญาประกันชีวิตโดยแจ้งรายได้สูง
กว่าปกติความจริง เป็นการปกปิดความจริงหรือแถลงเท็จเกี่ยวกับรายได้จากการท านา  แต่กรณีนี้บริษัทประกันชีวิต
อาจเปรียบเทียบฐานะของ ก. กับชาวนาคนอ่ืน ๆ ได้ แต่ไม่ท าและได้สนับสนุนตามนายหน้าประกันชีวิตแจ้งมา ดังนั้น
บริษัทประกันชีวิตจะมาอ้างภายหลังไม่ได้ว่าสัญญาประกันชีวิตไม่สมบูรณ์ (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516)  
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เร่ืองที ่1.2  
กรณศึีกษาการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลงข้อความ 
อนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ที่ได้ก าหนดเป็นหน้าที่ให้จ าต้อง
เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญในการเข้าท าสัญญาประกันชีวิต และให้เป็นหน้าที่ของฝ่าย ผู้เอาประกันภัยที่
จะต้องเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ แม้ว่าผู้รับประกันภัยจะไม่ได้สอบถามก็ต้องแถลงข้อความจริง
ตามที่สอบถาม เพื่อให้ผู้รับประกันภัยน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับประกันภั ยตามที่ขอเอา
ประกันภัยได้หรือไม่ ถ้าได้จะก าหนดเบี้ยประกันภัยในอัตราเท่าใด  
 จากหลักกฎหมายดังกล่าวหากผู้เอาประกันภัยละเว้นไม่เปิดเผยความจริงแก่ผู้รับประกันภัย หรือรู้ความจริง
นั้นอยู่แล้วแต่ไม่ได้แถลงข้อความดังกล่าวให้แก่ผู้รับประกันภัย ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่มีความสุจริตในการแจ้งข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงอันจะมีผลต่อสัญญา การท าประกันชีวิตของทั้งสองฝ่าย คืออาจจะท าให้สัญญานั้นไม่ผูกพันหรือสัญญา
เป็นโมฆียะ โดยมีกรณีศึกษาจากค าพิพากษาต่างๆ เช่น 1) กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความอันเป็น
เท็จในสัญญาประกันชีวิต ที่ถือว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ และ 2) กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต ที่ถือว่าสัญญาประกันชีวิตไม่เป็นโมฆียะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. กรณศึีกษาการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือแถลงข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติทีถ่ือว่าสัญญา 

ประกนัชีวติเป็นโมฆยีะ  
 การปกปิดข้อเท็จหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต เพื่อซ่อนเร้นหรือปิดบังบางสิ่ง
บางอย่างไว้ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการไม่เปิดเผยข้อความจริงโดยเจตนาหรือจงใจนั่นเอง ซึ่งในที่นี้จะศึกษาจากแนวค า
พิพากษาของศาลฎีกาที่ได้มีการวางแนวไว้ดังต่อไปนี้ 
 เกี่ยวกับอาชีพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1675/2500 ผู้เอาประกันชีวิตตนเองแถลงข้อความเท็จในเรื่อง
อาชีพและว่าเสียเบี้ยประกันภัยเอง ความจริงผู้เอาประกันภัยไม่มีอาชีพและผู้รับประโยชน์เสียเบี้ยประกันภัยให้ ถือว่า
เป็นข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยจะไม่ท าสัญญาด้วย สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ถือว่า
การปกปิดเรื่องไม่มีอาชีพและผู้ส่งเบี้ยประกันภัยให้ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกีย่วกับสุขภาพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 49/2501 ผู้เอาประกันภัยขาดส่งเบี้ยประกันภัยท าให้กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ โดยรับรองว่าตนเองมีสุขภาพดี ความจริง ป่วยเกี่ยวกับ
ท้องและสุขภาพไม่สมบูรณ์ บริษัทผู้รับประกันภัยจึงต่ออายุสัญญาประกันให้ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค า
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 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ที่ได้ก าหนดเป็นหน้าที่ให้จ าต้อง
เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญในการเข้าท าสัญญาประกันชีวิต และให้เป็นหน้าที่ของฝ่าย ผู้เอาประกันภัยที่
จะต้องเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ แม้ว่าผู้รับประกันภัยจะไม่ได้สอบถามก็ต้องแถลงข้อความจริง
ตามที่สอบถาม เพื่อให้ผู้รับประกันภัยน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับประกันภั ยตามที่ขอเอา
ประกันภัยได้หรือไม่ ถ้าได้จะก าหนดเบี้ยประกันภัยในอัตราเท่าใด  
 จากหลักกฎหมายดังกล่าวหากผู้เอาประกันภัยละเว้นไม่เปิดเผยความจริงแก่ผู้รับประกันภัย หรือรู้ความจริง
นั้นอยู่แล้วแต่ไม่ได้แถลงข้อความดังกล่าวให้แก่ผู้รับประกันภัย ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่มีความสุจริตในการแจ้งข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงอันจะมีผลต่อสัญญา การท าประกันชีวิตของทั้งสองฝ่าย คืออาจจะท าให้สัญญานั้นไม่ผูกพันหรือสัญญา
เป็นโมฆียะ โดยมีกรณีศึกษาจากค าพิพากษาต่างๆ เช่น 1) กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความอันเป็น
เท็จในสัญญาประกันชีวิต ที่ถือว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ และ 2) กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต ที่ถือว่าสัญญาประกันชีวิตไม่เป็นโมฆียะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. กรณศึีกษาการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือแถลงข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติทีถ่ือว่าสัญญา 

ประกนัชีวติเป็นโมฆยีะ  
 การปกปิดข้อเท็จหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต เพื่อซ่อนเร้นหรือปิดบังบางสิ่ง
บางอย่างไว้ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการไม่เปิดเผยข้อความจริงโดยเจตนาหรือจงใจนั่นเอง ซึ่งในที่นี้จะศึกษาจากแนวค า
พิพากษาของศาลฎีกาที่ได้มีการวางแนวไว้ดังต่อไปนี้ 
 เกี่ยวกับอาชีพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1675/2500 ผู้เอาประกันชีวิตตนเองแถลงข้อความเท็จในเรื่อง
