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สารเลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

  ธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเป็น
เครื่องมือที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินให้กับบุคคล ครอบครัว และองค์กรธุรกิจการค้า  
การลงทุนต่าง ๆ นอกจากนั้นยังจัดอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินที่มหีน้าที่ในการระดมเงินออมจากภาคครัวเรือน
ภายในประเทศที่เป็นรูปแบบการออมระยะยาวและเป็นการออมที่มีวินัย จึงเป็นแหล่งเงินออมที่สามารถ
น าไปลงทุนส่งผลต่อการขยายตัว และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงได้ด าเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยสนับสนุน 
การฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ให้มีความรู้ความสามารถและ
มีหัวใจของการบริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานจรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคลากรประกันภัย 
และสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจและความเชื่อมั่นของประชาชน  

  เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกัน
ชีวิต เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้า
ประกันชีวิต ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ท าให้ผู้บริโภคและ
ประชาชนทั่วไปได้รับค าแนะน าที่ดีจากผู้มีความรู้ในวิชาชีพ และให้หน่วยงานจัดอบรมน าไปประกอบการ
อบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและ
นายหน้าประกันชีวิต โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการกลุ่มผลิตคู่มือมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช จึงขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนา
คู่มือฯ ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย สมเจตนารมณ์ทุกประการ 

 

                                                                  (ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ) 
                                                                          เลขาธิการ 
                                             คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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สารเลขาธกิารคณะกรรมการก�ากบั

และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภัย

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

คู่มอืปฏิบตัิงาน 

ส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
ตช.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลติ        ผู้ร่วมผลติ 
รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ      ประธานกรรมการ  อาจารย์อภิรกัษ์ ไทพัฒนกุล 
รองศาสตราจารย์วรรณี ชลนภาสถิตย ์  กรรมการและบรรณาธกิาร อาจารย์วีณา อร่ามวัฒน์เศรษฐ ์
รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์  กรรมการ   อาจารย์ชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ 
รองศาสตราจารย์อุทยัวรรณ จรุงวิภ ู  กรรมการ   อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ 
อาจารย์สุจินต์ พงษ์ศักดิ ์    กรรมการ   อาจารย์ปรีชา ไพบูลย์วุฒโิชค 
อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์    กรรมการ   อาจารย์สุนิดา พริบไหว 
อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า    กรรมการ   อาจารย์เจษฎา  สุนันท์ชัย 
อาจารย์รุ่งอรุณ จันทร์พูล   กรรมการ   อาจารย์ณวดี  เรืองรัตนเมธี 
นางสาววีนา เขาแกว้    เลขานุการ       อาจารย์นิพพิชฌน ์โกวิทวณิชกานนท ์
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(3) 

ค าน า 
 

คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต เป็นโครงการเพิ่มศักยภาพคนกลางประกันภัย ที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ท าการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตส าหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต ส าหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต พ.ศ. 2556 

ในการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มผลิตซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพจ านวน 9 ท่าน รวมถึง   
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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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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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 
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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 

 

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

1-4



 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันชวีิต     1-5 
 

 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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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

1-6



 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันชวีิต     1-7 
 

 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 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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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  
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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 
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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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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

1-11



 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันชวีิต     1-11 
 

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 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันชวีิต     1-13 
 

   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 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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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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   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

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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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 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

นอกเหนือจากที่

หากมิได้ระบุช่ือผู้รับ
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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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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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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 
  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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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
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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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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 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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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 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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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  

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 
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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
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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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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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 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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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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  การบริหารความเส่ียง     2-3 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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บทที ่2 การบริหารความเส่ียง                      ตช. 1 
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
2.2  ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
2.3  ความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
2.4  ประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง 

 
แนวคดิ  

1. ความเสี่ยง หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนจากที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเป็นไปได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ จึงมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวกให้มาก
ที่สุด และควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การบริหาร
ความเสี่ยงที่นิยมใช้กันคือการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ COSO ERM ซ่ึงมีกระบวนการในการ
บริหารความเสี่ยง 8 ข้ันตอน 

2. ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยมีหลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ ความเสี่ยงด้านการประกันภัย  ความเสี่ยง
ด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ซึ่ง
ความเสี่ยงแต่ละประเภทจะมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป 

3. ความเสี่ยงส่วนบุคคลมีหลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควร ความเสี่ยงด้านการมีอายุที่ยืนยาว ความเสี่ยงด้านหนี้สิน ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน ความ
เสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงด้านอาชีพ การบริหารความเสี่ยงส่วน
บุคคลอาจกระท าได้ใน 2 ลักษณะหลัก ๆ ได้แก่ 1) การหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงโดยการป้องกันภัย 
และ 2) การโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัย 

4.  การบริหารความเสี่ยงมีประโยชน์หลายประการ แต่ก็มีข้อจ ากัดที่ท าให้การบริหารความเสี่ยงไม่มี
ประสิทธิผลตามที่ต้องการ หรือไม่สามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
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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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เร่ืองที ่2.1  
แนวคดิเกีย่วกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
   
  

การด าเนินชีวิตของบุคคลและการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไร หรือมิได้
แสวงหาก าไรก็ตามล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งสิ้น เพราะปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยี ภาวะตลาด คู่แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรได้ โดยที่เหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดังกล่าวเป็น
สิ่งที่ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ความไม่แน่นอนเหล่านี้จึงอาจมีผลท าให้การด าเนินงานของบุคคล
หรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่นอนจึงท าให้มีความเสี่ยงเกิดข้ึน  
 
1. ความหมายของความเส่ียง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงาน  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ 
 จะเห็นว่าความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด โดยที่
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนนั้นจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
วางไว้ ถ้าผลการด าเนินงานจริงมีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากเท่าใด ก็จะถือว่า
มีความเสี่ยงมากเท่านั้น กล่าวคือ ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายมาก ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงมาก 
แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น
สามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกที่เป็นผลดี และทางลบที่เป็นผลเสียต่อการด าเนินงาน โดยทั่วไปผลกระทบในทางบวกจะ
เรียกว่าโอกาส (Opportunity) ส่วนผลกระทบในทางลบจะเรียกว่าความเสี่ยง (Risk) 
 ความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม 
บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรือ
อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ  คู่แข่งขัน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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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
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
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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
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2. ความหมายของการบริหารความเส่ียง  
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อน ามาใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการด าเนินงานให้สามารถระบุเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ในการบริหารความเสี่ยงผู้บริหารจะต้องพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพื่อใช้ประเมินทางเลือก
ของกลยุทธ์และก าหนดวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพัฒนากลไกที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป การบริหาร
ความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินและจัดการกับความไม่แน่นอนซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งโอกาสที่สามารถ 
ฉกฉวยให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร และเป็นไปได้ทั้งความเสียหายที่องค์กรควรจะต้องป้องกันหรือลดความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยงจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวก (โอกาส) ให้มาก
ที่สุด และ 2) ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบ (ความเสี่ยง) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งแสดง
ได้ดังภาพที่ 2.1 

 
 
 
 

เหตุการณ์ความ 
ไม่แน่นอน 
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ควบคุมให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรับได ้

   การบริหารความเส่ียง 

ท าให้เกิดประโยชน์แก่ 
กิจการมากที่สดุ 

ผลกระทบด้านบวก 
(โอกาส) 

ผลกระทบด้านลบ 
(ความเสี่ยง) 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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2-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้เกิดขึ้นนานแล้ว โดยเริ่มจากการหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของธุรกิจประกันภัยก่อน ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินที่ส าคัญหลายครั้งและเกิดการล่มสลายของธุรกิจ ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ประสบความเสียหายอย่างรุนแรง การ
บริหารความเสี่ยงจึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยได้มีการเสนอให้ออกเป็นข้อบังคับให้คณะกรรมการบริษัท
ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปัจจุบันทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงมาก
ขึ้นโดยจัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นใน
องค์กร 
 
3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร 
 การบริหารความเสี่ยงที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk 
Management: ERM)  ซึ่ ง พั ฒ น า ขึ้ น โด ย  COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission) โดยได้ป ระกาศใช้ เมื่ อ  พ .ศ . 2547 นิ ยม เรียกกันย่อ  ๆ  ว่ า  COSO ERM (โค โซ่  
อีอาร์เอ็ม) หรืออาจเรียกสั้น ๆ ว่า ERM เป็นแนวคิดใหม่ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงแบบบูรณาการซึ่งจะครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กรต้องเผชิญ โดยจะมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง โดย
บุคลากรทุกคนในองค์กรจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่จะกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบ ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดจะมีความรับผิดชอบสูงสดุที่จะจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.1  ความหมายของการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
COSO ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM ไว้ ดังนี้ “เป็นกระบวนการที่ก าหนด

ขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และบุคลากรต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และใช้กับ
หน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวต้องออกแบบขึ้นมาให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้” 
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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
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ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก
แนวคิดแบบเดิมหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 

 
แนวคดิเดมิ ERM 

1. ท าแยกเป็นส่วน ๆ หรือฝ่าย ๆ 1. ท าแบบบูรณาการทั่วท้ังองค์กร 

2. บริหารแบบตั้งรับ 
   (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข) 

2. บริหารแบบเชิงรุก 
   (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น) 

3. ท าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ 3. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4. มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสยีหาย 
4. มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็น    
   ประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับดา้นลบ 

 
 3.2  วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1)  ด้านกลยุทธ์ (Strategic) สอดคล้องกับพันธกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 
 2)  ด้านการด าเนินการ (Operation) การใช้ทรัพยากรและการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 3)  ด้านการรายงาน (Reporting) รายงานต่าง ๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้และครบถ้วน 
 4)  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ (Compliance) การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.3  กระบวนการในการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทางของ COSO มี 8 ขั้นตอนได้แก่ 
  3.3.1  การระบุสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นการระบุปัจจัยต่าง ๆ ภายใน
องค์กรที่เป็นพื้นฐานส าคัญในการบริหารความเสี่ยง เช่น ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
โครงสร้างขององค์กร ความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร เป็นต้น 

 3.3.2  การก าหนดวัตถปุระสงค์ (Objective Setting) เป็นการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการในการบริหาร
ความเสี่ยง ทั้งนี้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

  1)  สามารถวัดได้ว่าบรรลุผลส าเร็จหรือยัง 
  2)  สามารถเข้าใจได้หรือมีความชัดเจนที่ทุกคนเข้าใจได้ 
  3)  สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 
  4)  มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 
  5)  มีการก าหนดระยะเวลาที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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  4)  มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 
  5)  มีการก าหนดระยะเวลาที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ 
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  3.3.3 การระบเุหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
ที่เป็นความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบท าให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรหรือกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
  ทั้งนี้ในการระบุเหตุการณ์จะต้องระบุทั้งเหตุการณ์ในเชิงลบ (ความเสี่ยงหรืออุปสรรค) และเหตุการณ์ที่
เป็นเชิงบวก (โอกาส) ต่อองค์กร โดยเหตุการณ์ที่เป็นผลดีหรือเชิงบวกหรือเป็นโอกาสที่จะท าประโยชน์แก่องค์กรได้นั้น 
ฝ่ายบริหารจะได้น าโอกาสนั้นไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์ จากโอกาสนั้นต่อไป 
  3.3.4  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมาก
น้อยเพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงแค่ไหน เพื่อจะได้จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นว่า
เหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากันซึ่งอาจจะวัดความเสี่ยงออกเป็นความเสี่ยงระดับสูง ปานกลาง หรือต่ า โดย
พิจารณาจากโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นจะเกิดและผลกระทบที่มีต่อองค์กรว่ารุนแรงมากน้อย
เพียงใด ซึ่งสามารถประเมินความเสี่ยงได้ใน 2 มิติ คือ 1) โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และ  
2) ผลกระทบของความเสี่ยงว่ามีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใดซึ่งแสดงได้ ตามภาพที่ 2.2 ดังนี้ 
 
