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บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัตวัแทนประกนัชีวติ       ตช.1 
(1 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่ 
1.1 สัญญาประกันชวีิต 
1.2 การเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความ 
1.3 เงื่อนไขทั่วไปของสัญญาประกันชีวิต 

 
แนวคดิ 

1. สัญญาประกันชีวิต หมายถึง สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจ านวนหนึ่งซึ่งเป็นจ านวนที่
แน่นอนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ในเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ซึ่งถูกเอาประกันชีวิตได้ตาย
ลง หรือมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ และผู้เอาประกันภัยตกลงส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับ
ประกันภัย โดยสัญญาประกันชีวิตมีลักษณะทั่วไป คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็น
สัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาที่ต้องใช้จ่ายจ านวนเงินอันแน่นอน และกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกัน
ชีวิตน าออกขายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  

2. การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญา กล่าวคือ ต้องมี
บุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์ โดยเข้าท า
สัญญาต่อกัน ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้อง
ใช้อายุความ 10 ปีตามบทบัญญัติทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 อย่างไร  
ก็ดีอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ได้ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

3.  กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์           
แบบชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 
การประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวด
ที่ 5 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 
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 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 1.2 สัญญาประกันชีวิต หมายถึง สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็นจ านวน
ที่แน่นอนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ในเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ซึ่งถูกเอาประกันชีวิตได้ตายลง หรือ     
มีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ และผู้ เอาประกันภัยตกลงส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย  (พรชัย        
สุนทรพันธุ์, 2545, น. 182) 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 889 บัญญัติว่า “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงิน
ย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง” ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สัญญาประกันชีวิตมีเหตุแห่งการจ่ายเงินหรือ
ใช้เงินอยู่ 2 กรณีด้วยกันคือ  
  1) การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันชีวิต และ  
  2) การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้เอาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 861 และประกอบกับมาตรา 889 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า สัญญาประกันภัยจะใช้ค าว่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนเงิน 
ทั้งนี้เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แบง่การประกันภัยออกเป็น 2 ประเภทคือ การประกันวินาศภัย กับ 
การประกันชีวิต โดยสามารถสังเกตความแตกต่างได้จากค าว่า “ค่าสินไหมทดแทน” และค าว่า “ใช้เงินจ านวนหนึ่ง” 
กล่าวคือการจะใช้ค่าสินไหมทดแทนกันนั้นจะใช้กับเฉพาะกรณีเกิดวินาศภัยเท่านั้น เพราะการจะใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่กันจะท าได้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นและความเสียหายนั้นสามารถก าหนดเป็นจ านวนเงินได้ ส่วนการใช้เงินจ านวน
หนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ในสัญญาว่าหากเกิดเหตุการณ์ดังที่ระบุไว้ในสัญญาขึ้นในอนาคต จะต้องมีการใช้
เงินกัน ซึ่งเหตุการณ์ที่ก าหนดกันไว้ เช่น ความมรณะหรือความทรงชีพ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
889 ดังนั้นการประกันภัยประเภทนี้ก็คือการประกันชีวิต และนอกจากนี้สัญญาประกันชีวิตมีความมุ่งหมายแตกต่าง
จากสัญญาประกันวินาศภัย กล่าวคือ สัญญาประกันวินาศภัยมีความมุ่งหมายที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่เจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย แต่สัญญาประกันชีวิตมีความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจแก่ผู้ที่พึ่งพิงผู้เอาประกันภัยซึ่งเสียชีวิตไป (พรชัย สุนทรพันธุ์, 2545, น. 182)   
 ทั้งนี้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 17 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเป็นผู้รับ
ประกันภัยโดยท าสัญญาประกันภัยกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” 
ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 18 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเป็นผู้รับประกันภัยโดยท า
สัญญาประกันชีวิตกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต” ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
บทบัญญัติในมาตราทั้งสองมาตราดังกล่าว แสดงให้เห็นความแตกต่างของถ้อยค าและกฎหมายมีเจตนารมณ์ที่แบ่งแยก
ลักษณะของสัญญาประกันภัยกับสัญญาประกันชีวิต โดยอนุญาตให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิต สามารถท าการเป็นผู้รับประกันภัยได้แต่เฉพาะสัญญาประกันชีวิตเท่านั้น (อ านวย สุภเวชย์, 2551, น. 123) 
  
2. ลกัษณะทัว่ไปของสัญญาประกนัชีวติ 
 สัญญาประกันชีวิตนอกจากเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยการประกันภัยเป็นพิเศษแล้ว ในส่วนของสัญญาประกันชีวิต   
มีลักษณะทั่วไป คือ 1) เป็นสัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาที่ต้อง
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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 1.2 สัญญาประกันชีวิต หมายถึง สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็นจ านวน
ที่แน่นอนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ในเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ซึ่งถูกเอาประกันชีวิตได้ตายลง หรือ     
มีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ และผู้ เอาประกันภัยตกลงส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย  (พรชัย        
สุนทรพันธุ์, 2545, น. 182) 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 889 บัญญัติว่า “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงิน
ย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง” ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สัญญาประกันชีวิตมีเหตุแห่งการจ่ายเงินหรือ
ใช้เงินอยู่ 2 กรณีด้วยกันคือ  
  1) การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันชีวิต และ  
  2) การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้เอาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 861 และประกอบกับมาตรา 889 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า สัญญาประกันภัยจะใช้ค าว่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนเงิน 
ทั้งนี้เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แบง่การประกันภัยออกเป็น 2 ประเภทคือ การประกันวินาศภัย กับ 
การประกันชีวิต โดยสามารถสังเกตความแตกต่างได้จากค าว่า “ค่าสินไหมทดแทน” และค าว่า “ใช้เงินจ านวนหนึ่ง” 
กล่าวคือการจะใช้ค่าสินไหมทดแทนกันนั้นจะใช้กับเฉพาะกรณีเกิดวินาศภัยเท่านั้น เพราะการจะใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่กันจะท าได้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นและความเสียหายนั้นสามารถก าหนดเป็นจ านวนเงินได้ ส่วนการใช้เงินจ านวน
หนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ในสัญญาว่าหากเกิดเหตุการณ์ดังที่ระบุไว้ในสัญญาขึ้นในอนาคต จะต้องมีการใช้
เงินกัน ซึ่งเหตุการณ์ที่ก าหนดกันไว้ เช่น ความมรณะหรือความทรงชีพ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
889 ดังนั้นการประกันภัยประเภทนี้ก็คือการประกันชีวิต และนอกจากนี้สัญญาประกันชีวิตมีความมุ่งหมายแตกต่าง
จากสัญญาประกันวินาศภัย กล่าวคือ สัญญาประกันวินาศภัยมีความมุ่งหมายที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่เจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย แต่สัญญาประกันชีวิตมีความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจแก่ผู้ที่พึ่งพิงผู้เอาประกันภัยซึ่งเสียชีวิตไป (พรชัย สุนทรพันธุ์, 2545, น. 182)   
 ทั้งนี้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 17 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเป็นผู้รับ
ประกันภัยโดยท าสัญญาประกันภัยกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” 
ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 18 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเป็นผู้รับประกันภัยโดยท า
สัญญาประกันชีวิตกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต” ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
บทบัญญัติในมาตราทั้งสองมาตราดังกล่าว แสดงให้เห็นความแตกต่างของถ้อยค าและกฎหมายมีเจตนารมณ์ที่แบ่งแยก
ลักษณะของสัญญาประกันภัยกับสัญญาประกันชีวิต โดยอนุญาตให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิต สามารถท าการเป็นผู้รับประกันภัยได้แต่เฉพาะสัญญาประกันชีวิตเท่านั้น (อ านวย สุภเวชย์, 2551, น. 123) 
  
2. ลกัษณะทัว่ไปของสัญญาประกนัชีวติ 
 สัญญาประกันชีวิตนอกจากเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยการประกันภัยเป็นพิเศษแล้ว ในส่วนของสัญญาประกันชีวิต   
มีลักษณะทั่วไป คือ 1) เป็นสัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาที่ต้อง
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ชดใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็นสัญญา (กรมธรรม์ประกันชีวิต) ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   2.1 สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาเส่ียงโชค หมายถึง สัญญาซึ่งการช าระหนี้ตามสัญญานั้นจะ
กระท าต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากข้อเท็จจริงที่จะใช้เป็นเงื่อนไขการจ่ายเป็นความไม่
แน่นอน นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้เอาประกันภัย ก็เป็นความรู้ที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่เพียงฝ่ายเดียว 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการท าสัญญา ผู้รับประกันภัยจึงควรจะได้รู้ถึงข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับสุขภาพและความ
บกพร่องทางร่างกายที่เกี่ยวกับผู้เอาประกันภัยเพื่อน ามาเป็นข้อพิจารณาในการรับประกันชีวิต และเพื่อมิให้การ
พิจารณารับประกันชีวิตผิดพลาด จะเห็นได้ว่า หลักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งนั้นเป็นหลักส าคัญและ
จ าเป็นต้องมีในสัญญาประกันชีวิต เพราะเป็นหลักที่สนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา ซึ่งได้บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก ทั้ง ๆ ที่ในมาตรา 162 ก็ได้บัญญัติให้คู่สัญญาเปิดเผย
ข้อความจริงในการท าสัญญาไว้แล้ว แต่ก็ยังคงน ามาบัญญัติเน้นไว้โดยเฉพาะในเรื่องประกันภัยอีกด้วย (ไชยยศ           
เหมะรัชตะ, 2546, น. 393)  

 สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาเสี่ยงโชค (Aleatory Contract) นั้น กล่าวคือ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจได้รับ           
การตอบแทนไม่สมกับจ านวนเงินที่เสียไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสหรือความไม่แน่นอนของความทรงชีพหรือมรณะของ   
ผู้เอาประกันภัย 
 2.2 สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน   ในความหมายที่ว่าผู้รับประกันภัยก็ดี ผู้เอา
ประกันภัยก็ดี  แต่ละฝ่ายต่างก็มีหนี้ที่จะต้องช าระให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้
จากอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นเมื่อสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาต่างตอบแทนจึงต้องบังคับตามบทบัญญัติในเรื่องสัญญาต่าง
ตอบแทนดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 369 บัญญัติว่า “ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น 
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมช าระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะช าระหนี้ หรือขอปฏิบัติการช าระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ท่าน  
มิให้ใช้บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงก าหนด” 
            ในการท าประกันชีวิตผู้ขอท าประกันชีวิตจะต้องกรอกใบค าขอเอาประกันชีวิต พร้อมทั้งช าระเบี้ยประกันภัย
ส่งให้ตัวแทนประกันชีวิตเพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตน าส่งใบค าขอเอาประกันชีวิตพร้อมเบี้ยประกันชีวิตที่รับมาส่งมอบ
ให้แก่บริษัทประกันชีวิตเพื่อพิจารณารับประกันชีวิต เมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับช าระเบี้ยป ระกันภัยและตกลง
รับประกันชีวิตแล้ว บริษัทประกันชีวิตก็มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นการ               
ตอบแทน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ในการประกันชีวิต        
ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันชีวิตก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองเป็นการตอบแทน     
 2.3  สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาส าเร็จรูป  สัญญาส าเร็จรูปตามความหมายใน Black Law 
Dictionary  คือแบบสัญญามาตรฐานที่เสนอต่อลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือบริการมีสาระส าคัญให้ลูกค้าเลือกว่าจะท าสัญญา 
หรือจะปฏิเสธ โดยไม่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เจรจาต่อรองและมีเงื่อนไขว่าลูกค้าไม่อาจได้รับสิ่งของหรือบริการใด ๆ 
ตามที่ต้องการได้ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับความยินยอมตามสัญญานั้น 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 สัญญาส าเร็จรูป หมายความว่า สัญญาที่ท าเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยมีการก าหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคัญไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะท าในรูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดน ามาใช้ในการประกอบกิจการของตน   
 ในการท าสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยมักจะไม่มีโอกาสต่อรองข้อสัญญาให้ผิดไปจากเนื้อหาใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ฝ่ายผู้รับประกันภัยเป็นผู้ร่าง และเตรียมไว้แล้วก่อนเข้าท าสัญญากับผู้เอาประกันภัย จึงมี
โอกาสที่ผู้รับประกันภัยจะเขียนข้อสัญญาให้เป็นประโยชน์แก่ตน จนอาจท าให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม  นาย
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 จึงต้องเข้ามามีส่วนในการควบคุมความเป็นธรรมทางสัญญา โดย
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะเสนอขายได้ต้องได้รับความเห็นชอบตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535 เสียก่อน ทั้งนี้ นายทะเบียนมีอ านาจที่จะสั่งบริษัทประกันชีวิตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความต่ าง ๆ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตได้ด้วย 
 อย่างไรก็ดี แม้ว่ากฎหมายจะก าหนดว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว
ก็ตาม แต่สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาส าเร็จรูป จึงตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 ด้วย ดังนั้น หากมีการน าคดีขึ้นสู่ศาล และศาลเห็นว่าข้อสัญญาประกันชีวิตหรือข้อตกลงที่ไม่เป็น
ธรรม ศาลย่อมมีอ านาจที่จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาข้อสัญญาดังกล่าวให้มีผลเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีได้ 
(พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4)2 

 2.4 สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องชดใช้จ านวนเงินอันแน่นอน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 889 ได้บัญญัติไว้ว่า “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือ
มรณะของบุคคลคนหนึ่ง” ทั้งนี้ความมุ่งหมายของสัญญาประกันชีวิต  ในกรณีประกันชีวิตโดยอาศัยความมรณะของ   
ผู้เอาประกันภัยเป็นประกัน มิใช่เพื่อจะชดใช้หรือทดแทนความเสียหายแก่เจ้าของชีวิต  หากแต่มุ่งช่วยเหลือผู้ซึ่งต้อง
อาศัยพึ่งพิงผู้ซึ่งถึงแก่ความตายไปแล้ว ในกรณีประกันชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันภัยเป็นประกัน เม่ือ
ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับเงินจ านวนหนึ่งตามที่ตกลงกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 “ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธรุกิจการค้า หรือ
วิชาชีพ หรือในสัญญาส าเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูป หรือผู้ซ้ือฝาก
ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น” 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 สัญญาส าเร็จรูป หมายความว่า สัญญาที่ท าเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยมีการก าหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคัญไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะท าในรูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดน ามาใช้ในการประกอบกิจการของตน   
 ในการท าสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยมักจะไม่มีโอกาสต่อรองข้อสัญญาให้ผิดไปจากเนื้อหาใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ฝ่ายผู้รับประกันภัยเป็นผู้ร่าง และเตรียมไว้แล้วก่อนเข้าท าสัญญากับผู้เอาประกันภัย จึงมี
โอกาสที่ผู้รับประกันภัยจะเขียนข้อสัญญาให้เป็นประโยชน์แก่ตน จนอาจท าให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม  นาย
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 จึงต้องเข้ามามีส่วนในการควบคุมความเป็นธรรมทางสัญญา โดย
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะเสนอขายได้ต้องได้รับความเห็นชอบตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535 เสียก่อน ทั้งนี้ นายทะเบียนมีอ านาจที่จะสั่งบริษัทประกันชีวิตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความต่ าง ๆ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตได้ด้วย 
 อย่างไรก็ดี แม้ว่ากฎหมายจะก าหนดว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว
ก็ตาม แต่สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาส าเร็จรูป จึงตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 ด้วย ดังนั้น หากมีการน าคดีขึ้นสู่ศาล และศาลเห็นว่าข้อสัญญาประกันชีวิตหรือข้อตกลงที่ไม่เป็น
ธรรม ศาลย่อมมีอ านาจที่จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาข้อสัญญาดังกล่าวให้มีผลเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีได้ 
(พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4)2 

 2.4 สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องชดใช้จ านวนเงินอันแน่นอน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 889 ได้บัญญัติไว้ว่า “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือ
มรณะของบุคคลคนหนึ่ง” ทั้งนี้ความมุ่งหมายของสัญญาประกันชีวิต  ในกรณีประกันชีวิตโดยอาศัยความมรณะของ   
ผู้เอาประกันภัยเป็นประกัน มิใช่เพื่อจะชดใช้หรือทดแทนความเสียหายแก่เจ้าของชีวิต  หากแต่มุ่งช่วยเหลือผู้ซึ่งต้อง
อาศัยพึ่งพิงผู้ซึ่งถึงแก่ความตายไปแล้ว ในกรณีประกันชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันภัยเป็นประกัน เม่ือ
ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับเงินจ านวนหนึ่งตามที่ตกลงกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 “ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธรุกิจการค้า หรือ
วิชาชีพ หรือในสัญญาส าเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูป หรือผู้ซ้ือฝาก
ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น” 
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 สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาชดใช้เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ จึงไม่ใช่การจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงตามสัญญาประกันวินาศภัย  แต่เป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ผู้รับประกันภัย) 
ต้องจ่ายเงินจ านวนแน่นอนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) เมื่อความตายที่รับประกันภัยไว้ได้เกิดขึ้น ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากว่าคุณค่าของชีวิตมนุษย์นั้นไม่มีจ ากัด ดังนั้น  จึงไม่มีเงินจ านวนใดมากพอที่จะชดเชยการตายที่เกิดขึ้นได้ 
แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีอายุถึงช่วงที่ชีวิตของเขาไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ตาม แต่ผู้รับประกันภัยก็ยังต้องชดใช้
เงินเป็นจ านวนที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาประกันชีวิตนั้น 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  889  ได้บัญญัติหลักของสัญญาประกันชีวิตไว้ว่า  “ใน
สัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง”   
 2.5 สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญา (กรมธรรม์ประกันชีวิต) ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานของรัฐ การก ากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตจะด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุ รกิจประกันภัย 
ทั้งนี้การประกอบกิจการด้านการประกันชีวิตจะกระท าได้เมื่อได้จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน จ ากัด และโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
(พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 7)  
 ส่วนการท าสัญญาประกันชีวิตก็ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายทะเบียน3 ตามพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2535  โดยผู้รับประกันภัยต้องขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ย
ประกันชีวิต รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อนายทะเบียนก่อนน าเสนอขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตต่อประชาชน ซึ่งในการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันชีวิต 
นายทะเบียนจะพิจารณาถึงหลักกฎหมาย หลักการประกันภัย และความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 
 กรณีที่มีการใช้แบบและข้อความที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 มาตรา 29 บัญญัติไว้มีใจความว่า 
 กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้แก่ ผู้เอาประกันภัย ต้องเป็นไปตามแบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
 แบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ทั้งนี้เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัท
ประกันชีวิตร้องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกแบบหรือข้อความนั้นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดก็ได้ 
 