อาชีพและว่าเสียเบี้ยประกันภัยเอง ความจริงผู้เอาประกันภัยไม่มีอาชีพและผู้รับประโยชน์เสียเบี้ยประกันภัยให้ ถือว่า
เป็นข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยจะไม่ท าสัญญาด้วย สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ถือว่า
การปกปิดเรื่องไม่มีอาชีพและผู้ส่งเบี้ยประกันภัยให้ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกีย่วกับสุขภาพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 49/2501 ผู้เอาประกันภัยขาดส่งเบี้ยประกันภัยท าให้กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ โดยรับรองว่าตนเองมีสุขภาพดี ความจริง ป่วยเกี่ยวกับ
ท้องและสุขภาพไม่สมบูรณ์ บริษัทผู้รับประกันภัยจึงต่ออายุสัญญาประกันให้ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค า
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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 เกี่ยวกับโรคมะเร็งโลหิตขาว เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 355/2505 และค าพิพากษาฎีกาที่ 1247/2515 
ข้อถามของบริษัทผู้รับประกันภัยว่า เคยรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่ด้วยโรคอะไร เคยหยุดงานเกิน 1 เดือน หรือไม่ 
ผู้เอาประกันชีวิตตอบข้อซักถามว่า ไม่เคย ความจริงผู้เอาประกันชีวิตเคยเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง
ในเม็ดโลหิตขาว 2 เดือนเป็นการปกปิดข้อความจริง สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้
โรคมะเร็งในเม็ดโลหิตขาวถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกีย่วกบัโรคมะเร็งปากมดลูก เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 505/2508 ผู้เอาประกันภัยปกปิดความจริงที่ว่าตน
เคยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและถูกผ่าตัดมดลูกออก สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  858/2515 ผู้เอาประกันภัยปกปิดไม่เปิดเผยให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคส าคัญที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ แม้ต่อมาผู้เอาประกันภัยจะ
ตายด้วยโรคอ่ืนมิใช่โรคเบาหวาน สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคเบาหวานถือว่าเป็น
สาระส าคัญ 
 เกีย่วกบัโรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือด เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 16/2517 ผู้เอาประกันภัย
ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือด มีค าถามในใบสมัครเอาประกันชีวิตอยู่แล้วแต่ไม่เปิดเผย สัญญา
ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือดถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแต่ตายด้วยโรคอื่น เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1215/2519 การปกปิดโรค
ความดันโลหิตสูง แม้จะตายด้วยโรคอ่ืนซึ่งมิใช่ความดันโลหิตสูงก็เป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า 
โรคความดันโลหิตสูง แม้จะตายด้วยโรคอ่ืน ก็เป็นการปกปิดข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญแล้ว ไม่จ าเป็นต้องตายด้วย
โรคที่ปกปิด 
 เกี่ยวกับโรคถุงลมโป่งพอง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1076/2520 โรคถุงลมพองเป็นโรคเรื้อรังรักษา      
ไม่หายขาดและอาจท าให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตายได้ โรคถุงลมโป่งพองจึงเป็นโรคที่มีความส าคัญอันอาจถือเป็นเหตุให้
บอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยตอบค าถามของนายแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพว่า ไม่เคยเจ็บป่วยเป็น
โรคใดๆ ไม่เคยรับการรักษาโรงพยาบาล และไม่เคยเข้ารับการฉายเอ็กซเรย์ทั้ง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยรู้ว่าตนป่วยเป็นโรค
ถุงลมโป่งพองเรื้อรังมานานปี เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายแห่ง และเคยรับการฉายเอ็กซเรย์มาแล้ว เป็น
การละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาล
ฎีกานี้จะเห็นได้ว่า การปกปิดโรคถุงลมโป่งพอง เคยรักษาในโรงพยาบาล และเคยได้รับการฉายเอ็กซเรย์มาแล้ว ถือว่า
เป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคตับโต โรคดีซ่าน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3820/2530 ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วว่าตนป่วย
เป็นโรคตับโต และดีซ่าน เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่แถลงในค าขอเอาประกันภัยและตอบนายแพทย์
ผู้ตรวจสุขภาพก่อนท าสัญญาว่า ไม่เคยเป็นหรือเคยรักษาโรคตับ ล าไส้ ไต หรือกระเพาะปัสสาวะ และไม่เคยเจ็บ ไข้
และบาดเจ็บนอกเหนือจากข้อซักถามเก่ียวกับโรคในข้ออ่ืนๆ เป็นการละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ในการรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการปกปิด โรคตับโต     
โรคดีซ่าน และเคยเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคัญทั้งหมด 
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 เกี่ยวกับโรคมะเร็งโลหิตขาว เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 355/2505 และค าพิพากษาฎีกาที่ 1247/2515 
ข้อถามของบริษัทผู้รับประกันภัยว่า เคยรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่ด้วยโรคอะไร เคยหยุดงานเกิน 1 เดือน หรือไม่ 
ผู้เอาประกันชีวิตตอบข้อซักถามว่า ไม่เคย ความจริงผู้เอาประกันชีวิตเคยเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง
ในเม็ดโลหิตขาว 2 เดือนเป็นการปกปิดข้อความจริง สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้
โรคมะเร็งในเม็ดโลหิตขาวถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกีย่วกบัโรคมะเร็งปากมดลูก เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 505/2508 ผู้เอาประกันภัยปกปิดความจริงที่ว่าตน
เคยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและถูกผ่าตัดมดลูกออก สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  858/2515 ผู้เอาประกันภัยปกปิดไม่เปิดเผยให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคส าคัญที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ แม้ต่อมาผู้เอาประกันภัยจะ
ตายด้วยโรคอ่ืนมิใช่โรคเบาหวาน สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคเบาหวานถือว่าเป็น
สาระส าคัญ 
 เกีย่วกบัโรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือด เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 16/2517 ผู้เอาประกันภัย
ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือด มีค าถามในใบสมัครเอาประกันชีวิตอยู่แล้วแต่ไม่เปิดเผย สัญญา
ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือดถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแต่ตายด้วยโรคอื่น เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1215/2519 การปกปิดโรค
ความดันโลหิตสูง แม้จะตายด้วยโรคอ่ืนซึ่งมิใช่ความดันโลหิตสูงก็เป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า 
โรคความดันโลหิตสูง แม้จะตายด้วยโรคอ่ืน ก็เป็นการปกปิดข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญแล้ว ไม่จ าเป็นต้องตายด้วย
โรคที่ปกปิด 
 เกี่ยวกับโรคถุงลมโป่งพอง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1076/2520 โรคถุงลมพองเป็นโรคเรื้อรังรักษา      
ไม่หายขาดและอาจท าให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตายได้ โรคถุงลมโป่งพองจึงเป็นโรคที่มีความส าคัญอันอาจถือเป็นเหตุให้
บอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยตอบค าถามของนายแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพว่า ไม่เคยเจ็บป่วยเป็น
โรคใดๆ ไม่เคยรับการรักษาโรงพยาบาล และไม่เคยเข้ารับการฉายเอ็กซเรย์ทั้ง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยรู้ว่าตนป่วยเป็นโรค
ถุงลมโป่งพองเรื้อรังมานานปี เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายแห่ง และเคยรับการฉายเอ็กซเรย์มาแล้ว เป็น
การละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาล
ฎีกานี้จะเห็นได้ว่า การปกปิดโรคถุงลมโป่งพอง เคยรักษาในโรงพยาบาล และเคยได้รับการฉายเอ็กซเรย์มาแล้ว ถือว่า
เป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคตับโต โรคดีซ่าน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3820/2530 ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วว่าตนป่วย
เป็นโรคตับโต และดีซ่าน เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่แถลงในค าขอเอาประกันภัยและตอบนายแพทย์
ผู้ตรวจสุขภาพก่อนท าสัญญาว่า ไม่เคยเป็นหรือเคยรักษาโรคตับ ล าไส้ ไต หรือกระเพาะปัสสาวะ และไม่เคยเจ็บ ไข้
และบาดเจ็บนอกเหนือจากข้อซักถามเก่ียวกับโรคในข้ออ่ืนๆ เป็นการละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ในการรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการปกปิด โรคตับโต     
โรคดีซ่าน และเคยเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคัญทั้งหมด 
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กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     1-3 
 

 

เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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 เกี่ยวกับโรคมะเร็งโลหิตขาว เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 355/2505 และค าพิพากษาฎีกาที่ 1247/2515 
ข้อถามของบริษัทผู้รับประกันภัยว่า เคยรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่ด้วยโรคอะไร เคยหยุดงานเกิน 1 เดือน หรือไม่ 
ผู้เอาประกันชีวิตตอบข้อซักถามว่า ไม่เคย ความจริงผู้เอาประกันชีวิตเคยเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง
ในเม็ดโลหิตขาว 2 เดือนเป็นการปกปิดข้อความจริง สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้
โรคมะเร็งในเม็ดโลหิตขาวถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกีย่วกบัโรคมะเร็งปากมดลูก เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 505/2508 ผู้เอาประกันภัยปกปิดความจริงที่ว่าตน
เคยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและถูกผ่าตัดมดลูกออก สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  858/2515 ผู้เอาประกันภัยปกปิดไม่เปิดเผยให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคส าคัญที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ แม้ต่อมาผู้เอาประกันภัยจะ
ตายด้วยโรคอ่ืนมิใช่โรคเบาหวาน สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคเบาหวานถือว่าเป็น
สาระส าคัญ 
 เกีย่วกบัโรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือด เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 16/2517 ผู้เอาประกันภัย
ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือด มีค าถามในใบสมัครเอาประกันชีวิตอยู่แล้วแต่ไม่เปิดเผย สัญญา
ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือดถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแต่ตายด้วยโรคอื่น เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1215/2519 การปกปิดโรค
ความดันโลหิตสูง แม้จะตายด้วยโรคอ่ืนซึ่งมิใช่ความดันโลหิตสูงก็เป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า 
โรคความดันโลหิตสูง แม้จะตายด้วยโรคอ่ืน ก็เป็นการปกปิดข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญแล้ว ไม่จ าเป็นต้องตายด้วย
โรคที่ปกปิด 