 
     ความเสี่ยงปานกลาง                ความเสี่ยงสูง 

        - ผลกระทบมาก    - ผลกระทบมาก 
     - โอกาสเกิดน้อย    - โอกาสเกิดมาก 
 
        ความเสี่ยงต่ า                       ความเสี่ยงปานกลาง 

 - ผลกระทบน้อย    - ผลกระทบน้อย 
     - โอกาสเกิดน้อย    - โอกาสเกิดมาก 
  
 
  

 

ภาพที ่2.2 การประเมนิความเส่ียง 
 

 การประเมินความเสี่ยงถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงเพราะจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการ
ตัดสินใจว่าควรบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไร และควรให้ความส าคัญกับความเสี่ยงนั้นมากน้อยเท่าใด ความเสี่ยงใดที่มี
ความเสี่ยงสูงหรือมีความส าคัญมาก ผู้บริหารก็จะได้เร่งหาวิธีการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงเพราะมีผลกระทบต่อ
องค์กรรุนแรงมาก 

 3.3.5  การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการที่จะจัดการกับ
เหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง
นั้นด้วยโดยวิธีการที่เลือกใช้จัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับต้นทุนที่ต้องจ่าย 

มาก 

น้อย โอกาสที่จะเกิด มาก 

ผลกระทบ 
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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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  การบริหารความเส่ียง     2-9 
 

 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงทีน่ยิมใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธีดงันี้ 
  1)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) คือ การไม่ท าหรือยกเลิกกิจกรรมใด ๆ ที่มีความ

เสี่ยง 
  2)  การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) คือ การไม่ด าเนินการใด ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด

หรือลดความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มักใช้ในกรณีที่ประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการจัดการความ
เสี่ยง หรือเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงต่ าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

  3)  การลดความเส่ียง (Risk Reduction) คือ การกระท าเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยง หรือลดทั้ง 2 อย่าง 

  4)  การหาผูร่้วมรับความเส่ียงหรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) คือ การโอนภาระความ
เสี่ยงให้แก่ผู้อ่ืน โดยอาจจะหาผู้ร่วมรับภาระความเสี่ยงเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้  วิธีการที่ใช้กันโดยท่ัวไปในการ
โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น คือการท าประกันภัยซึ่งเป็นการโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัย เมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึน
ก็จะได้รับชดใช้จากบริษัทประกันภัย 
  3.3.6  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและกระบวนการ
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตอบสนองความเสี่ยงตามแนวทางและวิธี  ที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ และวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการบริหารความ
เสี่ยง 
  3.3.7  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) เป็นการจัดท าสารสนเทศ แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ซึ่งอาจจัดท าได้หลายรูปแบบ เช่น จัดท าคู่มือบริหาร ความเสี่ยง จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3.8  การติดตามและประเมินผล (Monitoring) เป็นการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยควรจะต้องมีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีหากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
 
4. การก ากบัดูแลความเส่ียง 
 การก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี แต่ละบริษัท
อาจมีการก ากับดูแลความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรม
องค์กร ประเภทและลักษณะของบริษัท เป็นต้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างรูปแบบการก ากับดูแลความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งที่
เรียกว่าปราการ 3 ด่าน (Three Lines of Defense) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปราการด่านที่ 1 (1st Line of Defense) ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง (Risk Owner) 
ได้แก ่
  1)  คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

2-9



 

  การบริหารความเส่ียง     2-9 
 

 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงทีน่ยิมใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธีดงันี้ 
  1)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) คือ การไม่ท าหรือยกเลิกกิจกรรมใด ๆ ที่มีความ

เสี่ยง 
  2)  การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) คือ การไม่ด าเนินการใด ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด

หรือลดความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มักใช้ในกรณีที่ประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการจัดการความ
เสี่ยง หรือเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงต่ าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

  3)  การลดความเส่ียง (Risk Reduction) คือ การกระท าเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยง หรือลดทั้ง 2 อย่าง 

  4)  การหาผูร่้วมรับความเส่ียงหรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) คือ การโอนภาระความ
เสี่ยงให้แก่ผู้อ่ืน โดยอาจจะหาผู้ร่วมรับภาระความเสี่ยงเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้  วิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไปในการ
โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น คือการท าประกันภัยซึ่งเป็นการโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัย เมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึน
ก็จะได้รับชดใช้จากบริษัทประกันภัย 
  3.3.6  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและกระบวนการ
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตอบสนองความเสี่ยงตามแนวทางและวิธี  ที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ และวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการบริหารความ
เสี่ยง 
  3.3.7  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) เป็นการจัดท าสารสนเทศ แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ซึ่งอาจจัดท าได้หลายรูปแบบ เช่น จัดท าคู่มือบริหาร ความเสี่ยง จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3.8  การติดตามและประเมินผล (Monitoring) เป็นการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยควรจะต้องมีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีหากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
 
4. การก ากบัดูแลความเส่ียง 
 การก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี แต่ละบริษัท
อาจมีการก ากับดูแลความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรม
องค์กร ประเภทและลักษณะของบริษัท เป็นต้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างรูปแบบการก ากับดูแลความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งที่
เรียกว่าปราการ 3 ด่าน (Three Lines of Defense) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปราการด่านที่ 1 (1st Line of Defense) ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง (Risk Owner) 
ได้แก ่
  1)  คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง 
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  2)  หน่วยงาน (Business Unit) หรือผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่ ในการน าเอา
วิสัยทัศน์ของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงไปก าหนดเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน 
 ปราการด่านที่  2 (2nd Line of Defense) ผู้มีหน้าที่ ในการประสานงาน อ านวยการ และควบคุมดูแล
ประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Oversight) ได้แก่ 
  1)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหน้าที่ก าหนดกรอบ
นโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวกับความเสี่ยงซึ่งสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน และควบคุมความ
เสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย 
  2)  หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) มีหน้าที่ร่วมก าหนดกรอบและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดท าดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางควบคุมและลดความ
เสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ปราการด่านที่ 3 (3rd Line of Defense) ผู้มีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและประเมินประสิทธิภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Assurance) ได้แก่ 
  1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าท่ีรับผิดชอบติดตามประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท 
  2)  หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Function) มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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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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เร่ืองที ่2.2  
ความเส่ียงในธุรกจิประกนัภัยและแนวทางการบริหารความเส่ียง 
  
 

ธุรกิจประกันภัยถือว่าเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะมีรายได้จาก
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับ ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันต่อผู้เอาประกันภัยว่าจะจ่ายผลประโยชน์หรือ
สินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยในอนาคตตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อมีการท าประกันภัย
ก็เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยมีการโอนความเสี่ยงของตนเองไปให้แก่บริษัทประกันภัย ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าบริษัท
ประกันภัยอาจจะต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนหรือเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยมากกว่าที่บริษัทคาดการณ์
ไว้หรือมากกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้บริษัทประกันภัยก็ยังต้องเผชิญความเสี่ยงใน
ด้านอ่ืน ๆ อีกหลายประการ เช่น การผิดนัดช าระ ของคู่สัญญา ความเสี่ยงจากการลงทุน เป็นต้น 

เนื่องจากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยเพราะ
เป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้นตัวแทนและนายหน้าจึงควรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยด้วยเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและ
เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่สร้างความเสียหายให้แก่บริษัทประกันภัยที่ตนเองสังกัด 
 ความเสี่ยงในธุรกิจประกนัภัยมหีลายประเภท ทีส่ าคัญได้แก่ 
 1.  ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) 
 2.  ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา (Credit Risk) 
 3.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) 
 4.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
 5.  ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติการ (Operational Risk) 
 ลักษณะของความเสี่ยงแตล่ะประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1.  ความเส่ียงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายหรือความรับผิด
ตามสัญญาประกันภัยที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทประกันภัยคาดการณ์ไว้ หรือเบี่ยงเบนจากสมมติฐาน ที่ใช้ใน
การค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย นอกจากนี้ความเสี่ยงประเภทนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการ แบกรับภาระผูกพันไว้เอง
มากเกินไปโดยมีการประกันภัยต่อที่ไม่เพียงพอ หรือมีการรับประกันภัยที่ไม่สมดุลโดยมีการกระจุกตัวในผลิตภัณฑ์บาง
กลุ่มมากเกินไป 

เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยเกี่ยวข้องกับความคุ้มครองการเสี่ยงภัยต่าง ๆ ของผู้ เอา
ประกันภัยรวมถึงความสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ 
อุบัติภัย ภัยพิบัติ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่บริษัท
รับประกันภัยไว้ ความรับผิดของบริษัทประกันภัยอันเนื่องมาจากการตาย การเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้น
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การแบกรับภาระ

กระจุกตัวในผลิตภัณฑ ์

บางกลุ่มมากเกินไป
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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เร่ืองที ่2.2  
ความเส่ียงในธุรกจิประกนัภัยและแนวทางการบริหารความเส่ียง 
  
 

ธุรกิจประกันภัยถือว่าเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะมีรายได้จาก
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับ ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันต่อผู้เอาประกันภัยว่าจะจ่ายผลประโยชน์หรือ
สินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยในอนาคตตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อมีการท าประกันภัย
ก็เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยมีการโอนความเสี่ยงของตนเองไปให้แก่บริษัทประกันภัย ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าบริษัท
ประกันภัยอาจจะต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนหรือเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยมากกว่าที่บริษัทคาดการณ์
ไว้หรือมากกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้บริษัทประกันภัยก็ยังต้องเผชิญความเสี่ยงใน
ด้านอ่ืน ๆ อีกหลายประการ เช่น การผิดนัดช าระ ของคู่สัญญา ความเสี่ยงจากการลงทุน เป็นต้น 

เนื่องจากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยเพราะ
เป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้นตัวแทนและนายหน้าจึงควรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยด้วยเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและ
เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่สร้างความเสียหายให้แก่บริษัทประกันภัยที่ตนเองสังกัด 
 ความเสี่ยงในธุรกิจประกนัภัยมหีลายประเภท ทีส่ าคัญได้แก่ 
 1.  ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) 
 2.  ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา (Credit Risk) 
 3.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) 
 4.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
 5.  ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติการ (Operational Risk) 
 ลักษณะของความเสี่ยงแตล่ะประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1.  ความเส่ียงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายหรือความรับผิด
ตามสัญญาประกันภัยที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทประกันภัยคาดการณ์ไว้ หรือเบี่ยงเบนจากสมมติฐาน ที่ใช้ใน
การค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย นอกจากนี้ความเสี่ยงประเภทนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการ แบกรับภาระผูกพันไว้เอง
มากเกินไปโดยมีการประกันภัยต่อที่ไม่เพียงพอ หรือมีการรับประกันภัยที่ไม่สมดุลโดยมีการกระจุกตัวในผลิตภัณฑ์บาง
กลุ่มมากเกินไป 

เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยเกี่ยวข้องกับความคุ้มครองการเสี่ยงภัยต่าง ๆ ของผู้ เอา
ประกันภัยรวมถึงความสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ 
อุบัติภัย ภัยพิบัติ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่บริษัท
รับประกันภัยไว้ ความรับผิดของบริษัทประกันภัยอันเนื่องมาจากการตาย การเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้น
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2-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

จริงจึงอาจจะสูงหรือมากกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ หรือการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็อาจส่งผลกระทบท าให้ก าไรของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ความเสี่ยงประเภทนี้จะเก่ียวข้องโดยตรงกับการรับประกันภัยหรือความรับผิดตามสัญญาประกันภัย จึงอาจ
เรียกความเสี่ยงนี้ได้อีกอย่างว่าความเสี่ยงด้านความรับผิด (Liability Risk) ความเสี่ยงด้าน การประกันภัยอาจเกิดขึ้น
ได้ในหลายกรณี โดยอาจสรุปได้ดังนี้ 

1.1 การตาย ความเจ็บป่วย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้
หรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ใช้ค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย 

1.2 การประกันภัยต่อน้อยเกินไปท าให้บริษัทต้องแบกรับภาระไว้เองในจ านวนที่มากเกินไป หากเกิด
ความเสียหายที่เกินความคาดหมาย อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้ อย่างไรก็
ตามหากบริษัทมีการลดความเสี่ยงโดยท าประกันภัยต่อไว้ในจ านวนที่มากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อบริษัทในด้านผล
ก าไรเช่นกัน กล่าวคือ ท าให้บริษัทเสียโอกาสที่จะได้รับผลก าไรที่ควรจะได้รับ 

1.3 การรับประกันภัยที่กระจุกตัวในผลิตภัณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป หรือมความไม่สมดุลของ
สัดส่วนผลิตภัณฑ์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์บางชนิดมากเกินไปหากผลิตภัณฑ์นั้นมีความเสียหายหรือมีต้นทุนในระดับสูงก็
อาจส่งผลกระทบกับผลก าไรของบริษัทได้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการประกันภัย อาจท าได้โดยการพิจารณารับประกันภัยด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอเพื่อปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยง มี
การกระจายความเสี่ยงโดยไม่รับประกันภัยในผลิตภัณฑ์ชนิดใดมากเกินไป และมีการโอนความเสี่ยงให้บริษัท
รับประกันภัยต่อที่มีฐานะมั่นคงด้วยการประกันภัยต่อในจ านวนที่เหมาะสมไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 

2.  ความเส่ียงด้านเครดิต หรือความเส่ียงจากการผิดนัดช าระของคู่ สัญญา (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากคู่สัญญาของบริษัทประกันภัยผิดนัดช าระหนี้ หรือไม่ช าระหนี้เต็มจ านวนหรือตรงเวลา ซึ่งคู่สั ญญาอาจจะ
เป็นได้หลายประเภท ความเสี่ยงจึงเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น 

 2.1  ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกนัภัยไมช่ าระค่าเบี้ยประกันภัย 
 2.2  บริษัทรับประกันภัยต่อไม่จา่ยคา่สินไหมให้บริษัทตามภาระผูกพันที่มีต่อบริษัท 
 2.3  ลูกหนี้เงินกู ้หรือผู้ออกพันธบัตรไม่ช าระหนี้ตามก าหนด 
แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต  อาจท าได้โดยตัวแทนและนายหน้าควรพิจารณาน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและรายได้ของผู้เอาประกันภัย มีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยที่
ค้างช าระอย่างใกล้ชิด และบริษัทอาจมีการวางระบบลงโทษตัวแทน/นายหน้า ที่น าส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยล่าช้า ส่วน
ในด้านการประกันภัยต่อ บริษัทควรมีการพิจารณาฐานะการเงินและอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัทรับประกัน
ภัยต่อ โดยควรเลือกประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีฐานะการเงินมั่นคง และควรท าประกันภัยต่อกับบริษัท
รับประกันภัยต่อหลายรายเพื่อกระจายความเสี่ยง 

3.  ความเส่ียงด้านการลงทุน (Investment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่
เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากผลตอบแทนที่บริษัทคาดหวัง โดยทั่วไปเมื่อบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยก็มักจะน าเบี้ยประกันภัย
ส่วนหนึ่งไปลงทุน ซึ่งสามารถลงทุนได้ในหลายรูปแบบทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน และอ่ืน ๆ ความเสี่ยงด้านการลงทุน
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ด้านการประกันภัย

ส ่งผลเสียต ่อบริษัทในด้าน

ต้นทุนในระดับสูง

ผลก�าไรเช่นกัน กล่าวคอื

ก็อาจส่งผลกระทบ

ี

 

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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มักจะมีสาเหตุมาจากความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ราคาตราสารลงทุน และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ โดยทั่วไปการลงทุนแต่ละประเภทมักจะมีความเสี่ยงเสมอ เช่น 
  3.1  การลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินให้กู้ยืม จะมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาของบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิ ตาม
ข้อตกลงในสัญญา เช่น ลูกหนี้เงินกู้หรือบริษัทที่ออกหุ้นกู้ไม่ช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้น 
  3.2  การลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่าง ๆ จะมีความเสี่ยงที่ราคาตลาด
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมักจะมีความผันผวนไม่แนน่อนขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 
คู่แข่งขัน ฯลฯ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารประเภทนี้จึงไม่ค่อยแน่นอนและอาจแตกต่างไปจากที่คาดไว้ 
 ด้วยเหตุนี้เมื่อบริษัทมีการน าเงินไปลงทุนจึงมักมีความเสี่ยงจากการลงทุนเสมอเพราะผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
จริงมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทคาดไว้ 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการลงทุน อาจท าได้โดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท
เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป ควรติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้ง
ด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้พิจารณาปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมได้อย่างทันเวลา 
นอกจากนี้ในการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทควรพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงิน
มั่นคงมีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ส่วนการลงทุนในตราสารทุน บริษัทควรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลการ
ด าเนินงานดีสม่ าเสมอ และมีฐานะการเงินที่มั่นคง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี 

4.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทไม่สามารถช าระหนี้สินหรือ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามภาระผูกพันเมื่อถึงก าหนดได้ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากบริษัทมีเงินสดไม่เพียงพอ ไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้เพียงพอภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจจะ
จัดหาเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่บริษัทจะยอมรับได้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง อาจท าได้โดยการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง 
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกรวดเร็วในมูลค่าที่เหมาะสม หรือเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาด นอกจากนี้บริษัทควรมีแหล่งเงินทุนส ารองไว้บ้าง เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft หรือ OD) กับธนาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น 

5. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากความล้มเหลว ความไม่
เพียงพอ ความบกพร่อง หรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร เทคโนโลยี และการ
ควบคุมภายในองค์กร รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท 

ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เช่น บุคลากรทุจริต จ านวนบุคลา กรไม่เพียงพอหรือมี
ความสามารถไม่เพียงพอ เครือข่ายการติดต่อสื่อสารของบริษัทล้าสมัย ไม่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เกิด
ภัยธรรมชาติท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก ตัวแทนไม่เข้าใจแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบใหม่ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ อาจท าได้โดยมีการก าหนดแผนงานพัฒนาบุคลากรที่
ชัดเจน มีการฝึกอบรมบุคลากรสม่ าเสมอ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดสรรบุคลากรที่เพียงพอและมี
ความสามารถตรงกับลักษณะงาน มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานและใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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มักจะมีสาเหตุมาจากความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ราคาตราสารลงทุน และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ โดยทั่วไปการลงทุนแต่ละประเภทมักจะมีความเสี่ยงเสมอ เช่น 
  3.1  การลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินให้กู้ยืม จะมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาของบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิ ตาม
ข้อตกลงในสัญญา เช่น ลูกหนี้เงินกู้หรือบริษัทที่ออกหุ้นกู้ไม่ช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้น 
  3.2  การลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่าง ๆ จะมีความเสี่ยงที่ราคาตลาด
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมักจะมีความผันผวนไม่แนน่อนขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 
คู่แข่งขัน ฯลฯ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารประเภทนี้จึงไม่ค่อยแน่นอนและอาจแตกต่างไปจากที่คาดไว้ 
 ด้วยเหตุนี้เมื่อบริษัทมีการน าเงินไปลงทุนจึงมักมีความเสี่ยงจากการลงทุนเสมอเพราะผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
จริงมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทคาดไว้ 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการลงทุน อาจท าได้โดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท
เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป ควรติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้ง
ด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้พิจารณาปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมได้อย่างทันเวลา 
นอกจากนี้ในการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทควรพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงิน
มั่นคงมีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ส่วนการลงทุนในตราสารทุน บริษัทควรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลการ
ด าเนินงานดีสม่ าเสมอ และมีฐานะการเงินที่มั่นคง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี 

4.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทไม่สามารถช าระหนี้สินหรือ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามภาระผูกพันเมื่อถึงก าหนดได้ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากบริษัทมีเงินสดไม่เพียงพอ ไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้เพียงพอภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจจะ
จัดหาเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่บริษัทจะยอมรับได้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง อาจท าได้โดยการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง 
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกรวดเร็วในมูลค่าที่เหมาะสม หรือเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาด นอกจากนี้บริษัทควรมีแหล่งเงินทุนส ารองไว้บ้าง เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft หรือ OD) กับธนาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น 

5. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลว ความไม่
เพียงพอ ความบกพร่อง หรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร เทคโนโลยี และการ
ควบคุมภายในองค์กร รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท 

ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เช่น บุคลากรทุจริต จ านวนบุคลา กรไม่เพียงพอหรือมี
ความสามารถไม่เพียงพอ เครือข่ายการติดต่อสื่อสารของบริษัทล้าสมัย ไม่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เกิด
ภัยธรรมชาติท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก ตัวแทนไม่เข้าใจแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบใหม่ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ อาจท าได้โดยมีการก าหนดแผนงานพัฒนาบุคลากรที่
ชัดเจน มีการฝึกอบรมบุคลากรสม่ าเสมอ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดสรรบุคลากรที่เพียงพอและมี
ความสามารถตรงกับลักษณะงาน มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานและใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
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เร่ืองที ่2.3  
ความเส่ียงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเส่ียง 
   