 
 
 
 3 นายทะเบียน หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือผู้ ซ่ึงเลขาธิการ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย (พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 4) 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันชวีิต     1-9 
 

 ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแตกต่างไปจากแบบหรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้
ความเห็นชอบหรือที่สั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิก ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตมีสิทธิเลือกให้บริษัทต้องรับผิดในการช าระหนี้ตามแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือข้อความที่บริษัทออกให้
นั้น หรือตามแบบหรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วก็ได้  และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะใช้สทิธิดังกลา่วนีป้ระการใดหรือไม่ย่อมไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นความผดิที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
 ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยใช้แบบหรือข้อความที่นายทะเบียนมิได้ให้ความ
เห็นชอบหรือที่สั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิก ผู้เอาประกันภัยจะเลือกให้บริษัทประกันชีวิตต้องรับผิด
ตามกรรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น หรือจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตนั้นเสียและให้บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ได้
ช าระไว้แล้วแก่บริษัทประกันชีวิตก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะใช้สิทธิดังกล่าวนี้ประการใดหรือไม่ ย่อมไม่เป็นเหตุ
ให้บริษัทพ้นความผิดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
 ในส่วนอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเช่นกัน
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 30 ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไว้แล้วเมื่อนายทะเบียน
เห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทประกันชีวิตร้องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้เปลี่ยนอัตราเสียใหม่ก็ได้ การเปลี่ยนอัตราใหม่ไม่มี
ผลกระทบกระเทือนกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไว้ก่อนแล้ว 
 อย่างไรก็ดี หากบริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 29 หรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตโดยฝ่าฝืน
มาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 
 
3. รายการทีต้่องมใีนกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

นอกจากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีบทบัญญัติเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตไว้ใน มาตรา 867 
บัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือ
ลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่  ผู้รับประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัย อันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัยต้องลงลายมือของผู้รับ
ประกันภัยและมีรายการ ดังต่อไปนี้  

1) วัตถุที่เอาประกันภัย  
2) ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง  
3) ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้  
4) จ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย  
5) จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย  
6) ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเร่ิมต้น และเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย  
7) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย  
8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันชวีิต     1-3 
 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันชวีิต     1-9 
 

 ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแตกต่างไปจากแบบหรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้
ความเห็นชอบหรือที่สั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิก ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตมีสิทธิเลือกให้บริษัทต้องรับผิดในการช าระหนี้ตามแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือข้อความที่บริษัทออกให้
นั้น หรือตามแบบหรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วก็ได้  และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะใช้สทิธิดังกลา่วนีป้ระการใดหรือไม่ย่อมไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นความผดิที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
 ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยใช้แบบหรือข้อความที่นายทะเบียนมิได้ให้ความ
เห็นชอบหรือที่สั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิก ผู้เอาประกันภัยจะเลือกให้บริษัทประกันชีวิตต้องรับผิด
ตามกรรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น หรือจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตนั้นเสียและให้บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ได้
ช าระไว้แล้วแก่บริษัทประกันชีวิตก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะใช้สิทธิดังกล่าวนี้ประการใดหรือไม่ ย่อมไม่เป็นเหตุ
ให้บริษัทพ้นความผิดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
 ในส่วนอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเช่นกัน
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 30 ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไว้แล้วเมื่อนายทะเบียน
เห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทประกันชีวิตร้องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้เปลี่ยนอัตราเสียใหม่ก็ได้ การเปลี่ยนอัตราใหม่ไม่มี
ผลกระทบกระเทือนกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไว้ก่อนแล้ว 
 อย่างไรก็ดี หากบริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 29 หรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตโดยฝ่าฝืน
มาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 
 
3. รายการทีต้่องมใีนกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

นอกจากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีบทบัญญัติเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตไว้ใน มาตรา 867 
บัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือ
ลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่  ผู้รับประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัย อันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัยต้องลงลายมือของผู้รับ
ประกันภัยและมีรายการ ดังต่อไปนี้  

1) วัตถุที่เอาประกันภัย  
2) ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง  
3) ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้  
4) จ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย  
5) จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย  
6) ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเร่ิมต้น และเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย  
7) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย  
8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

9) ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี  
10) วันท าสัญญาประกันภัย  
11) สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย”  
กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักฐานเป็นหนังสือที่มีลายมือชื่อผู้รับประกันภัยฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตาม

กรมธรรม์ประกันชีวิต อย่างไรก็ตามใบเสร็จรับเงินก็ถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการฟ้องร้องบริษัท
ประกันภัยได้ อาจกล่าวได้ว่า หลักฐานเป็นหนังสือตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 
ข้างต้น มิได้หมายถึงเฉพาะกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังนั้นเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยได้ขอเอาประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
และช าระเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตจะต้องออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้แก่   
ผู้ขอเอาประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักฐาน และเมื่อบริษัทประกันชีวิตตกลงรับประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัยแล้ว บริษัท
จะจัดส่งกรมธรรม์ประกันชีวิตและใบเสร็จรับเงินให้ผู้เอาประกันภัยต่อไป 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่1.2   
การเกดิของสัญญาประกนัชีวติและอายุความ  
 
 
 สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดหนึ่งซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีสิทธิและหน้าที่ต่อกัน 
กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ หากมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ในขณะเดียวกันผู้เอาประกันภัยก็มี
หน้าที่จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861   
  
1. การเกดิขึน้ของสัญญาประกนัชีวติ 
 การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไป กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอ
และฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท าสัญญาต่อกัน   
 การด าเนินธุรกิจการประกันชีวิตโดยทั่วไปนั้น คนกลางประกันภัยคือ ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต 
จะเป็นผู้ออกไปติดต่อกับบุคคลอ่ืน ๆ เพื่อชักชวน ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเหล่านั้นท าประกันชีวิตกับบริษัทประกันขีวิต 
หากบุคคลใดสนใจจะท าประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตจะจัดให้ผู้ขอเอาประกันภัยกรอก
ข้อความลงในเอกสารชนิดหนึ่งเรียกว่า “ค าขอเอาประกันชีวิต” (Application หรือ Proposal Form)   
  ข้อความในใบค าขอเอาประกันชีวิตชีวิต บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ก าหนดข้อความ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน เพื่อประโยชน์ในการที่จะพิจารณาว่าสามารถจะรับประกันภัยตามที่ขอเอาประกันภัยได้หรือไม่ ถ้าได้
จะก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเท่าใด  
 1.1 ใบค าขอเอาประกันชีวิต (Proposal Form) ในการท าสัญญาประกันภัย บริษัทประกันชีวิตจะจัดท าใบ   
ค าขอเอาประกันชีวิตชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตของตนน าไปให้ผู้ขอเอาประกันภัยกรอกข้อความและตอบ
ค าถามประกอบการพิจารณาความเสี่ยงในการรับประกันชีวิต หากบุคคลใดต้องการท าสัญญาประกันชีวิตกับผู้รั บ
ประกันภัย ก็จะกรอกข้อความลงไปในใบค าขอเอาประกันชีวิตพร้อมทั้งช าระเบี้ยประกันภัย ค าขอเอาประกันภัยจึงเป็น
ค าเสนอขอท าสัญญาประกันชีวิต ถ้าบริษัทประกันชีวิตรับประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยแล้ว สัญญาประกันชีวิต   
ก็จะเกิดขึ้น บริษัทประกันชีวิตก็จะออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันภัย 
 ตามค าสั่งนายทะเบียนที่ 50/2553 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบ และข้อความใบค าขอเอาประกันชีวิต ใบ
ค าขอเอาประกันชีวิตฉบับมาตรฐาน จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ  
  1) ใบค าขอเอาประกันชีวิต ชนิดไม่มีค าถามสุขภาพ  
  2)  ใบค าขอเอาประกันชีวิต ชนิดมีค าถามสุขภาพอย่างสั้น  
  3) ใบค าขอเอาประกันชีวิต ชนิดมีค าถามสุขภาพอย่างละเอียด  
  ทั้งนี้มีโครงร่างค าถามในใบค าขอเอาประกันชีวิต ดังต่อไปนี้  
   (1)  ค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอเอาประกันภัย 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เร่ืองที ่1.2   
การเกดิของสัญญาประกนัชีวติและอายุความ  
 