 เกี่ยวกับโรคถุงลมโป่งพอง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1076/2520 โรคถุงลมพองเป็นโรคเร้ือรังรักษา      
ไม่หายขาดและอาจท าให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตายได้ โรคถุงลมโป่งพองจึงเป็นโรคที่มีความส าคัญอันอาจถือเป็นเหตุให้
บอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยตอบค าถามของนายแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพว่า ไม่เคยเจ็บป่วยเป็น
โรคใดๆ ไม่เคยรับการรักษาโรงพยาบาล และไม่เคยเข้ารับการฉายเอ็กซเรย์ทั้ง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยรู้ว่าตนป่วยเป็นโรค
ถุงลมโป่งพองเรื้อรังมานานปี เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายแห่ง และเคยรับการฉายเอ็กซเรย์มาแล้ว เป็น
การละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาล
ฎีกานี้จะเห็นได้ว่า การปกปิดโรคถุงลมโป่งพอง เคยรักษาในโรงพยาบาล และเคยได้รับการฉายเอ็กซเรย์มาแล้ว ถือว่า
เป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคตับโต โรคดีซ่าน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3820/2530 ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วว่าตนป่วย
เป็นโรคตับโต และดีซ่าน เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่แถลงในค าขอเอาประกันภัยและตอบนายแพทย์
ผู้ตรวจสุขภาพก่อนท าสัญญาว่า ไม่เคยเป็นหรือเคยรักษาโรคตับ ล าไส้ ไต หรือกระเพาะปัสสาวะ และไม่เคยเจ็บ ไข้
และบาดเจ็บนอกเหนือจากข้อซักถามเก่ียวกับโรคในข้ออ่ืนๆ เป็นการละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ในการรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการปกปิด โรคตับโต     
โรคดีซ่าน และเคยเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคัญทั้งหมด 
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 เกีย่วกบัโรคลมชัก เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4379/2530 ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นโรคลมชัก แต่
แถลงว่ามีสุขภาพดี หากผู้รับประกันภัยทราบความจริงจะไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า การปกปิดโรคลมชัก ซึ่งจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ แต่ผู้รับประกันภัย     
ไม่น าสืบให้เห็นว่าได้บอกล้างภายในก าหนด 1 เดือน จึงต้องรับผิดใช้เงินตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 เกี่ยวกับโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษเป็นโรคร้ายแรง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 771/2531 ผู้เอาประกันภัยรู้
ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ได้เคยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชมาก่อน และยังคงรักษาเร่ือยมา มีโรค
แทรกซ้อน มีอาการใจสั่นและเหนื่อยง่าย แต่ปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าว แม้ตัวแทนผู้หาประกันของผู้รับประกันภัยให้
แพทย์มาตรวจร่างกายเพื่อรายงานให้ผู้รับประกันภัยทราบ และแพทย์จะเคยรักษามาก่อน แต่แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
ไม่ใช่ตัวแทนของผู้รับประกันภัย จะถือว่าผู้รับประกันภัยทราบว่าผู้เอาประกันภัยเคยตรวจและ รักษาโรคต่าง ๆ 
เช่นเดียวกับแพทย์ผู้ตรวจร่างกายไม่ได้ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ถือว่าโรค           
ต่อมไทรอยด์เป็นพิษเป็นโรคร้ายแรง และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายไม่ใช่ตัวแทนของผู้รับประกันภัย การที่แพทย์เคยรู้ความ
จริงมาก่อนจึงไม่ถือว่าผู้รับประกันภัยรู้ความจริงนั้นด้วย  
 เกี่ยวกับโรคพิษสุราเร้ือรัง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5768/2531 ผู้เอาประกันภัยทราบก่อนท าสัญญา
ประกันชีวิตว่า ตนเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังจนตับอักเสบ แต่ไม่แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ หากผู้รับประกันภัยทราบอาจ
เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคพิษสุรา
เร้ือรังจนตับอักเสบถือว่ามีอาการรุนแรงแล้ว จึงเป็นสาระส าคัญ 
 และค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5268/2533 ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง แต่กลับแถลงในค าขอเอา
ประกันชีวิตว่า มีสุขภาพสมบูรณ์ดี ในระหว่าง 2 ปีที่แล้วมา ไม่เคยเข้าสถานพยาบาลเพื่อรักษาตัวข้อความจริงดังกล่าว
เป็นสาระส าคัญในการประกอบการวินิจฉัยว่าจะรับประกันชีวิตได้หรือไม่ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้ปกปิดโรคพิษสุราเร้ือรังเช่นเดียวกับฎีกาข้างบน 
 เกีย่วกับโรคไตวายร้ายแรง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1543/2534 รู้ว่าเป็นโรคไตวายร้ายแรง แต่ละเว้นไม่
เปิดเผยความจริง สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ โรคไตวายร้ายแรงถือว่าร้ายแรง จึงเป็น
สาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคตับ เช่น ค าพิพาษาศาลฎีกาที่ 3285/2536 ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริงเก่ียวกับการเป็น
โรคตับ ซึ่งหากผู้รับประกันภัยรู้ว่าเป็นโรคตับอันเป็นโรคร้ายแรง ก็จะบอกปัดไม่ยอมรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิต
เป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคตับถือว่าเป็นโรคร้ายแรง 
 เกี่ยวกับโรคหอบหืด เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3155/2539 ผู้เอาประกันภัยรู้ว่าตนเป็นโรคหอบหืด
ประจ าตัว แต่ไม่เปิดเผยให้ทราบ แม้ผู้เอาประกันภัยจะถึงแก่ความตายเพราะหกล้มศีรษะฟาดพื้นเลือดออกในสมอง   
ก็ตาม สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคหอบหืดถือว่าเป็นโรคร้ายแรง 
 เกี่ยวกบัป่วยวัณโรคปอด เช่นค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 922/2542 ในสัญญาประกันชีวิตเป็นหน้าที่ของบุคคล  