 
 โดยทั่วไปบุคคล มักจะมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ หลายประการ เช่น มีสุขภาพแข็งแรง มี
ความมั่งคั่ง มีรายได้สม่ าเสมอ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 
แต่บุคคลก็มีโอกาสที่จะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ตามที่ต้องการ ดังนั้นจะเห็นว่าบุคคลก็มีความเสี่ยงเช่นกัน 
ซึ่งจะเรียกความเสี่ยงนี้ว่า ความเสี่ยงส่วนบุคคล (Personal Risk) ทั้งนี้ความเสี่ยงส่วนบุคคลบางประเภทก็สามารถโอน
ความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยไดด้้วยการท าประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย ดังนั้น ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย
จึงควรศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงส่วนบุคคลและแสวงหาช่องทางที่จะตอบสนองความเสี่ยงส่วนบุคคลให้ตรงกับความ
ต้องการของแต่ละบุคคลมากขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคลอาจมีวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บางคน
อาจจะต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัย ในขณะที่บางคนอาจจะยอมรับความ
เสี่ยงไว้เอง นอกจากนี้ความเสี่ยงส่วนบุคคลบางประเภทก็ไม่สามารถตอบสนองได้ด้วยการประกันภัย 
 ส าหรับกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลจะมีขั้นตอนในท านองเดียวกันกับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร แต่การบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลจะมีขั้นตอนที่น้อยกว่าโดยจะมีเพียง 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 2.  การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 3.  การประเมินความเสี่ยง 
 4.  การตอบสนองความเสี่ยง 
 5.  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม 
 6. การติดตามและประเมินผล 
 รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนจะมีลักษณะเช่นเดียวกับกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรซึ่งได้
กล่าวมาแล้วในเร่ืองที่ 2.1 ข้างต้น 
 ความเสี่ยงส่วนบุคคลเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลแต่ละคน โดยเก่ียวข้องกับความน่าจะเป็น
ที่บุคคลจะสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือมีรายได้ลดลง มีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มขึ้นหรือสูญเสียทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งความเสี่ยง
ต่าง ๆ เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น สุขภาพไม่ดี เสียชีวิตก่อนวัยอันควร มีอายุยืนยาวเกินกว่าเงินสะสมที่
มีอยู่ส าหรับใช้ด ารงชีพ หรือตกอยู่ในภาวะว่างงาน เป็นต้น 
 ความเสี่ยงส่วนบุคคล จ าแนกไดห้ลายประเภท ทีส่ าคัญได้แก่ 
 1. ความเสี่ยงดา้นสุขภาพ  
 2. ความเสี่ยงดา้นการเสียชีวิตกอ่นวัยอันควร  
 3. ความเสี่ยงดา้นการมีอายุที่ยนืยาว  
 4. ความเสี่ยงด้านหนี้สิน  
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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
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 5. ความเสี่ยงด้านทรัพย์สนิ 
 6. ความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย  
 7. ความเสี่ยงด้านการลงทนุ  
 8. ความเสี่ยงด้านอาชีพ  
 ลักษณะของความเสี่ยงแตล่ะประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1.  ความเส่ียงด้านสุขภาพ (Health Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการมีสุขภาพไม่ดี ซึ่งมผีลท าให้บุคคลอาจ
ต้องสูญเสียรายได้ หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จา่ยในการดูแลสุขภาพ 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสุขภาพ อาจท าได้ใน 2 ลักษณะดังนี ้
  1)  การหลีกเล่ียงหรือลดความเส่ียงโดยการป้องกัน เพื่อลดโอกาสในการเกิดการเจ็บป่วย เช่น การหมั่น
ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ หมั่นออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี เพื่อหากตรวจพบความผิดปกติของร่างกายจะได้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นต้น 
  2)  การถ่ายโอนความเส่ียง วิธีการที่ใช้โดยทั่วไปในการโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนก็คือ  การท าประกันภัย 

เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้มีความรุนแรงน้อยลงด้วยการได้รับเงินค่าสินไหมชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดจาก
บริษัทประกันภัย ส าหรับกรณีความเสี่ยงด้านสุขภาพ สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยได้โดยการท า
ประกันสุขภาพ (Health Insurance) ซึ่งผู้รับประกันภัยจะชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา  
พยาบาล ค่าผ่าตัดและค่าโรงพยาบาลโดยไม่ค านึงว่าการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือไม่ หรืออาจประกันชีวิต
แบบใหม่ ซึ่งให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรงในกรมธรรม์ฉบับ
เดียว 
 2.  ความเส่ียงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Death Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลอาจ
เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้คาดเดาเอาไว้ล่วงหน้า หรือเสียชีวิตก่อนวัยชรา ความเสี่ยงในกรณีนี้อาจก่อให้เกิดผลเสียหายอย่าง
รุนแรงได้หากบุคคลที่เสียชีวิตนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว หรือเป็นบุคคลที่มีภาระ
หนี้สินทางการเงิน หากบุคคลนั้นเสียชีวิตจะก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินแก่บุคคลในครอบครัว 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร อาจกระท าได้ดังนี้ 
  1)  การลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง เช่น ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถ
ในขณะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น หรือในขณะที่มีอาการมึนเมา เป็นต้น 
  2)  ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง หมั่นออกก าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ 
  3)  วางแผนทางการเงินด้วยการท าประกันชีวิตเพื่อลดกระทบจากการเสียชีวิตให้มีความรุนแรงน้อยลง
เพราะจะได้รับเงินผลประโยชน์จ านวนหนึ่งจากบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตถือเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้
บริษัทประกันชีวิต 
 3.  ความเส่ียงด้านการมีอายุที่ยืนยาว (Old Age Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลมีอายุที่ยาวนานเกินไป
ซึ่งอาจท าให้บุคคลไม่มีเงินหรือรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในวัยชราหรือหลังจากเกษียณอายุแล้ว เพราะโดยปกติ
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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 5. ความเสี่ยงด้านทรัพย์สนิ 
 6. ความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย  
 7. ความเสี่ยงด้านการลงทนุ  
 8. ความเสี่ยงด้านอาชีพ  
 ลักษณะของความเสี่ยงแตล่ะประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1.  ความเส่ียงด้านสุขภาพ (Health Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการมีสุขภาพไม่ดี ซึ่งมผีลท าให้บุคคลอาจ
ต้องสูญเสียรายได้ หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จา่ยในการดูแลสุขภาพ 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสุขภาพ อาจท าได้ใน 2 ลักษณะดังนี ้
  1)  การหลีกเล่ียงหรือลดความเส่ียงโดยการป้องกัน เพื่อลดโอกาสในการเกิดการเจ็บป่วย เช่น การหมั่น
ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ หมั่นออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี เพื่อหากตรวจพบความผิดปกติของร่างกายจะได้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นต้น 
  2)  การถ่ายโอนความเส่ียง วิธีการที่ใช้โดยทั่วไปในการโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนก็คือ  การท าประกันภัย 

เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้มีความรุนแรงน้อยลงด้วยการได้รับเงินค่าสินไหมชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดจาก
บริษัทประกันภัย ส าหรับกรณีความเสี่ยงด้านสุขภาพ สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยได้โดยการท า
ประกันสุขภาพ (Health Insurance) ซึ่งผู้รับประกันภัยจะชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา  
พยาบาล ค่าผ่าตัดและค่าโรงพยาบาลโดยไม่ค านึงว่าการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือไม่ หรืออาจประกันชีวิต
แบบใหม่ ซึ่งให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรงในกรมธรรม์ฉบับ
เดียว 
 2.  ความเส่ียงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Death Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลอาจ
เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้คาดเดาเอาไว้ล่วงหน้า หรือเสียชีวิตก่อนวัยชรา ความเสี่ยงในกรณีนี้อาจก่อให้เกิดผลเสียหายอย่าง
รุนแรงได้หากบุคคลที่เสียชีวิตนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว หรือเป็นบุคคลที่มีภาระ
หนี้สินทางการเงิน หากบุคคลนั้นเสียชีวิตจะก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินแก่บุคคลในครอบครัว 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร อาจกระท าได้ดังนี้ 
  1)  การลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง เช่น ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถ
ในขณะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น หรือในขณะที่มีอาการมึนเมา เป็นต้น 
  2)  ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง หมั่นออกก าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ 
  3)  วางแผนทางการเงินด้วยการท าประกันชีวิตเพื่อลดกระทบจากการเสียชีวิตให้มีความรุนแรงน้อยลง
เพราะจะได้รับเงินผลประโยชน์จ านวนหนึ่งจากบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตถือเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้
บริษัทประกันชีวิต 
 3.  ความเส่ียงด้านการมีอายุที่ยืนยาว (Old Age Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลมีอายุที่ยาวนานเกินไป
ซึ่งอาจท าให้บุคคลไม่มีเงินหรือรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในวัยชราหรือหลังจากเกษียณอายุแล้ว เพราะโดยปกติ
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2-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เมื่อบุคคลอยู่ในวัยชราหรือไม่ได้ท างานแล้วจะสูญเสียรายได้ประจ าส่วนหนึ่งไป ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้สะสมทรัพย์สิน
เงินทองไว้อย่างเพียงพอเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามชราแล้ว ก็จะท าให้บุคคลนั้นมีปัญหาทางการเงินได้  
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการมีอายุที่ยืนยาว อาจกระท าได้โดยการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้บริษัท
ประกันชีวิต เช่น การท าประกันชีวิตแบบบ านาญ เพราะการประกันชีวิตแบบนี้จะท าให้บุคคลมีรายได้สม่ าเสมอเพื่อไว้
ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ 
 4.  ความเส่ียงด้านหน้ีสิน (Liability Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลมีหนี้สินแล้วไม่สามารถ
ช าระคืนหนี้สิน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยเกิดการผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งอาจมีผลท าให้บุคคล เสื่อม
เสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ทรัพย์สิน หรือแม้แต่ชีวิตได้ 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านหนี้สิน อาจท าได้หลายแนวทาง แต่แนวทางที่ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ การ
ท าประกันภัย เพื่อจะได้มีเงินจากการประกันภัยมาช่วยชดใช้หนี้สิน เช่น การประกันชีวิตผู้กู้ยืม หากผู้กู้ยืมเสียชีวิต
ระหว่างที่ยังมีภาระหนี้สินก็จะได้น าเงินที่ได้จากบริษัทประกันชีวิตมาช าระหนี้สิน หรือกรณีที่บุคคลมีหนี้สินจากการ
กู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย ก็อาจจะท าประกันอัคคีภัยบ้านเพื่อว่าหากไฟไหม้บ้านก็จะได้มีเงินค่าสินไหม
ทดแทนจากการประกันภัยมาช าระหนี้สินจากการกู้ยืม หรือกรณีที่มีสินเชื่อบัตรเครดิตก็อาจจะท าประกันสินเชื่อบัตร
เครดิต ซึ่งเป็นการประกันชีวิตรูปแบบพิเศษที่ให้ความคุ้มครองลูกค้าบัตรเครดิตหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น โดย
บริษัทประกันภัยจะช่วยปลดภาระหนี้สินที่ยังคงค้างกับสถาบันการเงิน 
 5.  ความเส่ียงด้านทรัพย์สิน (Property Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่
บุคคลเป็นเจ้าของ เช่น ทรัพย์สินถูกขโมย ถูกท าลาย เกิดอัคคีภัย อุทกภัย ท าให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เป็นต้น 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านทรัพย์สิน อาจท าได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
  1)  กรณีทรัพย์สินที่มีขนาดเล็ก ก็อาจจัดเก็บไว้ในตู้เซฟ หรือเช่าตู้นิรภัยที่ธนาคาร 
  2)  ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในบริเวณที่จัดเก็บทรัพย์สิน หรือติดตั้งสัญญาณเตือนภัย สัญญาณกันขโมย 
  3)  ท าประกันภัย เช่น การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยส าหรับเงิน เป็นต้น 
 6.  ความเส่ียงด้านความปลอดภัย (Safety Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะท าให้บุคคลไม่ได้รับความปลอดภัยใน
ระหว่างการด าเนินชีวิต เช่น ระหว่างการเดินทาง ระหว่างการขับขี่รถยนต์ เป็นต้น 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาจกระท าได้ดังนี้  
  1)  หาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยรักษาความปลอดภัย เช่น กรณีความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ก็คาด
เข็มขัดนิรภัย ติดตั้งถุงลมแอร์แบคซึ่งจะกางออกเมื่อรถมีการกระแทก ติดตั้งกันชน ติดตั้งสัญญาณถอยหลัง บ ารุงรักษา
เช็คสภาพรถยนต์อย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 
  2)  หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง เช่น ไม่ขับรถยนต์เร็วเกินไปหรือเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ไม่นั่งเรือ
ในช่วงที่มีพายุ เป็นต้น 
  3)  ท าประกันภัยเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยจะได้รับเงินชดใช้จากบริษัทประกันภัยหากมีภัยเกิดขึ้น 
เช่น การประกันชีวิต การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
เป็นต้น 
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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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 7.  ความเส่ียงด้านการลงทุน  (Investment Risk) เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากบุคคลน าเงินไปลงทุนแล้ว
ผลตอบแทน ที่ได้รับจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ซึ่งความเสี่ยง 
อาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่น 
  1) ภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ลงทุนตกต่ าลง
หรือด้อยค่าลงจากเดิม 
  2)  คู่สัญญาผิดนัดช าระหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ท าให้บุคคลที่ลงทุนไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ 
  3)  สินทรัพย์ที่ลงทุนเกิดการสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย 
เป็นต้น 
  4)  สินทรัพย์ที่ลงทุนขาดสภาพคล่องไม่สามารถขายได้ในราคาที่ต้องการในระยะเวลาท่ีต้องการ หาก
ต้องการขายเร่งด่วนก็จะขายได้ในราคาที่ต่ ากว่าปกติหรือต่ ากว่าที่คาดหวัง 
 โดยทั่วไปบุคคลมักจะลงทุนเพื่อหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่เพียงพอส าหรับไว้ใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตทั้งก่อน
และหลังเกษียณอายุ การมีชีวิตที่ยาวนานเกินไปก็อาจถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่อาจท าให้บุคคลไม่มีเงินเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินชีวิต 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการลงทุน อาจท าไดด้ังนี ้
  1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุนให้ชัดเจนและควรศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของการลงทุนแต่ละประเภท เพื่อจะได้เลือกการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื่องจากการลงทุน
สามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น ซื้อทองค า ที่ดิน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่าง ๆ การ
ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน การประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น การลงทุนจึงควรเลือกประเภทการลงทุนให้
เหมาะสมด้วย เช่น หากต้องการลงทุนเพื่อให้มีรายได้อย่างสม่ าเสมอเพื่อไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุก็อาจต้องเลือกการ
ประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น 
  2)  การกระจายการลงทุนโดยไม่ลงทุนในรูปแบบเดียวกันทั้งจ านวน เช่น น าเงินทุนส่วนหนึ่งลงทุนใน
พันธบัตร เงินอีกส่วนหนึ่งน าไปท าประกันชีวิตแบบควบการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทั้งจ านวน 
เพราะหากการลงทุนประเภทหนึ่งเสียหายหรือขาดทุน ก็อาจจะได้ผลตอบแทนของการลงทุนอีกประเภทหนึ่งมาชดเชย 
แต่ถ้าลงทุนในรูปแบบเดียวกันหรือประเภทเดียวกันทั้งจ านวน หากเกิดผลขาดทุนก็จะขาดทุนทั้งหมดโดยไม่มีสิ่งใดมา
ชดเชยได้เลย 
 8. ความเส่ียงด้านอาชีพ (Employment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่มั่นคงในอาชีพการงาน โดย
อาจเกิดจากการถูกเลิกจ้าง มีรายได้จากการท างานไม่สม่ าเสมอหรือไม่ต่อเนื่อง ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจไม่สามารถ
คาดหมายได้ล่วงหน้า 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านอาชีพ อาจท าได้ดังนี ้
  1) เลือกท างานในกิจการที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีชื่อเสียง มีผลการด าเนินงานดีสม่ าเสมอทุกปี เพื่อจะ
ได้สามารถปฏิบัติงานในกิจการนั้นได้อย่างยาวนาน 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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 7.  ความเส่ียงด้านการลงทุน  (Investment Risk) เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากบุคคลน าเงินไปลงทุนแล้ว
ผลตอบแทน ที่ได้รับจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ซึ่งความเสี่ยง 
อาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่น 
  1) ภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ลงทุนตกต่ าลง
หรือด้อยค่าลงจากเดิม 
  2)  คู่สัญญาผิดนัดช าระหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ท าให้บุคคลที่ลงทุนไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ 
  3)  สินทรัพย์ที่ลงทุนเกิดการสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย 
เป็นต้น 
  4)  สินทรัพย์ที่ลงทุนขาดสภาพคล่องไม่สามารถขายได้ในราคาที่ต้องการในระยะเวลาที่ต้องการ หาก
ต้องการขายเร่งด่วนก็จะขายได้ในราคาที่ต่ ากว่าปกติหรือต่ ากว่าที่คาดหวัง 
 โดยทั่วไปบุคคลมักจะลงทุนเพื่อหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่เพียงพอส าหรับไว้ใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตทั้งก่อน
และหลังเกษียณอายุ การมีชีวิตที่ยาวนานเกินไปก็อาจถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่อาจท าให้บุคคลไม่มีเงินเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินชีวิต 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการลงทุน อาจท าไดด้ังนี ้
  1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุนให้ชัดเจนและควรศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของการลงทุนแต่ละประเภท เพื่อจะได้เลือกการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื่องจากการลงทุน
สามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น ซื้อทองค า ที่ดิน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่าง ๆ การ
ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน การประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น การลงทุนจึงควรเลือกประเภทการลงทุนให้
เหมาะสมด้วย เช่น หากต้องการลงทุนเพื่อให้มีรายได้อย่างสม่ าเสมอเพื่อไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุก็อาจต้องเลือกการ
ประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น 
  2)  การกระจายการลงทุนโดยไม่ลงทุนในรูปแบบเดียวกันทั้งจ านวน เช่น น าเงินทุนส่วนหนึ่งลงทุนใน
พันธบัตร เงินอีกส่วนหนึ่งน าไปท าประกันชีวิตแบบควบการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทั้งจ านวน 
เพราะหากการลงทุนประเภทหนึ่งเสียหายหรือขาดทุน ก็อาจจะได้ผลตอบแทนของการลงทุนอีกประเภทหนึ่งมาชดเชย 
แต่ถ้าลงทุนในรูปแบบเดียวกันหรือประเภทเดียวกันทั้งจ านวน หากเกิดผลขาดทุนก็จะขาดทุนทั้งหมดโดยไม่มีสิ่งใดมา
ชดเชยได้เลย 
 8. ความเส่ียงด้านอาชีพ (Employment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่มั่นคงในอาชีพการงาน โดย
อาจเกิดจากการถูกเลิกจ้าง มีรายได้จากการท างานไม่สม่ าเสมอหรือไม่ต่อเนื่อง ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจไม่สามารถ
คาดหมายได้ล่วงหน้า 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านอาชีพ อาจท าได้ดังนี ้
  1) เลือกท างานในกิจการที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีชื่อเสียง มีผลการด าเนินงานดีสม่ าเสมอทุกปี เพื่อจะ
ได้สามารถปฏิบัติงานในกิจการนั้นได้อย่างยาวนาน 
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  2)  ท าประกันภัยการว่างงาน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มี
ความผิดหรือนายจ้างปิดกิจการและได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้ว ซึ่งการประกันภัยประเภท
นี้จะก าหนดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดที่ร้อยละ 50 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยก าหนดฐานเงินเดือน
สูงสุดไม่เกิน 50, 000 บาท โดยการจ่ายเงินค่าสินไหมจะจ่ายเป็นเงินก้อนเดียว ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดผลกระทบให้แก่
พนักงานหรือบุคคลที่ถูกเลิกจ้างงาน โดยหากอยู่ในภาวะว่างงานก็จะมีเงินก้อนที่จะใช้เป็นทุนไปประกอบอาชีพได้ หรือ
ใช้ในการด ารงชีวิตในระหว่างรองานใหม่ 
 บทสรุป จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการตอบสนองความเสี่ยงส่วนบุคคลแต่ละประเภทนั้นอาจกระท า
ได้ในหลายลักษณะโดยอาจสรุปได้เป็น 2 ลักษณะหลัก ๆ ดังนี้ 
 1.  การหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงโดยหาวิธีป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย เช่น ไม่ขับรถเร็ว 
ล้างมือบ่อย ๆ เป็นต้น 
 2.  การโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยด้วยการท าประกันภัย ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยง
ให้มีความรุนแรงน้อยลงเพราะหากมีความเสียหายเกิดข้ึนจะได้รับเงินค่าสินไหมมาช่วยชดเชยความเสียหายได้ 
 ดังนั้นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยจึงควรเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคล
เพื่อจะได้สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งอาจท าให้บุคคลต่าง ๆ มี
ความต้องการท าประกันภัยมากข้ึน 
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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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เร่ืองที ่2.4  
ประโยชน์และข้อจ ากดัของการบริหารความเส่ียง 
   
 
1. ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง 
 เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีระบบซึ่งออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์หลายประการ ที่ส าคัญ
มีดังนี้ 
 1)  ท าให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนโดยสามารถระบุ ประเมิน และจัดการกบัความเส่ียงและโอกาสได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ โดยทั่วไปบุคคลหรือองค์กรมักจะเผชิญกับความไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนนี้อาจจะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก (โอกาส) หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ใน ทางลบ (ความเสี่ยง) ก็ได้ การบริหารความเสี่ยงจะ
ช่วยท าให้สามารถใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบโดยสามารถจัดการ
เหตุการณ์ที่อาจท าความเสียหายให้แก่บุคคล หรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะช่วยลดอุปสรรค 
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 3)  ช่วยให้สามารถตอบสนองความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จึงท าให้สามารถเลือกวิธีการในการตอบสนองความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 4)  ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กร เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยงจะมีการระบุเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและเป็นโอกาสของบุคคลหรือองค์กร จึงสามารถพิจารณาน าโอกาสหรือ
เหตุการณ์ที่เป็นผลดีนั้นไปก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อฉกฉวยโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือองค์กรให้มาก
ที่สุดในขณะที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือผลลบก็สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็จะท าให้สามารถเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กรได้ในที่สุด 
 5)  ช่วยให้การจดัสรรทรัพยากรและเงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์หรือกิจกรรมใดมีความเสี่ยงสูงหรือมี
ความส าคัญมากและเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงต่ าหรือส าคัญน้อย การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงนี้จะท าให้
ทราบว่าควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมใดมากน้อยแค่ไหน และควรจัดสรรทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมอย่างไรและใช้
เงินทุนเท่าใด การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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เร่ืองที ่2.4  
ประโยชน์และข้อจ ากดัของการบริหารความเส่ียง 
   
 
1. ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง 
 เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีระบบซึ่งออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์หลายประการ ที่ส าคัญ
มีดังนี้ 
 1)  ท าให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนโดยสามารถระบุ ประเมิน และจัดการกบัความเส่ียงและโอกาสได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ โดยทั่วไปบุคคลหรือองค์กรมักจะเผชิญกับความไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนนี้อาจจะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก (โอกาส) หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ใน ทางลบ (ความเสี่ยง) ก็ได้ การบริหารความเสี่ยงจะ
ช่วยท าให้สามารถใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบโดยสามารถจัดการ
เหตุการณ์ที่อาจท าความเสียหายให้แก่บุคคล หรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะช่วยลดอุปสรรค 
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 3)  ช่วยให้สามารถตอบสนองความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จึงท าให้สามารถเลือกวิธีการในการตอบสนองความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 4)  ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กร เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยงจะมีการระบุเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและเป็นโอกาสของบุคคลหรือองค์กร จึงสามารถพิจารณาน าโอกาสหรือ
เหตุการณ์ที่เป็นผลดีนั้นไปก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อฉกฉวยโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือองค์กรให้มาก
ที่สุดในขณะที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือผลลบก็สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็จะท าให้สามารถเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กรได้ในที่สุด 
 5)  ช่วยให้การจดัสรรทรัพยากรและเงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์หรือกิจกรรมใดมีความเสี่ยงสูงหรือมี
ความส าคัญมากและเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงต่ าหรือส าคัญน้อย การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงนี้จะท าให้
ทราบว่าควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมใดมากน้อยแค่ไหน และควรจัดสรรทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมอย่างไรและใช้
เงินทุนเท่าใด การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2. ข้อจ ากดัของการบริหารความเส่ียง 
 แม้ว่าการบริหารความเสี่ยงจะมีประโยชน์หรือข้อดีหลายประการ แต่การบริหารความเสี่ยงก็มีข้อจ ากัดที่ท า
ให้การบริหารความเสี่ยงไม่มีประสิทธิผลตามที่ต้องการหรือไม่สามารถมั่นใจได้ 100% ว่ากิจการจะบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ ข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงมีหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 1)  ความเส่ียงเป็นเร่ืองที่เกีย่วข้องกบัอนาคตซ่ึงมีความไม่แน่นอน คาดการณ์ได้ยาก จึงอาจเกิดเหตุการณ์ที่
ไม่คาดฝันท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว อุทกภัยอย่างรุนแรง การ
ชุมนุมประท้วง โรคระบาด วิกฤติการณ์ทางการเงิน เป็นต้น 
 2)  อาจไม่สามารถจัดการความเส่ียงได้ทุกเร่ือง การบริหารความเสี่ยงจ าเป็นต้องพิจารณาต้นทุนและ
ประโยชน์ที่เก่ียวข้องว่าคุ้มค่ากันหรือไม่ ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ทั้งหมด 
 3)  มีการใช้ดลุยพนิิจ การบริหารความเสี่ยงมีการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดได้บ้าง 
 4)  อาจมีการทุจริต หรือสมรู้ร่วมคิดของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจึงอาจท าให้บุคคลหรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ที่ต้องการแม้ว่า
จะมีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม 
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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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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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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
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 เร่ืองที ่ 
 3.1 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
 3.2 หน้าที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน   
 