 
 สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดหนึ่งซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีสิทธิและหน้าที่ต่อกัน 
กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ หากมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ในขณะเดียวกันผู้เอาประกันภัยก็มี
หน้าที่จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861   
  
1. การเกดิขึน้ของสัญญาประกนัชีวติ 
 การเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไป กล่าวคือ ต้องมีบุคคลสองฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้เสนอ
และฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าท าสัญญาต่อกัน   
 การด าเนินธุรกิจการประกันชีวิตโดยทั่วไปนั้น คนกลางประกันภัยคือ ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต 
จะเป็นผู้ออกไปติดต่อกับบุคคลอ่ืน ๆ เพื่อชักชวน ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเหล่านั้นท าประกันชีวิตกับบริษัทประกันขีวิต 
หากบุคคลใดสนใจจะท าประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตจะจัดให้ผู้ขอเอาประกันภัยกรอก
ข้อความลงในเอกสารชนิดหนึ่งเรียกว่า “ค าขอเอาประกันชีวิต” (Application หรือ Proposal Form)   
  ข้อความในใบค าขอเอาประกันชีวิตชีวิต บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ก าหนดข้อความ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน เพื่อประโยชน์ในการที่จะพิจารณาว่าสามารถจะรับประกันภัยตามที่ขอเอาประกันภัยได้หรือไม่ ถ้าได้
จะก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเท่าใด  
 1.1 ใบค าขอเอาประกันชีวิต (Proposal Form) ในการท าสัญญาประกันภัย บริษัทประกันชีวิตจะจัดท าใบ   
ค าขอเอาประกันชีวิตชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตของตนน าไปให้ผู้ขอเอาประกันภัยกรอกข้อความและตอบ
ค าถามประกอบการพิจารณาความเสี่ยงในการรับประกันชีวิต หากบุคคลใดต้องการท าสัญญาประกันชีวิตกับผู้รั บ
ประกันภัย ก็จะกรอกข้อความลงไปในใบค าขอเอาประกันชีวิตพร้อมทั้งช าระเบี้ยประกันภัย ค าขอเอาประกันภัยจึงเป็น
ค าเสนอขอท าสัญญาประกันชีวิต ถ้าบริษัทประกันชีวิตรับประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยแล้ว สัญญาประกันชีวิต   
ก็จะเกิดขึ้น บริษัทประกันชีวิตก็จะออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันภัย 
 ตามค าสั่งนายทะเบียนที่ 50/2553 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบ และข้อความใบค าขอเอาประกันชีวิต ใบ
ค าขอเอาประกันชีวิตฉบับมาตรฐาน จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ  
  1) ใบค าขอเอาประกันชีวิต ชนิดไม่มีค าถามสุขภาพ  
  2)  ใบค าขอเอาประกันชีวิต ชนิดมีค าถามสุขภาพอย่างสั้น  
  3) ใบค าขอเอาประกันชีวิต ชนิดมีค าถามสุขภาพอย่างละเอียด  
  ทั้งนี้มีโครงร่างค าถามในใบค าขอเอาประกันชีวิต ดังต่อไปนี้  
   (1)  ค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอเอาประกันภัย 
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   ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ขอเอาประกันภัย เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ น้ าหนัก ส่วนสูง อายุ 
ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เอาประกันภัย เช่น การเสพยาเสพติด การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ประวัติ         
การปฏิเสธการรับประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตอื่น 
   ค าถามส่วนนี้จะปรากฏในใบค าขอเอาประกันชีวิตทั้งสามชนิด 
   (2) ค าถามเก่ียวกับสุขภาพของบุคคลในครอบครัวของผู้ขอเอาประกันภัย 
   ค าถามเก่ียวกับประวัติการรักษาบางโรค เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน  
โรคไต โรคความดันโลหิตสูง การพยายามฆ่าตัวตายหรืออาการป่วยทางจิต โรคเลือด หรือโรคไวรัสตับอักเสบ ของบิดา 
มารดา พี่น้องร่วมบิดาและ/หรือมารดา ของผู้ขอเอาประกันภัย  
   ค าถามเก่ียวกับประวัติการรักษาโรคเอดส์ และไวรัสตับอักเสบของคู่สมรสของผู้ขอเอาประกันภัย 
   ค าถามส่วนนี้จะปรากฏในใบค าขอเอาประกันชีวิตชนิดมีค าถามสุขภาพอย่างสั้น และชนิดมีค าถาม
สุขภาพอย่างละเอียด 
   (3)  ค าถามเก่ียวกับประวัติการเจ็บป่วยหรือการรักษาโรคของผู้ขอเอาประกันภัย 
   ค าถามเก่ียวกับการตรวจสุขภาพ และการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคที่ได้ระบุไว้ใน
ใบค าขอเอาประกันชีวิต ประวัติการเจ็บป่วย การรักษา อาการของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอยู่ เช่น ค าถามเก่ียวกับการ
ได้รับการวินิจฉัย หรือการรักษาจากโรคภัยตามรายการที่ใบค าขอเอาประกันชีวิตระบุไว้ในใบค าขอเอาประกันชีวิต 
   ค าถามส่วนนี้จะปรากฏในใบค าขอเอาประกันชีวิตชนิดมีค าถามสุขภาพอย่างละเอียด 
 1.2 การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จในใบค าขอเอาประกนัชีวิต ข้อความจริงที่จะต้อง
เปิดเผยคือ ข้อความจริงซึ่งถ้าผู้รับประกันภัยได้ทราบจะเป็นเหตุจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้น 
หรืออาจจะไม่ยอมรับท าสัญญาประกันชีวิตด้วยเลย เช่น ผู้เอาประกันภัยเป็นโรคมะเร็ง ผู้รับประกันภัยอาจไม่
รับประกันชีวิตเลยก็ได้ ดังนี้ การเป็นโรคมะเร็งจึงเป็นข้อความจริงที่ผู้เอาประกันภัยต้องเปิดเผยให้ผู้รับประกันภัย
ทราบ  
 1.3 ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ  สัญญาประกันชีวิตที่ท าขึ้นอัน
เนื่องมาจากการไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือการแถลงข้อความเท็จเช่นนี้ เป็นโมฆียะ และเมื่อเป็นโมฆียะแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยจะต้องใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ หรือ
ภายในก าหนด 5 ปีนับแต่วันท าสัญญาประกันชีวิต ถ้าไม่ได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนด สิทธิในการบอกล้างจะเป็น
อันระงับไป (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้มีการก าหนดระยะเวลาบอกล้างภายในก าหนด 2 ปี) ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 
   
2. อายุความ 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความตาม
บทบัญญัติทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 อย่างไรก็ดีอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ได้ 
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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   2.1 อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การประกันชีวิตไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความ
ฟ้องร้องไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นการฟ้องร้องให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต หรือฟ้องเรียกให้ใช้หรือคืนเบี้ย
ประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิต จึงต้องใช้อายุความทั่วไป 10 ปี  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2306/2532 การฟ้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิต มิได้มีกฎหมายก าหนดอายุ
ความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความทั่วไป มีก าหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย มีสิทธิ
ได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่มิได้เรียกร้องจากบริษัท จนล่วงพ้นอายุความสิบปีแล้ว บริษัทต้องน าเงินตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นอายุความเข้ากองทุนประกันชีวิต ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ครบก าหนดอายุความ 
ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยยังคงมีสิทธิยื่นขอรับจ านวนเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นตามอายุความได้จากกองทุนประกันชีวิต  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  
 2.2 อายุความสะดุดหยุดอยู่ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบ
ธุรกิจและผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” นั่นหมายความว่า หากมีการเจรจาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค เกี่ยวกับ
ค่าเสียหายที่จะต้องช าระกัน อายุความในการฟ้องคดีก็จะสะดุดหยุดอยู่ในระหว่างนั้น หากการเจรจาไม่เป็นผลและมี
การบอกเลิกการเจรจา อายุความจึงจะเริ่มเดินต่อไปอีกครั้ง เท่ากับเป็นการขยายระยะเวลาให้กับผู้บริโภคให้ยังคงมี
สิทธิในการฟ้องคดีต่อไปในระหว่างการเจรจา 
 กรณีตัวอย่างเช่น บริษัทประกันชีวิตยังไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ และต่อมาผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ไปฟ้องร้อง หากบริษัทประกันชีวิตกับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์อยู่ระหว่าง          
การเจรจากัน มีการให้ข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมระหว่างกันก็เข้าเงื่อนไขอายุความสะดุดหยุดอยู่ตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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   2.1 อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การประกันชีวิตไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความ
ฟ้องร้องไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นการฟ้องร้องให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต หรือฟ้องเรียกให้ใช้หรือคืนเบี้ย
ประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิต จึงต้องใช้อายุความทั่วไป 10 ปี  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2306/2532 การฟ้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิต มิได้มีกฎหมายก าหนดอายุ
ความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความทั่วไป มีก าหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย มีสิทธิ
ได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่มิได้เรียกร้องจากบริษัท จนล่วงพ้นอายุความสิบปีแล้ว บริษัทต้องน าเงินตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นอายุความเข้ากองทุนประกันชีวิต ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ครบก าหนดอายุความ 
ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยยังคงมีสิทธิยื่นขอรับจ านวนเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นตามอายุความได้จากกองทุนประกันชีวิต  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  
 2.2 อายุความสะดุดหยุดอยู่ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบ
ธุรกิจและผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” นั่นหมายความว่า หากมีการเจรจาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค เกี่ยวกับ
ค่าเสียหายที่จะต้องช าระกัน อายุความในการฟ้องคดีก็จะสะดุดหยุดอยู่ในระหว่างนั้น หากการเจรจาไม่เป็นผลและมี
การบอกเลิกการเจรจา อายุความจึงจะเริ่มเดินต่อไปอีกครั้ง เท่ากับเป็นการขยายระยะเวลาให้กับผู้บริโภคให้ยังคงมี
สิทธิในการฟ้องคดีต่อไปในระหว่างการเจรจา 
 กรณีตัวอย่างเช่น บริษัทประกันชีวิตยังไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ และต่อมาผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ไปฟ้องร้อง หากบริษัทประกันชีวิตกับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์อยู่ระหว่าง          
การเจรจากัน มีการให้ข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมระหว่างกันก็เข้าเงื่อนไขอายุความสะดุดหยุดอยู่ตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
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เร่ืองที ่1.3 
เงือ่นไขทัว่ไปของสัญญาประกนัชีวติ 
 