ผู้ซึ่งการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของตนต้องเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ ผู้เอา
ประกันภัยป่วยเป็นโรควัณโรคปอดเป็นโรคร้ายแรงและได้รับการรักษาเป็นเวลานาน แต่มิได้แจ้งความจริงให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบ หากผู้รับประกันภัยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมรับประกันชีวิต สัญญา
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 ข้อความจรงิดงักล่าว
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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1-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้การที่ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นวัณโรคปอดถือว่าเป็นโรคร้ายแรง ทั้ง
ยังรักษาเป็นเวลานานแสดงว่ามีอาการหนัก  
 เกีย่วกบัโรคหัวใจและโรคความดนัโลหิตสูง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1976/2545 ผู้เอาประกันชีวิตทราบ
อยู่แล้วว่าตนเป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้ผู้รับ
ประกันภัยบอกปัดไม่ยอมรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ การที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงถือว่าเป็นโรคร้ายแรง 
 เกี่ยวกบัก้อนเนือ้ที่เต้านม เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3682/2545 ผู้เอาประกันภัยเคยเข้าโรงพยาบาลด้วย
อาการปวดบริเวณเต้านมแพทย์ตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อที่เต้านมด้านซ้าย ผู้เอาประกันภัยทราบแล้ว กลับกรอกค าตอบ
ในค าขอเอาประกันชีวิตว่า ไม่เคยเป็นหรือทราบว่าเป็นหรือเคยได้รับค าแนะน าหรือการรักษาโรคมะเร็งเนื้องอกตุ่มเนื้อ
หรืออวัยวะใด ๆ ที่งอกหรือโตผิดปกติ ไม่เคยมีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน หากผู้รับประกันภัยทราบความจริงอาจ
เรียกเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้นหรือไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตและสัญญาพิเศษเพิ่มเติมตกเป็นโมฆียะ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า การที่ผู้เอาประกันภัยปวดที่เต้านมถือว่ามีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน และมีก้อน
เนื้อที่เต้านมด้วย ตรงตามแบบสอบถามแล้ว  
 เกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2792/2547 ผู้เอาประกันภัยเคยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล
เพราะพยายามฆ่าตัวตาย เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยโรคไซนัสอักเสบติดเชื้อ เคยตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
หลายครั้งด้วยโรคหลอดลมอักเสบ กระดูกอ่อนซ่ีโครงอักเสบ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย กินอาหารไม่ได้ และ
พบว่าเป็นโรคเอดส์ แจ้งในค าขอเอาประกันชีวิตว่า ไม่เคยรับการตรวจสุขภาพหรือตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค ไม่เคยเจ็บป่วย 
ไม่เคยรับการรักษาในสถานพยาบาล ไม่เคยเป็นหรือรับการรักษาโรคเก่ียวกับตาหูคอจมูก ไม่ เคยเป็นโรคหืดหอบหรือ
โรคเกี่ยวกับปอดหรือระบบหายใจ เป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง ซึ่งถือว่าเป็นข้อสาระส าคัญ 
สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการที่ผู้เอาประกันน่าจะรู้ดีว่าตัวเองเป็นโรคเอดส์
จึงพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน 
 
2. กรณศึีกษาการปกปิดข้อเทจ็จริงหรือแถลงข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ ทีถ่ือว่าสัญญา

ประกนัชีวติไม่เป็นโมฆยีะ 
 การปกปิดข้อเท็จหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่ร้ายแรงสัญญาไม่เป็นโมฆียะ 
จึงผูกพันคู่สัญญา ซึ่งในที่นี้จะศึกษาจากแนวค าพิพากษาของศาลฎีกาที่ได้มีการวางแนวไว้ดังต่อไปนี้ 
 เกี่ยวกับโรคไส้เลื่อน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 715/2513 โรคไส้เลื่อนมิใช่เป็นโรคอันตรายร้ายแรง เมื่อ
ผ่าตัดแล้วอาจหายได้ การที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งเรื่องเคยเป็นโรคนี้และได้รับการผ่าตัดมาก่อนยังไม่ถึงขนาดอนุมาน
ได้ว่า ถ้าได้แจ้งเช่นนั้นผู้รับประกันภัยจะบอกปัดไม่รับประกันหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น สัญญาไม่เป็นโมฆียะ    
ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ศาลเห็นว่า โรคไส้เลื่อนไม่ใช่โรคอันตรายร้ายแรง ไม่อาจอนุมานได้จากวิญญูชนทั่วไปว่าเป็น
ข้อสาระส าคัญ  
 เกี่ยวกับการถูกปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตปกปิดสุขภาพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1422/2515 ผู้เอา
ประกันภัยเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไตท างานไม่ปกติ บริษัทจ าเลยปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตมาแล้ว ต่อมา 1 ปีเศษ 
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้การที่ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นวัณโรคปอดถือว่าเป็นโรคร้ายแรง ทั้ง
ยังรักษาเป็นเวลานานแสดงว่ามีอาการหนัก  
 เกีย่วกบัโรคหัวใจและโรคความดนัโลหิตสูง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1976/2545 ผู้เอาประกันชีวิตทราบ
อยู่แล้วว่าตนเป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้ผู้รับ
ประกันภัยบอกปัดไม่ยอมรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ การที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงถือว่าเป็นโรคร้ายแรง 
 เกี่ยวกบัก้อนเนือ้ที่เต้านม เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3682/2545 ผู้เอาประกันภัยเคยเข้าโรงพยาบาลด้วย
อาการปวดบริเวณเต้านมแพทย์ตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อที่เต้านมด้านซ้าย ผู้เอาประกันภัยทราบแล้ว กลับกรอกค าตอบ