 แนวคดิ                             

1.  การประกันชีวิตประกอบด้วยแบบพื้นฐาน 4 แบบ คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ 
และแบบเงินได้ประจ าหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า แบบบ านาญ ปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
มีการพัฒนาแบบประกันชีวิตเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้กว้างขวางมากขึ้น จึงมี
แบบประกันชีวิตแบบพิเศษขึ้น คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์  
ซึ่งทั้งสองแบบจะมีเรื่องของการลงทุนด้วย  นอกจากนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐานทุกแบบ รวมถึง
สัญญาประกันชีวิตที่รวมอยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิ เวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบ ยูนิต 
ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป สามารถน าเบี้ยประกันภัยมาหัก
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์นั้นเป็นสัญญาที่ผู้เอาประกันภัย
สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมจากการ ซื้อความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ซึ่งมีหลายแบบส าคัญ เช่น 
สัญญาแนบท้ายการประกันอุบัติเหตุ สัญญาแนบท้ายการประกันสุขภาพ และสัญญาแนบท้ายการให้สิทธิ
ยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย เป็นต้น 

2. ในการน าเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้ องมีความรู้ในเรื่องสินค้า         
แบบประกันแบบพื้นฐานทุกแบบอย่างละเอียด ดังนั้นหน้าที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตจึงเป็น
เรื่องส าคัญที่จะต้องก ากับและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ไม่เกิดผลเสียต่อ
ธุรกิจประกันภัย และผู้เอาประกันภัย                             

            
 วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว  ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐานพร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ 
2  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบพื้นฐานได้ 
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แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
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 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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สัญญาว ่าจะจ ่ายจ�านวนเงิน

จ�านวนใด ๆ

ประกันภัยให ้ ผู ้รับประโยชน ์

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้นั้น

เอาประกนัภยัให้กบัผูรั้บประโยชน์

ทั้ ง ส้ิน การประกันชีวิต

 

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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3-4  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

             การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานี้ เหมาะส าหรับผู้ที่มีรายได้ไม่สูงพอที่จะซื้อการประกันชีวิตแบบอ่ืน            
แต่ต้องการความคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ด้วยความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยต่ า หรือผู้ที่ต้องการคุ้มครอง
ภาระจ านอง หรือคุ้มครองจ านวนเงินกู้ โดยจ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงทุกปี  หรือทุกเดือน ตามจ านวนหนี้สิน          
ที่ค้างช าระ ระยะเวลาของกรมธรรม์จะเท่ากับระยะเวลาของสัญญาจ านอง หรือสัญญาเงินกู้ 
  1) ลกัษณะท่ีส ำคัญของกำรประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลำ  คือ 
   (1) มีการก าหนดระยะเวลาของสัญญาท่ีแน่นอน เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี แล้วแต่ผู้เอา
ประกันภัยเลือกซื้อ 
   (2) ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างสัญญา ผู้รับประโยชน์จะได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัย 
แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา กรมธรรม์ประกันชิวิตจะสิ้นสุดลง ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับ
จ านวนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น 
   (3) การประกันชีวิตแบบนี้เป็นการซื้อความคุ้มครอง ไม่มีการออมทรัพย์   
  2) ข้อดีของกำรประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลำ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูง แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยต่ า จึงเหมาะกับ
บุคคลที่ต้องการความคุ้มครองสูงในระยะเวลาไม่นาน เช่น คนงานที่ต้องเดินทางไปท างานต่างประเทศ คนที่มีภาระ       
หนี้สินทางการเงิน เป็นต้น 
   (2) การประกันชีวิตแบบนี้เหมาะกับผู้มีอายุน้อย หรือหัวหน้าครอบครัวที่มีภาระในการเลี้ยงดู
ครอบครัว เนื่องจากเบี้ยประกันภัยต่ า จึงไม่เป็นภาระทางการเงินมากนัก และไม่มีผลกระทบกับการออมเงินในระยะ
เร่ิมต้นของการสร้างฐานะ  
   (3) การประกันชีวิตแบบนี้ใช้เป็นหลักค้ าประกันในการจ านอง กู้ยืม ท าให้ครอบครัวของผู้จ านอง 
หรือผู้กู้ยืม ไม่ต้องกังวลในเรื่องการถูกเจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงินยึดทรัพย์สิน เนื่องจากการมรณกรรมของผู้จ านอง  
หรือผู้กู้ยืม และสถาบันการเงินก็ไม่มีความกังวลในเร่ืองหนี้สิน 
   (4) การประกันชีวิตแบบนี้สามารถท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ หากเจ้าของธุรกิจ 
หุ้นส่วน หรือบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) เสียชีวิต        
 1.2 การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  คือการประกันชีวิตที่บริษัทรับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายเงินตามจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยไม่ค านึงว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด 
  1) ลกัษณะส ำคัญของประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คือ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หาก                        
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีอายุครบถึงอายุที่ก าหนดในสัญญา เช่น 90 ปี หรือ 95 ปี 
หรือ 99 ปี  
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ชัว่ระยะเวลา (Term Insurance)
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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3-4  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

             การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานี้ เหมาะส าหรับผู้ที่มีรายได้ไม่สูงพอที่จะซื้อการประกันชีวิตแบบอ่ืน            
แต่ต้องการความคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ด้วยความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยต่ า หรือผู้ที่ต้องการคุ้มครอง
ภาระจ านอง หรือคุ้มครองจ านวนเงินกู้ โดยจ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงทุกปี  หรือทุกเดือน ตามจ านวนหนี้สิน          
ที่ค้างช าระ ระยะเวลาของกรมธรรม์จะเท่ากับระยะเวลาของสัญญาจ านอง หรือสัญญาเงินกู้ 
  1) ลกัษณะท่ีส ำคัญของกำรประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลำ  คือ 
   (1) มีการก าหนดระยะเวลาของสัญญาท่ีแน่นอน เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี แล้วแต่ผู้เอา
ประกันภัยเลือกซื้อ 
   (2) ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างสัญญา ผู้รับประโยชน์จะได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัย 
แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา กรมธรรม์ประกันชิวิตจะสิ้นสุดลง ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับ
จ านวนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น 
   (3) การประกันชีวิตแบบนี้เป็นการซื้อความคุ้มครอง ไม่มีการออมทรัพย์   
  2) ข้อดีของกำรประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลำ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูง แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยต่ า จึงเหมาะกับ
บุคคลที่ต้องการความคุ้มครองสูงในระยะเวลาไม่นาน เช่น คนงานที่ต้องเดินทางไปท างานต่างประเทศ คนที่มีภาระ       
หนี้สินทางการเงิน เป็นต้น 
   (2) การประกันชีวิตแบบนี้เหมาะกับผู้มีอายุน้อย หรือหัวหน้าครอบครัวที่มีภาระในการเลี้ยงดู
ครอบครัว เนื่องจากเบี้ยประกันภัยต่ า จึงไม่เป็นภาระทางการเงินมากนัก และไม่มีผลกระทบกับการออมเงินในระยะ
เร่ิมต้นของการสร้างฐานะ  
   (3) การประกันชีวิตแบบนี้ใช้เป็นหลักค้ าประกันในการจ านอง กู้ยืม ท าให้ครอบครัวของผู้จ านอง 
หรือผู้กู้ยืม ไม่ต้องกังวลในเรื่องการถูกเจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงินยึดทรัพย์สิน เนื่องจากการมรณกรรมของผู้จ านอง  
หรือผู้กู้ยืม และสถาบันการเงินก็ไม่มีความกังวลในเร่ืองหนี้สิน 
   (4) การประกันชีวิตแบบนี้สามารถท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ หากเจ้าของธุรกิจ 
หุ้นส่วน หรือบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) เสียชีวิต        
 1.2 การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  คือการประกันชีวิตที่บริษัทรับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายเงินตามจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยไม่ค านึงว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด 
  1) ลกัษณะส ำคัญของประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คือ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หาก                        
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีอายุครบถึงอายุที่ก าหนดในสัญญา เช่น 90 ปี หรือ 95 ปี 
หรือ 99 ปี  
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 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต   3-5 
 

 

   (2) ระยะเวลาการช าระเบี้ยประกันภัยอาจจะเป็นแบบตลอดชีพหรือจนถึงอายุที่ก าหนดในสัญญา 
เช่น อายุ 90 ปี หรือก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น 15 ปี หรือ 20 ปี โดยทั่วไปเบี้ยประกันภัยจะเป็นอัตราคงที่
เท่ากันทุกงวด  
  2) วิธีกำรช ำระเบีย้ประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกช าระเบี้ยประกันภัยได้ 3 แบบ คือ  
   (1) ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หมายถึง การประกันชีวิตที่มีการก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยจ่าย
เบี้ยประกันภัยเป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียว  
   (2) ช าระเบี้ยประกันภัยตลอดชีพ หมายถึง ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็นจ านวนเงินที่
เท่ากันทุกปีจนกว่ากรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ      
   (3) ช าระเบี้ยประกันภัยแบบชั่วระยะเวลา หมายถึง การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ 
แต่มีการก าหนดระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัยไว้แน่นอน และภายหลังที่ช าระเบี้ยประกันภัยครบตามสัญญาแล้ว    ผู้
เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป       
  3) ข้อดีของกำรประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อยู่ในอุปการะ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
   (2) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือมูลค่าไถ่ถอนกรมธรรม์  
หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยมาแล้ว 2 – 3 ปี ดังนั้นหากผู้เอาประกันภัยมีปัญหาทางการเงิน และขอ
ยุติการช าระเบี้ยประกันภัยในระหว่างสัญญา ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิในการขอเปลี่ยนเป็นการประกันชีวิตแบบใช้เงิน
ส าเร็จ หรือการประกันชีวิตแบบขยายเวลา หรือผู้เอาประกันภัยสามารถขอรับเป็นเงินสด 
   (3) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีมูลค่าเวนคืนเงินสดหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัย
มาแล้ว 2 – 3 ปี ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีสิทธิกู้เงินจากบริษัท โดยช าระดอกเบี้ยตามที่ก าหนด และจ านวนเงินที่กู้นั้นต้อง             
ไม่มากกว่ามูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้น  
   (4) การประกันชีวิตแบบนี้ เบี้ยประกันภัยจะต่ ากว่าเบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ ในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เท่ากัน แต่จะสูงกว่าเบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา    
 1.3 การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  คือการประกันชีวิตที่บริษัทสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา  หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย 
เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา 
  1) ลกัษณะของประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  คือ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้ประกอบด้วยความคุ้มครอง 2 แบบผสมกัน คือ การประกันชีวิตแบบชั่ว
ระยะเวลา (Term Insurance) และการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แท้จริง (Pure Endowment) หมายถึงบริษัทจะ
จ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา  
หรือจ่ายให้ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา 
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ช�าระเบ้ียประกันภัยครบตามสัญญาแล้ว