 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีบทบาทในการก ากับ
ธุรกิจประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตมีการเสนอขายกับประชาชนนั้น จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 29 ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัยใน
ด้านสัญญา 
 ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตนายทะเบียนได้มีค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2546 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546 เร่ือง 
การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ซึ่งได้แก่  กรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต
ประเภทสามัญ โดยมีการแบ่งออกเป็นแต่ละหมวด คือ  
 หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย ว่าด้วยเรื่อง ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความ
ไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิต การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย 
ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ การแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิต การเปลี่ยนแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน การแจ้งการตายและ              
การพิสูจน์ศพ สิทธิเก่ียวกับเงินค้างจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 หมวด 2 การประกันภัย ว่าด้วยเรื่อง การช าระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย การ
ขาดอายุของกรมธรรม์ประกันชีวิต การต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 หมวด 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต ว่าด้วยเรื่อง การน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ย
ประกันภัยโดยอัตโนมัติ การเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ การแปลง
เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 หมวด 4 การกู้ยืมเงิน ว่าด้วยเรื่อง การกู้ยืมเงิน   
 หมวด 5 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ว่าด้วยเรื่อง สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 
หมวด 1 สัญญาประกนัภัย  

1. ความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
 สัญญาประกันภัยเกิดจากการที่บริษัทประกันชีวิตเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัย ในใบค าขอเอา

ประกันชีวิต ใบแถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอ่ืนใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการช าระเบี้ย
ประกันภัยงวดแรกแล้ว บริษัทจึงได้ตกลงท าสัญญาและออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ไว้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่
แล้วและแถลงข้อความอันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัท
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ทราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้วอาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา  
สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ4 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้าง
สัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้
เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 
 2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 บริษัทประกันชีวิตจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต มีผลบังคับในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไปนับตั้งแต่วันท าสัญญาประกันภัย 
หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้นับตั้งแต่วันต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิม
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตครั้งสุดท้าย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลง
อายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูล อันจะ
บอกล้างสัญญาได้ตามเงื่อนไขข้อ 1 แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาภายในก าหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัท
ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาในกรณีนี้ได้ 
 หมายเหตุ  

 1) “วันท าสัญญาประกันภัย” คือ วันที่บริษัทประกันชีวิตตกลงรับประกันภัยตามที่ปรากฏในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันชีวิต กรณีที่บริษัทมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งแตกต่างไปจากค าขอเอาประกันชีวิต เช่น เปลี่ยนแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต เปลี่ยนจ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น ให้ถือวันที่ค าสนองมาถึงบริษัท หรือกรณีที่บริษัทมี
ข้อขัดข้องอ่ืน ๆ การรับประกันภัยตามใบค าขอเอาประกันชีวิตย่อมอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบรับเงินเบี้ย
ประกันภัยของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัย  

 2) กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้ถือตั้งแต่วันที่บริษัทประกันชีวิตอนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์
ประกันชีวิต   

 3) หากบริษัทประกันชีวิตใดจะไม่ใช้สิทธิบอกล้างสัญญา กรณีการกลับคืนสู่สถานะเดิมก็ไม่ต้องใส่ไว้ 
3. สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ หากมิได้ก าหนดมอบให้บุคคลอ่ืนใดโดยเฉพาะแล้วให้ถือ
ว่าเป็นของผู้เอาประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้นการก าหนดมอบสิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้บุคคลอ่ืน 
จะต้องท าเป็นหนังสือแจ้งบริษัทประกันชีวิตและได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้ว 

 
 
 
 
 
 

 4 โมฆียะ หมายถึง การไม่สมบูรณ์ของนิติกรรมต่าง ๆ โมฆยีะนี้ให้ผลสองทางคือ ยอมรับนิติกรรมนั้น หรือปฏิเสธนิติกรรมนั้น 
    โมฆะ หมายถึง นิติกรรมใด ๆ ที่ท านัน้เป็นอันเสียเปล่าตั้งแต่ต้น ผลก็คือ เสมือนว่าไม่เคยมีการท านิติกรรมนั้นมากอ่น 
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นอกเหนือจากที่

ผู้เอาประกนัภยัได้แถลงไว้ใน
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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ทราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้วอาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา  
สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ4 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้าง
สัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้
เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 
 2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 บริษัทประกันชีวิตจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต มีผลบังคับในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไปนับตั้งแต่วันท าสัญญาประกันภัย 
หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้นับตั้งแต่วันต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิม
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตครั้งสุดท้าย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลง
อายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูล อันจะ
บอกล้างสัญญาได้ตามเงื่อนไขข้อ 1 แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาภายในก าหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัท
ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาในกรณีนี้ได้ 
 หมายเหตุ  

 1) “วันท าสัญญาประกันภัย” คือ วันที่บริษัทประกันชีวิตตกลงรับประกันภัยตามที่ปรากฏในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันชีวิต กรณีที่บริษัทมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งแตกต่างไปจากค าขอเอาประกันชีวิต เช่น เปลี่ยนแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต เปลี่ยนจ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น ให้ถือวันที่ค าสนองมาถึงบริษัท หรือกรณีที่บริษัทมี
ข้อขัดข้องอ่ืน ๆ การรับประกันภัยตามใบค าขอเอาประกันชีวิตย่อมอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบรับเงินเบี้ย
ประกันภัยของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัย  

 2) กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้ถือตั้งแต่วันที่บริษัทประกันชีวิตอนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์
ประกันชีวิต   

 3) หากบริษัทประกันชีวิตใดจะไม่ใช้สิทธิบอกล้างสัญญา กรณีการกลับคืนสู่สถานะเดิมก็ไม่ต้องใส่ไว้ 
3. สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ หากมิได้ก าหนดมอบให้บุคคลอ่ืนใดโดยเฉพาะแล้วให้ถือ
ว่าเป็นของผู้เอาประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้นการก าหนดมอบสิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้บุคคลอ่ืน 
จะต้องท าเป็นหนังสือแจ้งบริษัทประกันชีวิตและได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้ว 

 
 
 
 
 
 

 4 โมฆียะ หมายถึง การไม่สมบูรณ์ของนิติกรรมต่าง ๆ โมฆยีะนี้ให้ผลสองทางคือ ยอมรับนิติกรรมนั้น หรือปฏิเสธนิติกรรมนั้น 
    โมฆะ หมายถึง นิติกรรมใด ๆ ที่ท านัน้เป็นอันเสียเปล่าตั้งแต่ต้น ผลก็คือ เสมือนว่าไม่เคยมีการท านิติกรรมนั้นมากอ่น 
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4. การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ แม้ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เอง ผู้เอา