ในค าขอเอาประกันชีวิตว่า ไม่เคยเป็นหรือทราบว่าเป็นหรือเคยได้รับค าแนะน าหรือการรักษาโรคมะเร็งเนื้องอกตุ่มเนื้อ
หรืออวัยวะใด ๆ ที่งอกหรือโตผิดปกติ ไม่เคยมีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน หากผู้รับประกันภัยทราบความจริงอาจ
เรียกเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้นหรือไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตและสัญญาพิเศษเพิ่มเติมตกเป็นโมฆียะ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า การที่ผู้เอาประกันภัยปวดที่เต้านมถือว่ามีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน และมีก้อน
เนื้อที่เต้านมด้วย ตรงตามแบบสอบถามแล้ว  
 เกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2792/2547 ผู้เอาประกันภัยเคยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล
เพราะพยายามฆ่าตัวตาย เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยโรคไซนัสอักเสบติดเชื้อ เคยตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
หลายครั้งด้วยโรคหลอดลมอักเสบ กระดูกอ่อนซ่ีโครงอักเสบ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย กินอาหารไม่ได้ และ
พบว่าเป็นโรคเอดส์ แจ้งในค าขอเอาประกันชีวิตว่า ไม่เคยรับการตรวจสุขภาพหรือตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค ไม่เคยเจ็บป่วย 
ไม่เคยรับการรักษาในสถานพยาบาล ไม่เคยเป็นหรือรับการรักษาโรคเก่ียวกับตาหูคอจมูก ไม่ เคยเป็นโรคหืดหอบหรือ
โรคเกี่ยวกับปอดหรือระบบหายใจ เป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง ซึ่งถือว่าเป็นข้อสาระส าคัญ 
สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการที่ผู้เอาประกันน่าจะรู้ดีว่าตัวเองเป็นโรคเอดส์
จึงพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน 
 
2. กรณศึีกษาการปกปิดข้อเทจ็จริงหรือแถลงข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ ทีถ่ือว่าสัญญา

ประกนัชีวติไม่เป็นโมฆยีะ 
 การปกปิดข้อเท็จหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่ร้ายแรงสัญญาไม่เป็นโมฆียะ 
จึงผูกพันคู่สัญญา ซึ่งในที่นี้จะศึกษาจากแนวค าพิพากษาของศาลฎีกาที่ได้มีการวางแนวไว้ดังต่อไปนี้ 
 เกี่ยวกับโรคไส้เลื่อน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 715/2513 โรคไส้เลื่อนมิใช่เป็นโรคอันตรายร้ายแรง เมื่อ
ผ่าตัดแล้วอาจหายได้ การที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งเรื่องเคยเป็นโรคนี้และได้รับการผ่าตัดมาก่อนยังไม่ถึงขนาดอนุมาน
ได้ว่า ถ้าได้แจ้งเช่นนั้นผู้รับประกันภัยจะบอกปัดไม่รับประกันหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น สัญญาไม่เป็นโมฆียะ    
ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ศาลเห็นว่า โรคไส้เลื่อนไม่ใช่โรคอันตรายร้ายแรง ไม่อาจอนุมานได้จากวิญญูชนทั่วไปว่าเป็น
ข้อสาระส าคัญ  
 เกี่ยวกับการถูกปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตปกปิดสุขภาพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1422/2515 ผู้เอา
ประกันภัยเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไตท างานไม่ปกติ บริษัทจ าเลยปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตมาแล้ว ต่อมา 1 ปีเศษ 
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ขอเอาประกันชีวิตกับจ าเลยอีก และแจ้งว่าไม่เคยถูกปฏิเสธการรับประกันชีวิตมาก่อน แพทย์ของจ าเลยตรวจร่างกาย 
ผู้เอาประกันภัยแล้วปรากฏว่าสมบูรณ์ดี จ าเลยจึงรับประกันชีวิต ต่อมา 1 ปี ผู้เอาประกันภัยตายด้วยโรคปอดบวม
ปรากฏว่า จ าเลยเคยรับประกันชีวิตผู้ที่เคยถูกปฏิเสธมาแล้ว จ าเลยไม่ถือข้อนี้เป็นส าคัญ แต่ถือตามที่แพทย์ของจ าเลย
ตรวจสุขภาพดีหรือไม่ สัญญาไม่เป็นโมฆียะ  
 ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ โรคความดันโลหิตสูงและโรคไต ซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่รับประกันชีวิตมาก่อนนั้น ตาม
แนวค าพิพากษาศาลฎีกาถือว่าเป็นโรคร้ายแรงที่จะต้องเปิดเผย การกระท าของผู้เอาประกันเข้าองค์ประกอบ แถลง
ข้อความที่ต้องเปิดเผยเป็นเท็จแล้ว ถือว่าไม่สุจริตอย่างยิ่งแล้ว แต่การกระท านั้นต้องเป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยหลงเชื่อ
ด้วย กรณีนี้ผู้รับประกันภัยเชื่อตามที่แพทย์ตรวจว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ดี หาได้เชื่อตามที่ผู้เอาประกันภัยแถลงไม่ ทั้งตาม
พฤติการณ์ขณะท าสัญญาตรวจไม่พบว่ามีอาการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและไตท างานไม่ปกติ ทั้งปรากฏว่าผู้เอา
ประกันภัยตายด้วยโรคอ่ืน อาจเห็นว่าอาการของโรคไม่รุนแรงก็ได้ นอกจากนี้ผู้รับประกันภัยก็เคยรับประกันชีวิตผู้ที่
เคยถูกปฏิเสธไม่รับประกันมาแล้ว ศาลฎีกาจึงฟังว่า ผู้รับประกันภัย ไม่ถือว่าเป็นข้อส าคัญแต่ถ้าเป็นบริษัทอ่ืนปฏิ เสธ 
ไม่รับประกันภัยมาก่อน อาจจะถือว่าเป็นข้อสาระส าคัญ  
 เกีย่วกับผู้เอาประกนัภัยไม่ทราบว่าเป็นโรคไต เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2278/2517 ข้อความจริงอย่างไร
จะถือว่าอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น ต้องถือตามความเห็นของวิญญูชนทั่วไปเป็นหลัก จะถือว่าถ้ามีการปกปิดความจริงไม่ว่า
ประการใด ๆ แล้วจะท าให้สัญญาเป็นโมฆียะไปเสียทั้งหมดหาได้ไม่ ตามข้อมูลแพทย์บันทึกในรายงานแพทย์ว่าเป็นโรค
ไต ไม่ปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยทราบจากแพทย์ว่าตนเป็นโรคไต ขณะผู้เอาประกันขอเอาประกันชีวิต มีสุขภาพดี 
แพทย์ผู้ตรวจไม่พบโรคไตแสดงว่าโรคไตหายแล้วหรืออยู่ในขั้นไม่ร้ายแรง และต่อมาตายด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตก
ดังนั้น การที่ไม่เปิดเผยว่าเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาก่อน ไม่อาจอนุมานได้ว่า ถ้าเปิดเผยแล้วจะจูงใจให้บอก
ปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิตอันจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ ไม่ปรากฏว่าผู้
เอาประกันภัยทราบจากแพทย์ว่าเป็นโรคไต จึงไม่ถือว่าปกปิดโรคไต ส่วนที่ปกปิดข้อความจริงที่ว่าเคยรักษาตัวใน
โรงพยาบาลมาก่อนท าสัญญาประกันชีวิต ขณะท าสัญญามีสุขภาพดีและตรวจไม่พบว่าเป็นโรคไต จึงไม่อาจอนุมานจาก 
“ความคิดเห็นของวิญญูชนทั่วไป” ว่าเป็นข้อส าคัญที่จะต้องเปิดเผยหรือแถลง 
 เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแต่ผู้ เอาประกันภัยไม่รู้ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1277/2524 ผู้ เอา
ประกันภัยเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกและมิได้ทราบถึงความร้ายแรงแห่งโรคที่ตนเป็นอยู่ เพราะยังท างานได้เช่นคน
ปกติทั่วไป ตัวแทนของผู้รับประกันภัยก็มิได้สอบถามประวัติความเจ็บป่วยของ ผู้เอาประกันภัย เพียงแต่สอบถามอายุ
และให้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มค าขอเอาประกันภัย แล้วตัวแทนน าแบบฟอร์มไปกรอกข้อความเอาเอง ผู้เอา
ประกันภัยย่อมไม่มีโอกาสรู้ได้ว่าที่ตนเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนเป็นสาระส าคัญ จะถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่
เปิดเผยความจริงหาได้ไม่ กรณีนี้จะเห็นได้ว่า ศาลคงถือเอาความรู้ของผู้เอาประกันภัยโดยเฉพาะที่ไม่รู้หนังสือและ
ตัวแทนประกันชีวิตไม่ไดส้อบถามให้รู้ว่าโรคดังกล่าวเป็นสาระส าคัญจะต้องเปิดเผย คงไม่ใช่ถือเอาความรู้อย่างวิญญูชน
ทั่วไปเป็นหลัก  
 เกี่ยวกับอาการป่วยเป็นหวัดและแพ้อากาศ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1977/2526 ผู้ตายเป็นโรคหวัดและ
แพ้อากาศมีอาการหอบหืด แต่ไม่ใช่อาการของโรคหืดเพราะไม่ได้เป็นโรคหืด การที่ผู้ตายแจ้งในแบบสอบถามว่า ไม่เคย
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเคยปรึกษาแพทย์เก่ียวกับโรคหรืออาการของโรคหืดตามที่ระบุในค าถาม ไม่เป็นการปกปิด
ตามมาตรา 865 ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ จะเห็นได้ว่าการป่วยเป็นหวัดและแพ้อากาศไม่ใช่โรคร้ายแรง วิญญูชน
ทั่วไปย่อมเห็นว่าไม่ใช่สาระส าคัญที่จ าต้องเปิดเผย อาการหอบหืดที่เป็นอาการของโรคแพ้อากาศไม่ใช่อาการของโรค
หืดที่ระบุไว้ในค าถาม ทั้งในค าถามก็มิได้ระบุโรคนี้ไว้ด้วย แสดงว่าแม้ผู้รับประกันภัยก็ไม่ถือว่าโรคหวัดหรือแพ้อากาศนี้
เป็นสาระส าคัญ จึงไม่เป็นการปกปิดข้อความจริงตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 
 เกีย่วกบัโรคต้อตา เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3728/2530 โรคต้อตาไม่ถือว่าเป็นอาการผิดปกติเกี่ยวกับตาที่
มีอันตรายร้ายแรงถึงขนาดต้องผ่าตัด แม้ผู้เอาประกันชีวิตจะเข้ารับการผ่าตัดต้อตาที่โรงพยาบาลมาแล้ว และแถลงเท็จ
ต่อแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพว่า ไม่เคยมีอาการผิดปกติเก่ียวกับตา ไม่เคยรับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน ก็ไม่
ท าให้สัญญาเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า โรคต้อตาไม่ใช่โรคร้ายแรงถึงตาย และไม่จ าเป็นต้อง
ผ่าตัดทันทีที่เป็น แม้ท าการการผ่าตัดก็ไม่เป็นเหตุให้ตายได้ ไม่ใช่อาการผิดปกติเก่ียวกับตาตามค าถามของแพทย์ ไม่
เป็นเหตุให้บอกปัดไม่รับประกันภัยหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น จึงถือว่าไม่เป็นสาระส าคัญที่จะต้องเปิดเผย  
 เกี่ยวกับโรคลมชักหรือลมบ้าหมู เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5407/2537 แพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้ตายเห็นว่า
ผู้ตายมีอาการชัก ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจจะมิใช่เกิดจากโรคลมชักหรือลมบ้าหมู จะต้องพิสูจน์ด้วยเครื่องตรวจ
คลื่นไฟฟ้าในสมอง แต่ทางโรงพยาบาลไม่มี แพทย์ไม่ได้ยืนยันว่าอาการชักของผู้ตายเป็นโรคที่ร้ายแรง การตรวจรักษา
นั้นห่างจากการตรวจครั้งสุดท้ายถึง 10 ปี ไม่ปรากฏว่าผู้ตายท างานไม่ได้ เช่นคนปกติและปรากฏว่าผู้ตายถึงแก่ความ
ตายเพราะขับรถจักรยานยนต์พลิกคว่ า จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ตายมีโรคประจ าตัวที่ร้ายแรง การที่ผู้ตายมิได้แจ้งให้ทราบถึง
อาการชักดังกล่าว ไม่ใช่กรณีที่ผู้ตายรู้อยู่แล้วไม่เปิดข้อความจริง อันจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้ ผู้เอาประกันภัยมีอาการชัก แม้แต่แพทย์ยังไม่รู้แน่ว่าเป็นอาการของโรคลมชักหรือลมบ้าหมู จึงฟัง
ไม่ได้เป็นโรคลมชักหรือลมบ้าหมู ดังนั้น จึงถือไม่ได้ว่าอาการชักเป็นโรคร้ายแรงที่จะต้องเปิดเผย  
 เกี่ยวกับโรคหนองในเทียมและซิฟิลิส เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7186/2539 การที่ผู้ตายไม่ได้แจ้งเรื่องที่
เคยเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลและคลินิกเก่ียวกับกามโรคหนองในเทียมและซิฟิลิสให้จ าเลยทราบ ยังไม่ถึง
ขนาดที่จะอนุมานได้ว่าถ้าได้แจ้งเช่นนั้นจะท าให้จ าเลยบอกปัดไม่รับประกันชีวิตหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น อันจะ
ท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ จะเห็นได้ว่า โรคหนองในเทียมและซิฟิลิสเป็นโรคไม่
ร้ายแรง รักษาได้ ไม่ถึงตาย เมื่อไม่ถามโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว ย่อมถือว่าไม่เป็นสาระส าคัญ 
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลง 
ข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
  
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 1) เป็น
สัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็น
สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย
ประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามค าสั่งของนายทะเบียน เร่ืองการให้ความเห็นชอบแบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยต้องมีรูปแบบและ