ประกันภัยก็มีสิทธิจะโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้รับประโยชน์ก็ได้  เว้นแต่จะ
ได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัท
ประกันชีวิตแล้วว่า ตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยฉบับนี้
จะไม่ผูกพันบริษัท จนกว่าผู้เอาประกันภัยได้แจ้งการโอนประโยชน์ดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นหนังสือและบริษัทได้
บันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและ
บริษัทไม่ต้องรับผิดถ้าได้จ่ายจ านวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้มีสิทธิไปโดยไม่ทราบถึงการโอน
ประโยชน์ดังกล่าวก่อน 
 5. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ใด ๆ ภายใต้ข้อก าหนดกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น  หากมิได้ระบุชื่อ ผู้รับ
ประโยชน์ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้ เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับ
ประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย  ผู้เอา
ประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์  หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือ        
ไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและ
ผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัย
มิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่า ๆ กัน  
 6. การเปลี่ยนตัวผู้ รับประโยชน์ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ผู้เอาประกันภัยจะเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้  เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ผู้รับ
ประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทประกันชีวิตแล้วว่าตนจ านงจะถือ            
เอาประโยชน์ตามสัญญานั้น ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์คนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย 
การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์จะมีผลบังคับนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาโดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ  
เพื่อบริษัทจะท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือออกบันทึกสลักหลังให้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัท
จะไม่รับผิดถ้าได้จ่ายจ านวนเงินอันจะพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ในกรณีผู้รับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์จะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้วและบริษัทได้ท าการบันทึกเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวในกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือออกบันทึกสลักหลังให้ 
 หมายเหตุ  เพื่อป้องกันภัยทางศีลธรรมที่อาจเกิดแก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เปลี่ยนผู้รับประโยชน์คนใหม่ซึ่ง
มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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7. การแก้ไขกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  การแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิต จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทประกันชีวิตตกลงรับการแก้ไข และจะมีผล
บังคับต่อเมื่อบริษัทได้บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทประกัน
ชีวิต 
 8. การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ผู้เอาประกันภัยอาจท าเป็นหนังสือขอให้บริษัทประกันชีวิตเปลี่ยนแบบประกันภัยเป็นแบบอ่ืนตามที่
บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันชีวิตหากการเปลี่ยน
แบบประกันภัยนี้ ท าให้ผลต่างของเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตตามแบบการประกันภัยเดิม
กับแบบการประกันภัยใหม่ บริษัทประกันชีวิตจะคืนเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในส่วนที่
ลดลง หักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มข้ึน หรือเงินค่าเวนคืนส่วน
ที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี 
 หมายเหตุ  ผลต่างของเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้แก่ ส่วนที่แตกต่าง
ระหว่างเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามแบบการประกันภัยเดิมกับแบบการประกันภัย
ใหม่ เนื่องจากในทางปฏิบัติ การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจท าให้ผลต่างของเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต มีทั้งเพิ่มหรือลด เพื่อความชัดเจนจึงเขียนไว้ ทั้ง 2 กรณี 

9. การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อปรากฏว่า 
  1) ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปีนับแต่วันท าสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์
ประกันชีวิต หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตคร้ังสุดท้าย ความรับผิดของบริษัทประกันชีวิตจะมี
เพียงคืนเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่ได้ช าระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด  หรือเบี้ยประกันภัยส าหรับการ
ประกันชีวิตเพื่อการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตครั้งสุดท้าย
แล้วแต่กรณี 
  2) ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษัทประกันชีวิตจะมีเพียง
คืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
   (1) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจะอนุโลมคืน
เบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่ได้รับช าระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย 
   (2) ในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน  หากผู้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่า              
ผู้เอาประกันภัยโดยเจตนา บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอา
ประกันภัยตามส่วนเมื่อหักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่วนนี้
ทั้งหมดด้วย การคืนเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตกรณีฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม  บริษัทมี
สิทธิหักหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ออกได้ 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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7. การแก้ไขกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  การแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิต จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทประกันชีวิตตกลงรับการแก้ไข และจะมีผล
บังคับต่อเมื่อบริษัทได้บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทประกัน
ชีวิต 
 8. การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ผู้เอาประกันภัยอาจท าเป็นหนังสือขอให้บริษัทประกันชีวิตเปลี่ยนแบบประกันภัยเป็นแบบอ่ืนตามที่
บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันชีวิตหากการเปลี่ยน
แบบประกันภัยนี้ ท าให้ผลต่างของเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตตามแบบการประกันภัยเดิม
กับแบบการประกันภัยใหม่ บริษัทประกันชีวิตจะคืนเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในส่วนที่
ลดลง หักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มข้ึน หรือเงินค่าเวนคืนส่วน
ที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี 
 หมายเหตุ  ผลต่างของเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้แก่ ส่วนที่แตกต่าง
ระหว่างเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามแบบการประกันภัยเดิมกับแบบการประกันภัย
ใหม่ เนื่องจากในทางปฏิบัติ การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจท าให้ผลต่างของเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต มีทั้งเพิ่มหรือลด เพื่อความชัดเจนจึงเขียนไว้ ทั้ง 2 กรณี 

9. การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อปรากฏว่า 
  1) ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปีนับแต่วันท าสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์
ประกันชีวิต หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตคร้ังสุดท้าย ความรับผิดของบริษัทประกันชีวิตจะมี
เพียงคืนเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่ได้ช าระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด  หรือเบี้ยประกันภัยส าหรับการ
ประกันชีวิตเพื่อการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตครั้งสุดท้าย
แล้วแต่กรณี 
  2) ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษัทประกันชีวิตจะมีเพียง
คืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
   (1) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจะอนุโลมคืน
เบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่ได้รับช าระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย 
   (2) ในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน  หากผู้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่า              
ผู้เอาประกันภัยโดยเจตนา บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอา
ประกันภัยตามส่วนเมื่อหักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่วนนี้
ทั้งหมดด้วย การคืนเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตกรณีฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม  บริษัทมี
สิทธิหักหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ออกได้ 
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1-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

10. การแถลงอายหุรือเพศคลาดเคลื่อน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ถ้าผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุหรือเพศไว้ต่อบริษัทประกันชีวิตคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง เป็น
เหตุให้บริษัทประกันชีวิตก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต ่า จ านวนเงินที่บริษัทจะพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตนี้จะต้องลดลงเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้มาจะซื้อความคุ้มครองได้  ส าหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ย
ประกันภัยเกินกว่าอัตราตามอายุหรือเพศจริง บริษัทประกันชีวิตจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้ถ้าบริษัทพิสูจน์ได้ว่า
ในขณะท าสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทประกัน
ชีวิตแล้ว สัญญาประกันภัยนี้เป็นโมฆียะ บริษัทประกันชีวิตมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้กรณีที่บริษัทบอกล้างสัญญา บริษัท
จะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักหนี้สิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี 
 หมายเหตุ อายุหรือเพศในจ ากัดอัตราทางค้าปกติของบริษัทประกันชีวิตจะขึ้นอยู่กับแบบการประกันภัย และ
แบบของผลประโยชน์เพิ่มเติมต่าง ๆ ซึ่งแต่ละบริษัทได้ยื่นและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิตแล้ว 

11. การแจ้งการตายและการพสูิจน์ศพ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบภายในสิบสี่วัน               
(14 วัน) นับแต่วันเสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ทราบว่ามี        
การประกันภัย ในกรณีเช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงความตาย
หรือวันที่ทราบว่ามีการประกันภัย ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิต และถ้าบริษัทร้องขอผู้รับประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริษัท
โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์เอง ฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอา
ประกันภัยเมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจ าเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา บริษัทจะรับผิดตามกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตนี้ต่อเมื่อผู้รับประโยชน์หรือฝ่ายผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามความในวรรคก่อน ๆ ของข้อนี้เรียบร้อยแล้ว 

12. สิทธิเกีย่วกบัเงินค้างจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตครบก าหนดวันสิ้นสุดตามสัญญาหรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างที่
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับอยู่ หากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่ได้มารับ
เงินที่มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายในก าหนดระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันชีวิตครบ
ก าหนด หรอืวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะให้ดอกเบี้ยส าหรับเงินดังกล่าวทั้งหมดในอัตราเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 

13. การระงับข้อพพิาทโดยอนญุาโตตุลาการ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนี้ระหว่างผู้มี
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทประกันชีวิตตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
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สัญญาได ้ กรณีที่บริษัทบอกล้างสัญญา