ข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ  ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ  
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเรื่องอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความ 
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ได้มีการ
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้นอายุความให้แก่กองทุน
ประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมารับไป  โดย
ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต เช่น หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ ซึ่งหลักส่วนได้เสียถือเป็น
หลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 รวมถึง
หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยตาม
ความเป็นจริง ไม่ปกปิดข้อความจริง และไม่แถลงเท็จ ในสาระส าคัญของการรับประกันภัย  และนอกจากนี้ข้อความที่
อาจจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย นอกเหนือจากรายการที่กฎหมายบังคับให้มีแล้ว และตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท
สามัญ ฉบับมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ได้มีการหยิบเงื่อนไขบางรายการที่ส าคัญ ว่ามีความส าคัญอย่างไรในสัญญาประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับสัญญาหลัก คือสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะ ได้รับ
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รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเคยปรึกษาแพทย์เก่ียวกับโรคหรืออาการของโรคหืดตามที่ระบุในค าถาม ไม่เป็นการปกปิด
ตามมาตรา 865 ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ จะเห็นได้ว่าการป่วยเป็นหวัดและแพ้อากาศไม่ใช่โรคร้ายแรง วิญญูชน
ทั่วไปย่อมเห็นว่าไม่ใช่สาระส าคัญที่จ าต้องเปิดเผย อาการหอบหืดที่เป็นอาการของโรคแพ้อากาศไม่ใช่อาการของโรค
หืดที่ระบุไว้ในค าถาม ทั้งในค าถามก็มิได้ระบุโรคนี้ไว้ด้วย แสดงว่าแม้ผู้รับประกันภัยก็ไม่ถือว่าโรคหวัดหรือแพ้อากาศนี้
เป็นสาระส าคัญ จึงไม่เป็นการปกปิดข้อความจริงตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 
 เกีย่วกบัโรคต้อตา เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3728/2530 โรคต้อตาไม่ถือว่าเป็นอาการผิดปกติเกี่ยวกับตาที่
มีอันตรายร้ายแรงถึงขนาดต้องผ่าตัด แม้ผู้เอาประกันชีวิตจะเข้ารับการผ่าตัดต้อตาที่โรงพยาบาลมาแล้ว และแถลงเท็จ
ต่อแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพว่า ไม่เคยมีอาการผิดปกติเก่ียวกับตา ไม่เคยรับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน ก็ไม่
ท าให้สัญญาเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า โรคต้อตาไม่ใช่โรคร้ายแรงถึงตาย และไม่จ าเป็นต้อง
ผ่าตัดทันทีที่เป็น แม้ท าการการผ่าตัดก็ไม่เป็นเหตุให้ตายได้ ไม่ใช่อาการผิดปกติเก่ียวกับตาตามค าถามของแพทย์ ไม่
เป็นเหตุให้บอกปัดไม่รับประกันภัยหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น จึงถือว่าไม่เป็นสาระส าคัญที่จะต้องเปิดเผย  
 เกี่ยวกับโรคลมชักหรือลมบ้าหมู เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5407/2537 แพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้ตายเห็นว่า
ผู้ตายมีอาการชัก ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจจะมิใช่เกิดจากโรคลมชักหรือลมบ้าหมู จะต้องพิสูจน์ด้วยเครื่องตรวจ
คลื่นไฟฟ้าในสมอง แต่ทางโรงพยาบาลไม่มี แพทย์ไม่ได้ยืนยันว่าอาการชักของผู้ตายเป็นโรคที่ร้ายแรง การตรวจรักษา
นั้นห่างจากการตรวจครั้งสุดท้ายถึง 10 ปี ไม่ปรากฏว่าผู้ตายท างานไม่ได้ เช่นคนปกติและปรากฏว่าผู้ตายถึงแก่ความ
ตายเพราะขับรถจักรยานยนต์พลิกคว่ า จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ตายมีโรคประจ าตัวที่ร้ายแรง การที่ผู้ตายมิได้แจ้งให้ทราบถึง
อาการชักดังกล่าว ไม่ใช่กรณีที่ผู้ตายรู้อยู่แล้วไม่เปิดข้อความจริง อันจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้ ผู้เอาประกันภัยมีอาการชัก แม้แต่แพทย์ยังไม่รู้แน่ว่าเป็นอาการของโรคลมชักหรือลมบ้าหมู จึงฟัง
ไม่ได้เป็นโรคลมชักหรือลมบ้าหมู ดังนั้น จึงถือไม่ได้ว่าอาการชักเป็นโรคร้ายแรงที่จะต้องเปิดเผย  
 เกี่ยวกับโรคหนองในเทียมและซิฟิลิส เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7186/2539 การที่ผู้ตายไม่ได้แจ้งเรื่องที่
เคยเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลและคลินิกเก่ียวกับกามโรคหนองในเทียมและซิฟิลิสให้จ าเลยทราบ ยังไม่ถึง
ขนาดที่จะอนุมานได้ว่าถ้าได้แจ้งเช่นนั้นจะท าให้จ าเลยบอกปัดไม่รับประกันชีวิตหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น อันจะ
ท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ จะเห็นได้ว่า โรคหนองในเทียมและซิฟิลิสเป็นโรคไม่
ร้ายแรง รักษาได้ ไม่ถึงตาย เมื่อไม่ถามโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว ย่อมถือว่าไม่เป็นสาระส าคัญ 
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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ                                                                                 นช.3 
  (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 
 1.1 กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2 กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวติ  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของนายหน้าประกันชีวิต 

2. การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2. วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
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