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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หมวด 2 การประกนัภัย 
 14. การช าระเบี้ยประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  การช าระเบี้ยประกันภัยต้องช าระก่อนหรือในวันถึงก าหนดช าระโดยช าระเป็นงวดรายปี  รายงวด 6 
เดือน 3 เดือน หรือรายเดือน ณ ส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทประกันชีวิต หรือกับตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจ
เป็นหนังสือจากบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการ
ช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดน้อยกว่าหนึง่ปี จ านวนเบี้ยประกันภัยที่ช าระให้บริษัทยังไม่เต็มปีนั้นเป็นหนี้สินที่บริษัท
จะต้องหักออกจากจ านวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวติ ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงงวดการช าระ
เบี้ยประกันภัยได้ โดยต้องท าเป็นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการช าระเบี้ยประกันภัยไปยังบริษัท และการเปลี่ยนแปลง
จะมีผลบังคับเมื่อบริษัทอนุมัติ การช าระเบี้ยประกันภัยให้ช าระเป็นเงินสด การช าระเบี้ยประกันภัยด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน 
เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดจะถือว่าได้ช าระเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรียกเก็บเงินสดได้แล้ว 
 15. ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  หากผู้เอาประกันภัยมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันชีวิตจะ
ผ่อนผันให้เป็นเวลาสามสิบเอ็ดวัน (31 วัน) นับแต่วันครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน บริษัทประกันชีวิตจะ
หักเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นออกจากจ านวนเงินซึ่งบริษัทจะชดใช้ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ย 
 หมายเหตุ  เนื่องจากการค านวณเบี้ยประกันภัยของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้ถือเอาเบี้ยประกันภัยรายปี
เป็นหลัก หากบริษัทก าหนดให้ช าระเป็นรายเดือนหรือรายงวด 3 เดือน หรือ 6 เดือน บริษัทประกันชีวิตมีสิทธิจะหัก
เบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นออกจากจ านวนเงินซึ่งบริษัทจะต้องชดใช้ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัยเกินกว่า 31 วันก็ได้ 

16. การขาดอายขุองกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 15 กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้

ย่อมขาดอายุนับแต่วันถึงก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีผลบังคับโดยข้อก าหนด
อ่ืนในกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 
 หมายเหตุ  การรักษากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขาดอายุเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ต่อไป คือ   
  1) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะต้องขอ
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต  
  2) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้วและผู้เอาประกันภัย
ยังมิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดย
อัตโนมัติ หรือขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ หรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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หมวด 2 การประกนัภัย 
 14. การช าระเบี้ยประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  การช าระเบี้ยประกันภัยต้องช าระก่อนหรือในวันถึงก าหนดช าระโดยช าระเป็นงวดรายปี  รายงวด 6 
เดือน 3 เดือน หรือรายเดือน ณ ส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทประกันชีวิต หรือกับตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจ
เป็นหนังสือจากบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการ
ช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดน้อยกว่าหนึง่ปี จ านวนเบี้ยประกันภัยที่ช าระให้บริษัทยังไม่เต็มปีนั้นเป็นหนี้สินที่บริษัท
จะต้องหักออกจากจ านวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวติ ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงงวดการช าระ
เบี้ยประกันภัยได้ โดยต้องท าเป็นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการช าระเบี้ยประกันภัยไปยังบริษัท และการเปลี่ยนแปลง
จะมีผลบังคับเมื่อบริษัทอนุมัติ การช าระเบี้ยประกันภัยให้ช าระเป็นเงินสด การช าระเบี้ยประกันภัยด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน 
เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดจะถือว่าได้ช าระเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรียกเก็บเงินสดได้แล้ว 
 15. ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  หากผู้เอาประกันภัยมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันชีวิตจะ
ผ่อนผันให้เป็นเวลาสามสิบเอ็ดวัน (31 วัน) นับแต่วันครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน บริษัทประกันชีวิตจะ
หักเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นออกจากจ านวนเงินซึ่งบริษัทจะชดใช้ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ย 
 หมายเหตุ  เนื่องจากการค านวณเบี้ยประกันภัยของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้ถือเอาเบี้ยประกันภัยรายปี
เป็นหลัก หากบริษัทก าหนดให้ช าระเป็นรายเดือนหรือรายงวด 3 เดือน หรือ 6 เดือน บริษัทประกันชีวิตมีสิทธิจะหัก
เบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นออกจากจ านวนเงินซึ่งบริษัทจะต้องชดใช้ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัยเกินกว่า 31 วันก็ได้ 

16. การขาดอายขุองกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 15 กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้

ย่อมขาดอายุนับแต่วันถึงก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีผลบังคับโดยข้อก าหนด
อ่ืนในกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 
 หมายเหตุ  การรักษากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขาดอายุเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ต่อไป คือ   
  1) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะต้องขอ
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต  
  2) ในกรณีท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิตมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้วและผู้เอาประกันภัย
ยังมิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดย
อัตโนมัติ หรือขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ หรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา 
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17. การต่ออายกุรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันชีวิตขาดอายุ และยังมิได้รับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันชีวิต  ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้ดังต่อไปนี้ 
  วิธีที่ 1 ช าระเบี้ยประกันภัยที่ขาดช าระทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้
ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี  
  วิธีที่ 2 เลื่อนวันเริ่มต้นแห่งสัญญาประกันภัยออกไปเท่ากับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันชีวิตขาดอายุ 
โดยผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยในอัตราตามอายุของผู้เอาประกันภัย  ณ วันเริ่มต้นใหม่ของสัญญา
ประกันภัยในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยต้องด าเนินการดังนี้ 
  1) ยื่นค าขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด  
  2) แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบรูณ์ และอยู่ในสภาพที่บริษัทรับประกันชีวิตได้โดยผู้เอาประกันภัยเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี) 
  3) ช าระคืนหนี้สินใด ๆ ที่มีอยู่ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต การต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้อนุมัติแล้ว 
 หมายเหตุ  ในกรณีที่ใช้วิธีต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยเลื่อนวันเริ่มต้นแห่งสัญญาลงมาบริษัทจะไม่
เรียกร้องให้ช าระเบี้ยประกันภัยย้อนหลังอีก 

 (1) การขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้เลื่อนวันรับประกันภัยในการต่ออายุสัญญาประกันภัยได้ 
 (2) ไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระทั้งหมด 
 (3) ให้ขยายเวลาการต่อสัญญาเกินกว่า 5 ปีก็ได้ 

 
หมวด 3 การใช้สิทธิเกีย่วกบัมูลค่ากรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 18. การน ามลูค่าเวนคืนมาช าระเบ้ียประกนัภัยโดยอัตโนมัติ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  แบบท่ี 1  ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้
สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืม และบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตรา
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมี
ไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่ก าหนด แต่เพียงพอส าหรับการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน ให้
ท าการเปลี่ยนวิธีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในวันที่ถึงก าหนด
ช าระเบี้ยประกันภัยมีไม่เพียงพอส าหรับการช าระเป็นราย 3 เดือน บริษัทจะแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็นการ
ประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนด หากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวม
กับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในวรรคแรก  
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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  แบบท่ี 2 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้
สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืม และบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตรา
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
   1) ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีจ านวนเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนเบี้ยประกันภัยตาม
งวดซึ่งผิดนัดช าระ บริษัทประกันชีวิตจะช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้ในลักษณะของการกู้ยืมดังกล่าวในวรรคแรก และ
หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีเพียงพอ บริษัทประกันชีวิตก็จะให้กู้ยืมค่าเบี้ยประกันภัยที่ผิดนัดช าระงวด
ต่อไปโดยวิธีเดียวกัน จนกว่าเบี้ยประกันภัยได้รับช าระเต็มปี ต่อจากนั้นกรมธรรม์ประกันชีวิตก็จะมีผลบังคับโดย
อัตโนมัติตามการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
ก าหนด 
   2) ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดซึ่งผิดนัด
ช าระ บริษัทประกันชีวิตจะแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์
ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด หากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีเงินค่า
เวนคืน บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในวรรคแรก 
  แบบท่ี 3  ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัย และมิได้
ใช้สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีไม่เพียง
พอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่ก าหนด บริษัทประกันชีวิตจะแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็นการประกันภัย
แบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด หากสัญญาเพิ่มเติม
แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันชีวิตในวรรคแรก 
  แบบท่ี 4  ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัย และมิได้
ใช้สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืม และบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตรา
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมี

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ประกันชีวิตแล้ว

ประกันชีวิตแล้ว
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  แบบท่ี 2 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้
สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืม และบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตรา
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
   1) ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีจ านวนเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนเบี้ยประกันภัยตาม
งวดซึ่งผิดนัดช าระ บริษัทประกันชีวิตจะช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้ในลักษณะของการกู้ยืมดังกล่าวในวรรคแรก และ
หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีเพียงพอ บริษัทประกันชีวิตก็จะให้กู้ยืมค่าเบี้ยประกันภัยที่ผิดนัดช าระงวด
ต่อไปโดยวิธีเดียวกัน จนกว่าเบี้ยประกันภัยได้รับช าระเต็มปี ต่อจากนั้นกรมธรรม์ประกันชีวิตก็จะมีผลบังคับโดย
อัตโนมัติตามการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
ก าหนด 
   2) ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดซึ่งผิดนัด
ช าระ บริษัทประกันชีวิตจะแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์
ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด หากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีเงินค่า
เวนคืน บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในวรรคแรก 
  แบบท่ี 3  ในกรณีท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัย และมิได้
ใช้สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีไม่เพียง
พอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่ก าหนด บริษัทประกันชีวิตจะแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็นการประกันภัย
แบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด หากสัญญาเพิ่มเติม
แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันชีวิตในวรรคแรก 
  แบบท่ี 4  ในกรณีท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัย และมิได้
ใช้สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืม และบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตรา
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมี
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ไม่เพียงพอช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่ก าหนด บริษัทประกันชีวิตจะค านวณให้เป็นเบี้ยประกันภัยรายเดือน หากมี
เศษของเดือนจะปัดขึ้นเป็นหนึ่งเดือน 
 หมายเหตุ  บริษัทประกันชีวิตอาจเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งใน 4 แบบนี้ก็ได้ 

19. การเวนคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์
ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้โดยขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และรับ
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต กับผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจ านวนหนี้สินใด ๆ ที่ค้างช าระอยู่ (ถ้ามี) 
 หมายเหตุ  บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดให้มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนสิ้นปีที่ 2 ของสัญญา
ประกันชีวิตก็ได้ จึงให้ถือตามจ านวนในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตโดยไม่ก าหนดว่าต้องช าระเบี้ยประกันภัยครบ 
3 ปีแล้ว ส าหรับการประกันภัยแบบชั่วระยะเวลาอาจไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชวีิตก็ได้กรณีที่ผูเ้อาประกันภยั
ขอเลิกสัญญาในปีที่มีการจ่ายเงินคืนตามสัญญาประกันชีวิต เงินค่าเวนคืนจะเท่ากับจ านวนที่ก าหนดไว้ในตารางมูลค่า
กรมธรรม์ประกันชีวิต หักด้วยจ านวนเงินจ่ายคืนตามสัญญาประกันภัย 

20. การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกนัชีวิตใช้เงินส าเร็จ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์
ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงิน
ส าเร็จ โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป การเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนที่มีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว  เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เป็น
กรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นไปตามระยะเวลาประกันภัยเดิม แต่จ านวนเงินเอา
ประกันภัยเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องมูลค่าใช้เงินส าเร็จ
ตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนนี้ให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึง
วันครบก าหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกัน และหากมีเงิน
เหลือจะจ่ายคืนทันทีตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจะคืนเงินจ านวนดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัย ณ 
เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนที่จะน ามาค านวณมูลค่าใช้
เงินส าเร็จ 
 หมายเหตุ  บริษัทประกันชีวิตใดประสงค์จะใช้ข้อนี้โดยอัตโนมัติ ให้ผู้เอาประกันภัยแสดงความจ านงให้บริษัท
ประกันชีวิตทราบในวันขอเอาประกันภัยหรือหลังจากวันนั้นก็ได้ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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21. การแปลงเป็นการประกนัภัยแบบขยายเวลา มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  แบบท่ี 1  หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และ
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา จ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ย
ประกันภัยต่อไป การแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมดที่มี
อยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เป็นการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์
ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่พ้น
ก าหนดระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นอันสิ้นผลบังคับ โดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่
เงินค่าเวนคืนซื้อการประกันภัยแบบขยายเวลาแล้ว หากยังมีเงินเหลืออยู่บริษัทประกันชีวิตจะน าไปค านวณเป็นเบี้ย
ประกันภัยช าระคร้ังเดียวเพื่อซื้อการประกันภัยแบบสะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบ
ก าหนด บริษัทจะจ่ายเงินตามช่องเงินครบก าหนดให้และหากยังมีเงินเหลืออีกบริษัทจะจ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องเงิน
จ่ายคืนทันทีให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบขยายเวลา ในกรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ก่อนน ามาค านวณการประกันภัยแบบขยายเวลาและจ านวนเงินเอาประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเงินเอา
ประกันภัยเดิมหักด้วยหนี้สิน 
  แบบท่ี 2  หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และ
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา จ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย
ต่อไป การแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียวเพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เป็นการประกันภัยแบบขยาย
เวลา ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์ประกันชีวิต  
บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นก าหนด
ระยะเวลาท่ีขยาย กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่เงินค่า
เวนคืนซื้อการประกันภัยแบบขยายเวลา หากยังมีเงินเหลืออยู่บริษัทจะน าไปค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว
เพื่อซื้อการประกันภัยแบบสะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบก าหนด บริษัทจะจ่ายเงิน
ตามช่องเงินครบก าหนดให้ และหากยังมีเงินเหลืออีก บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทันที
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบขยายเวลา ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ก่อน
น ามาค านวณการขยายระยะเวลาประกันภัยและจ านวนเงินเอาประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเงินเอา
ประกันภัยเดิม 
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กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มี
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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21. การแปลงเป็นการประกนัภัยแบบขยายเวลา มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  แบบท่ี 1  หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และ
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา จ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ย
ประกันภัยต่อไป การแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมดที่มี
อยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เป็นการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์
ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่พ้น
ก าหนดระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นอันสิ้นผลบังคับ โดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่
เงินค่าเวนคืนซื้อการประกันภัยแบบขยายเวลาแล้ว หากยังมีเงินเหลืออยู่บริษัทประกันชีวิตจะน าไปค านวณเป็นเบี้ย
ประกันภัยช าระคร้ังเดียวเพื่อซื้อการประกันภัยแบบสะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบ
ก าหนด บริษัทจะจ่ายเงินตามช่องเงินครบก าหนดให้และหากยังมีเงินเหลืออีกบริษัทจะจ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องเงิน
จ่ายคืนทันทีให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบขยายเวลา ในกรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ก่อนน ามาค านวณการประกันภัยแบบขยายเวลาและจ านวนเงินเอาประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเงินเอา
ประกันภัยเดิมหักด้วยหนี้สิน 
  แบบท่ี 2  หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และ
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา จ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย
ต่อไป การแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียวเพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เป็นการประกันภัยแบบขยาย
เวลา ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์ประกันชีวิต  
บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นก าหนด
ระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่เงินค่า
เวนคืนซื้อการประกันภัยแบบขยายเวลา หากยังมีเงินเหลืออยู่บริษัทจะน าไปค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว
เพื่อซื้อการประกันภัยแบบสะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบก าหนด บริษัทจะจ่ายเงิน
ตามช่องเงินครบก าหนดให้ และหากยังมีเงินเหลืออีก บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทันที
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบขยายเวลา ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ก่อน
น ามาค านวณการขยายระยะเวลาประกันภัยและจ านวนเงินเอาประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเงินเอา
ประกันภัยเดิม 
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 22. การกลับคืนสู่สถานะเดมิของกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันชีวิตเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงิน
ส าเร็จ หรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18 และยังไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตนี้ ผู้เอาประกันภัยอาจขอให้กรมธรรม์ประกันชีวิตกลับมามีผลบังคับตามแบบประกันภัยเดิมและในจ านวนเงินเอา
ประกันภัยเท่าเดิม โดยด าเนินการดังนี้ 
  1) ยื่นค าขอกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทประกัน
ชีวิตก าหนด  
  2) แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์และอยู่ในสภาพที่บริษัทรับประกันภัยได้ โดยผู้เอาประกันภัยเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี) 
  3) ช าระคืนหนี้สินใด ๆ ที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราดอกเบี้ยที่
ก าหนดไว้เพื่อการนี้ 
  4) ช าระเบี้ยประกันภัยที่ขาดช าระพร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย ที่ใช้ในการ        
ค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี การกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้จะมีผลบังคับเมื่อ
บริษัทได้อนุมัติแล้ว 
 
หมวด 4 การกู้ยมืเงนิ 

23. การกู้ยมืเงิน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว หากผู้เอา
ประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต ตามข้อ 20 หรือข้อ 21 ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินจาก
บริษัทประกันชีวิตโดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม จ านวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้น
จะไม่เกินเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้น หักด้วยหนี้สินใด  ๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 
โดยบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 
ต่อปี เมื่อใดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างช าระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ในขณะนั้น กรมธรรม์
ประกันชีวิตจะสิ้นผลบังคับทันที หากสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทจะน าเงิน
ค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในวรรคแรก 
 หมายเหตุ ข้อ 20, 21, 23 ที่เกี่ยวกับมูลค่าอันไม่อาจริบได้ ให้ถือเป็นข้อบังคับเฉพาะแบบ อันได้แก่ การ
ประกันชีวิตประเภทสามัญ โดยยกเว้นการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาทั้งหมด 
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 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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หมวด 5 สิทธิในการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
24. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

  หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัย
สามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมายังบริษัทประกันชีวิตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตจาก
บริษัท และบริษัทประกันชีวิตจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของ
บริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ
ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ฉบับนี้ 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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หมวด 5 สิทธิในการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
24. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

  หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัย
สามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมายังบริษัทประกันชีวิตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตจาก
บริษัท และบริษัทประกันชีวิตจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของ
บริษัทฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ
ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ฉบับนี้ 
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 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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