การประกันชีวิตแบบ

ชัว่ระยะเวลา (Term Insurance)

ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช�าระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป

 

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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   (2) ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัยอาจเป็นแบบก าหนดระยะเวลาการช าระเบี้ยประกันภัยแน่นอน
ที่เท่า หรือต่างจากระยะเวลาคุ้มครอง เช่น คุ้มครอง 10 ปี ช าระเบี้ยประกันภัย 10 ปี หรือคุ้มครอง 15 ปี ช าระ                        
เบี้ยประกันภัย 10 ปี เป็นต้น 
   (3) โดยทั่วไปจะก าหนดอายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน จนถึงอายุ 70 ปี แต่บางบริษัทอาจ
ก าหนดอายุรับประกันภัยที่แตกต่างจากนี้ได้ 
   (4) การประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาสัญญา และให้
ประโยชน์ในด้านความคุ้มครองการเสียชีวิต และสะสมทรัพย์ร่วมด้วย              
  2) ข้อดีของกำรประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์   
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้มีทั้งความคุ้มครอง และสะสมทรัพย์รวมอยู่ด้วยกัน จึงท าให้ผู้เอา
ประกันภัยรู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเพื่อน ามาส่งเบี้ยประกันภัยจนครบก าหนดสัญญา เพื่อมีโอกาสได้ใช้
เงินครบก าหนดสัญญาหากมีชีวิตอยู่ 
   (2) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีมูลค่าเวนคืนเงินสดหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัย
มาแล้ว 2 ปี ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีสิทธิกู้เงินจากบริษัท โดยช าระอัตราดอกเบี้ยตามที่ก าหนด และจ านวนเงินที่กู้นั้นต้อง
ไม่มากกว่ามูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้น  
   (3) หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยมาแล้ว 2 ปี หากผู้เอาประกันภัยมีปัญหา                          
ทางการเงิน และขอยุติการช าระเบี้ยประกันภัยในระหว่างสัญญา ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิในการขอเปลี่ยนเป็น                      
การประกันชีวิตแบบใช้เงินส าเร็จ หรือการประกันชีวิตแบบขยายเวลา หรือผู้เอาประกันภัยสามารถขอรับเป็นเงินสด 
   (4) การประกันชีวิตแบบนี้เป็นประโยชน์กับผู้อยู่ในอุปการะ เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
 1.4 การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ าหรือแบบบ านาญ  เป็นการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะ
จ่ายเงินจ านวนหนึ่งเพื่อเป็นรายได้ส าหรับเลี้ยงชีพให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเป็นงวด ๆ สม่ าเสมอภายในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยจะเร่ิมตั้งแต่วันที่ก าหนดในกรมธรรม์ 
 การจ่ายเงินของบริษัทให้แก่ผู้เอาประกันภัยอาจจ่ายเป็นรายเดือน รายครึ่งปี หรือรายปีก็ได้ตามแต่จะตกลง
กัน จ านวนเงินที่จ่ายแต่ละงวดนั้นตามปกติบริษัทจะจ่ายให้งวดละเท่า ๆ กัน  
  1) คุณลกัษณะของผู้ท ำประกันชีวิตแบบบ ำนำญ หรือแบบเงินได้ประจ ำ การประกันชีวิตแบบบ านาญ
จะเหมาะกับผู้ที่มีลักษณะดังนี้ 
   (1) ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคน และเร่ิมกังวลเก่ียวกับรายได้ในยามชรา 
   (2) ผู้ที่ท างานในองค์กรที่ไม่มีสวัสดิการเก่ียวกับเงินบ านาญ 
   (3) ผู้ที่มีสุขภาพดี และต้องการออมเงินไว้ใช้ในยามที่ไม่มีรายได้ประจ า    
  2) ประเภทของกำรประกันชีวิตแบบบ ำนำญ หรือแบบรำยได้ประจ ำ  มี 2 ประเภท คือ  
   (1) ประเภทก าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินรายปีแน่นอน (Annuity Certain) หมายถึง บริษัท           
จะจ่ายเงินรายปีในจ านวนเงินที่เท่ากันทุกปี จนถึงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทก็จะจ่ายเงินรายปีนี้ให้แก่ทายาทที่ระบุชื่อในสัญญาเป็นผู้รับเงินแทน        
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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   (2) ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัยอาจเป็นแบบก าหนดระยะเวลาการช าระเบี้ยประกันภัยแน่นอน
ที่เท่า หรือต่างจากระยะเวลาคุ้มครอง เช่น คุ้มครอง 10 ปี ช าระเบี้ยประกันภัย 10 ปี หรือคุ้มครอง 15 ปี ช าระ                        
เบี้ยประกันภัย 10 ปี เป็นต้น 
   (3) โดยทั่วไปจะก าหนดอายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน จนถึงอายุ 70 ปี แต่บางบริษัทอาจ
ก าหนดอายุรับประกันภัยที่แตกต่างจากนี้ได้ 
   (4) การประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาสัญญา และให้
ประโยชน์ในด้านความคุ้มครองการเสียชีวิต และสะสมทรัพย์ร่วมด้วย              
  2) ข้อดีของกำรประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์   
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้มีทั้งความคุ้มครอง และสะสมทรัพย์รวมอยู่ด้วยกัน จึงท าให้ผู้เอา
ประกันภัยรู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเพื่อน ามาส่งเบี้ยประกันภัยจนครบก าหนดสัญญา เพื่อมีโอกาสได้ใช้
เงินครบก าหนดสัญญาหากมีชีวิตอยู่ 
   (2) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีมูลค่าเวนคืนเงินสดหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัย
มาแล้ว 2 ปี ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีสิทธิกู้เงินจากบริษัท โดยช าระอัตราดอกเบี้ยตามที่ก าหนด และจ านวนเงินที่กู้นั้นต้อง
ไม่มากกว่ามูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้น  
   (3) หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยมาแล้ว 2 ปี หากผู้เอาประกันภัยมีปัญหา                          
ทางการเงิน และขอยุติการช าระเบี้ยประกันภัยในระหว่างสัญญา ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิในการขอเปลี่ยนเป็น                      
การประกันชีวิตแบบใช้เงินส าเร็จ หรือการประกันชีวิตแบบขยายเวลา หรือผู้เอาประกันภัยสามารถขอรับเป็นเงินสด 
   (4) การประกันชีวิตแบบนี้เป็นประโยชน์กับผู้อยู่ในอุปการะ เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
 1.4 การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ าหรือแบบบ านาญ  เป็นการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะ
จ่ายเงินจ านวนหนึ่งเพื่อเป็นรายได้ส าหรับเลี้ยงชีพให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเป็นงวด ๆ สม่ าเสมอภายในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยจะเร่ิมตั้งแต่วันที่ก าหนดในกรมธรรม์ 
 การจ่ายเงินของบริษัทให้แก่ผู้เอาประกันภัยอาจจ่ายเป็นรายเดือน รายครึ่งปี หรือรายปีก็ได้ตามแต่จะตกลง
กัน จ านวนเงินที่จ่ายแต่ละงวดนั้นตามปกติบริษัทจะจ่ายให้งวดละเท่า ๆ กัน  
  1) คุณลกัษณะของผู้ท ำประกันชีวิตแบบบ ำนำญ หรือแบบเงินได้ประจ ำ การประกันชีวิตแบบบ านาญ
จะเหมาะกับผู้ที่มีลักษณะดังนี้ 
   (1) ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคน และเร่ิมกังวลเก่ียวกับรายได้ในยามชรา 
   (2) ผู้ที่ท างานในองค์กรที่ไม่มีสวัสดิการเก่ียวกับเงินบ านาญ 
   (3) ผู้ที่มีสุขภาพดี และต้องการออมเงินไว้ใช้ในยามที่ไม่มีรายได้ประจ า    
  2) ประเภทของกำรประกันชีวิตแบบบ ำนำญ หรือแบบรำยได้ประจ ำ  มี 2 ประเภท คือ  
   (1) ประเภทก าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินรายปีแน่นอน (Annuity Certain) หมายถึง บริษัท           
จะจ่ายเงินรายปีในจ านวนเงินที่เท่ากันทุกปี จนถึงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทก็จะจ่ายเงินรายปีนี้ให้แก่ทายาทที่ระบุชื่อในสัญญาเป็นผู้รับเงินแทน        
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   (2) ประเภทจ่ายเงินรายปีให้ตลอดชีพ หรือตามระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึงบริษัทจะจ่ายเงิน             
รายปีเป็นจ านวนเงินที่เท่ากันทุกปีตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ และสิ้นสุดการจ่ายเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต          
การจ่ายเงินส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญประเภทนี้ สามารถจ่ายได้ 2 แบบ คือ แบบจ่ายทันทีนับตั้งแต่วันที่
สัญญามีผลบังคับและแบบไม่ต้องจ่ายเงินทันที รายละเอียดมีดังนี้ 
    ก. แบบจ่ายเงินทันทีนับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ (Immediate Annuity Payment)                    
บริษัทจะจ่ายเงินรายปีงวดแรกให้ทันที นับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ และผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัย
คร้ังเดียวครบถ้วนแล้ว (Single Premium) เหมาะส าหรับผู้ที่เกษียณอายุแล้ว หรือผู้ที่ได้รับเงินก้อนจากกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ การจ่ายแบบทันทียังสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 
     -  จ่ายเป็นงวด ๆ ไปตลอดชีพของผู้เอาประกันภัย และหยุดจ่ายทันทีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิต 
     -  จ่ายเป็นงวด ๆ ไปตลอดชีพของผู้เอาประกันภัย และหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
ก่อนจ านวนเงินที่ระบุในสัญญาจะหมด บริษัทจะจ่ายให้แก่ทายาทเป็นงวด ๆ ไปจนกว่าจะหมด หรือจ่ายคืนเป็น               
เงินก้อนให้แก่ทายาททันที 
     -  จ่ายเป็นงวด ๆ ไปตลอดชีพของผู้เอาประกันภัย และหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ทายาทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนด 
    ข. แบบไม่ต้องจ่ายเงินทันที (Deferred Annuity Payment) ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยแบบบ านาญแบบนี้ไว้ล่วงหน้า โดยก าหนดให้บริษัทเร่ิมจ่ายเงินบ านาญในอนาคต เช่น ซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแบบนี้เมื่ออายุ 25 ปี บริษัทจะเร่ิมจ่ายเงินบ านาญเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุ 60 ปี และจะจ่ายไปจนตลอดชีวิตของ
ผู้เอาประกันภัย เป็นต้น          
  3) ลกัษณะของประกันชีวิตแบบบ ำนำญ หรือแบบเงินได้ประจ ำ  มีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้จะคุ้มครองรายได้ที่สม่ าเสมอแก่ผู้เอาประกันภัย เนื่องจากรายได้ที่ลดลง
เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุมากข้ึน 
   (2) บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นรายงวด ในจ านวนที่เท่า ๆ กัน อาจเป็นราย
เดือน รายปี ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์                
   (3) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีลักษณะของการออมทรัพย์  มีการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียง
เล็กน้อย เหมาะกับผู้ที่ต้องการออมเงินไว้ใช้จ่ายยามชรา 
  4) ข้อดีของกำรประกันชีวิตแบบบ ำนำญ หรือแบบเงินได้ประจ ำ  มีดังนี้ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้จะช่วยลดปัญหาการขาดรายได้ของผู้สูงอายุ 
   (2) การประกันชีวิตแบบนี้ช่วยส่งเสริมให้บุคคลรู้จักวางแผนเตรียมความพร้อมด้านการเงินส าหรับ
ตัวเองในยามชรา 
   (3) การประกันชีวิตแบบนี้ช่วยแบ่งเบาภาระเกี่ยวกับปัญหาผู้สูงอายุของรัฐบาลได้ เพราะปัจจุบัน            
คนมีอายุยืนยาวสูงขึ้น และสังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ (Aging Society) 
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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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  อย่างไรก็ตามการประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือแบบเงินได้ประจ า การประกันชีวิตแบบนี้ เหมาะส าหรับ
ผู้ที่เริ่มต้นท างาน เพราะเป็นการสร้างวินัยในการเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามชรา และเมื่อครบก าหนดสัญญา ที่อายุ              
55 หรือ 60 ปี ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ จึงจะได้รับเงินผลประโยชน์ตามสัญญา 
 
2. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพเิศษ 
 นอกจากกรมธรรม์แบบพื้นฐานแล้ว บริษัทประกันชีวิตยังออกแบบกรมธรรม์แบบพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับ
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  และเพิ่มทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการการลงทุนนอกเหนือจากการออมเงินได้มากข้ึน 
เป็นการขยายตลาดไปสู่ผู้เอาประกันภัยในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากลุ่มเป้าหมายเดิม ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่กรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ 
ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีรายละเอียดดังนี้     
 2.1 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล  ไลฟ์ อินชัวรันซ์  (Universal Life Insurance)  หมายถึง 
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัท
ประกันชีวิตได้มีการท าสัญญาประกันชีวิต  โดยมีข้อตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะช าระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุในสัญญา
เรียกว่าเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium)  และผู้เอาประกันภัยสามารถช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ 
(Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในส่วนของเงินออมโดยบริษัทจะหักค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ และค่าความคุ้มครอง            
การมรณกรรม (Cost of Insurance) และจะจ่ายผลตอบแทนเป็นคราว ๆ ตามท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย โดยมี
การรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ า 
           การที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life ย่อมมีผลดีต่อผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 
  1) ผลดีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ที่มีต่อผู้เอาประกันภัย คือ  
   (1)  มีแบบประกันใหม่ ๆ ให้เลือก ผู้เอาประกันภัยมีโอกาสเลือกท าประกันแบบใหม่ ๆ ได้เพิ่มมาก
ขึ้น ตามความต้องการ 
   (2) มีผลตอบแทนจากการลงทุน  ผู้เอาประกันภัยที่ชอบการลงทุนนอกเหนือจากความคุ้มครองชีวิต 
จะได้รับผลตอบแทนที่เกิดจากการน าเงินส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันชีวิตมาลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้บริหารการ
ลงทุน 
   (3) มีความโปร่งใส  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่า
การประกันภัย เป็นต้น พร้อมอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างชัดเจน  
 
  อย่างไรก็ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ จะมีความเสี่ยงหากผู้เอาประกันภัยซื้อโดยไม่
มีการศึกษาหรือไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยที่ไม่พร้อมจะรับความเสี่ยงได้                                                                                      
 2.2 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์  ไลฟ์  อินชัวรันซ์  (Unit Link Life Insurance) กรมธรรม์                   
ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์  หมายถึง กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอา
ประกันภัย และบริษัทประกันชีวิตได้มีการท าสัญญาประกันชีวิตควบคู่กับการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีข้อตกลงว่า            
ผู้เอาประกันภัยจะช าระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุในสัญญาเรียกว่าเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอา
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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  อย่างไรก็ตามการประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือแบบเงินได้ประจ า การประกันชีวิตแบบนี้ เหมาะส าหรับ
ผู้ที่เริ่มต้นท างาน เพราะเป็นการสร้างวินัยในการเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามชรา และเมื่อครบก าหนดสัญญา ที่อายุ              
55 หรือ 60 ปี ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ จึงจะได้รับเงินผลประโยชน์ตามสัญญา 
 
2. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพเิศษ 
 นอกจากกรมธรรม์แบบพื้นฐานแล้ว บริษัทประกันชีวิตยังออกแบบกรมธรรม์แบบพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับ
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  และเพิ่มทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการการลงทุนนอกเหนือจากการออมเงินได้มากข้ึน 
เป็นการขยายตลาดไปสู่ผู้เอาประกันภัยในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากลุ่มเป้าหมายเดิม ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่กรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ 
ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีรายละเอียดดังนี้     
 2.1 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล  ไลฟ์ อินชัวรันซ์  (Universal Life Insurance)  หมายถึง 
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัท
ประกันชีวิตได้มีการท าสัญญาประกันชีวิต  โดยมีข้อตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะช าระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุในสัญญา
เรียกว่าเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium)  และผู้เอาประกันภัยสามารถช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ 
(Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในส่วนของเงินออมโดยบริษัทจะหักค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ และค่าความคุ้มครอง            
การมรณกรรม (Cost of Insurance) และจะจ่ายผลตอบแทนเป็นคราว ๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย โดยมี
การรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ า 
           การที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life ย่อมมีผลดีต่อผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 
  1) ผลดีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ที่มีต่อผู้เอาประกันภัย คือ  
   (1)  มีแบบประกันใหม่ ๆ ให้เลือก ผู้เอาประกันภัยมีโอกาสเลือกท าประกันแบบใหม่ ๆ ได้เพิ่มมาก
ขึ้น ตามความต้องการ 
   (2) มีผลตอบแทนจากการลงทุน  ผู้เอาประกันภัยที่ชอบการลงทุนนอกเหนือจากความคุ้มครองชีวิต 
จะได้รับผลตอบแทนที่เกิดจากการน าเงินส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันชีวิตมาลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้บริหารการ
ลงทุน 
   (3) มีความโปร่งใส  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่า
การประกันภัย เป็นต้น พร้อมอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างชัดเจน  
 
  อย่างไรก็ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ จะมีความเสี่ยงหากผู้เอาประกันภัยซื้อโดยไม่
มีการศึกษาหรือไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยที่ไม่พร้อมจะรับความเสี่ยงได้                                                                                      
 2.2 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์  ไลฟ์  อินชัวรันซ์  (Unit Link Life Insurance) กรมธรรม์                   
ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์  หมายถึง กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอา
ประกันภัย และบริษัทประกันชีวิตได้มีการท าสัญญาประกันชีวิตควบคู่กับการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีข้อตกลงว่า            
ผู้เอาประกันภัยจะช าระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุในสัญญาเรียกว่าเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอา
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ประกันภัยสามารถช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุนโดยบริษัทจะหัก
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าความคุ้มครองการมรณกรรม (Cost of Insurance) ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย 
 การที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ ยูนิตลิงค์ ย่อมมีผลดีต่อผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 
  1) ผลดีของกรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ที่มีต่อผู้เอาประกันภัย 
   (1) มีแบบประกันภัยใหม่ ๆ ให้ผู้เอาประกันภัยมีโอกาสเลือกท าประกันแบบใหม่ ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น 
ตามความต้องการ 
   (2) ผู้เอาประกันภัยที่ชอบการลงทุนนอกเหนือจากความคุ้มครองชีวิต จะได้รับผลตอบแทนจาก
เงินลงทุนที่เป็นไปตามสภาวะของตลาด  
   (3) มีความโปร่งใส ผู้เอาประกันภัยจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น                   
ค่าการประกันภัย เป็นต้น อย่างชัดเจน ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการและความเสี่ยง 
   (4) ไม่มีผลกระทบ หากบริษัทรับประกันภัยประสบกับภาวะขาดทุนจนไม่สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ หน่วยลงทุนของผู้เอาประกันภัยจะไม่มีผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย เนื่องจากเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เอา
ประกันภัยแต่ละราย 
   (5) ใช้วางแผนทางการเงิน ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้กรมธรรม์แบบยูนิตลิงค์ เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนทางการเงินของตนเองได้  
   (6) มีความยืดหยุ่น คือ 
    ก. ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะเลือกใช้สิทธิ ภายใต้ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  
    ข. ผู้เอาประกันภัยสามารถก าหนดช าระเบี้ยประกันภัยเป็นจ านวนเท่าใดก็ได้ หรือหยุดพัก
ช าระเบี้ยได้ตราบใดที่ยังมีเงินในมูลค่าบัญชีกรมธรรม์เพียงพอส าหรับการจัดสรรเป็นค่าความคุ้มครองต่อมรณกรรม 
และค่าใช้จ่าย ด าเนินงาน  
    ค. ผู้เอาประกันภัยสามารถช าระเบี้ยประกันภัยพิเศษเพิ่มเติม (Top ups) ได้ 
    ง. ผลประโยชน์มรณกรรมเพิ่ม/ลด ได้ 
   (7) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน โดยไม่ท าให้กรมธรรม์สิ้นสุด 
 
  อย่างไรก็ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์  มีความเสี่ยง หากผู้เอาประกันภัยซื้อโดยไม่มี
การศึกษา หรือได้รับข้อมูลเพียงพอ อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยที่ไม่พร้อมรับความเสี่ยงได้      
 
3. ภาษเีงนิได้ 
 3.1 ภาษเีงินได้เกีย่วกับกรมธรรม์ประกนัชีวิตหลักแบบพืน้ฐานทุกแบบที่มีระยะเวลาเอาประกนัภัยต้ังแต่ 10 
ปี ขึ้นไป  สามารถน าเบี้ยประกันภัยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีรายละเอียดดังนี้ 
  กรมสรรพากรได้ออกประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 172 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับผู้ท า
ประกันชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552  โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้  
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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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  การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ เฉพาะกรณีที่
กรมธรรม์ประกันชีวิตมีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และเป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่
ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
   1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอ่ืนเพิ่มเติม ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความ
คุ้มครองอื่นเพิ่มเติม ดังกล่าว ไม่สามารถยกเว้นภาษีส าหรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได 
   2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์   
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
    (1) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ          
เบี้ยประกันรายปี หรือ 
    (2) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตามช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยก าหนด
นอกจาก (ก) เช่น ราย 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่ละช่วง
ระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยก าหนดให้มีการจ่าย เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน หรือ 
    (3) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนที่ไม่เป็นไปตาม (ก) หรือ (ข) ผลรวมของเงิน
หรือผลประโยชน์ตอบแทนสะสมตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 20 
ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  
    ทั้งนี้ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม (ก) และหรือ (ข) และหรือ (ค) ไม่รวมเงินปันผล
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อ
สิ้นสุดการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา
ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ 
  การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ให้ได้รับยกเว้นภาษีตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษีนั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ 
   (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ยกเว้นภาษีให้แก่สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้
เต็มจ านวนตามที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท 
 
 
  ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี สามี
หรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน ส าหรับเบี้ยประกันชีวิตของสามี   หรือภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงินได้ตาม
จ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 
   (3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ 
    (ก) ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้สามีและภริยาซึ่งเป็น          
ผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท 
ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร
แล้ว 
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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3-10  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

  การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ เฉพาะกรณีที่
กรมธรรม์ประกันชีวิตมีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และเป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่
ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
   1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอ่ืนเพิ่มเติม ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความ
คุ้มครองอื่นเพิ่มเติม ดังกล่าว ไม่สามารถยกเว้นภาษีส าหรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได 
   2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์   
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
    (1) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ          
เบี้ยประกันรายปี หรือ 
    (2) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตามช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยก าหนด
นอกจาก (ก) เช่น ราย 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่ละช่วง
ระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยก าหนดให้มีการจ่าย เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน หรือ 
    (3) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนที่ไม่เป็นไปตาม (ก) หรือ (ข) ผลรวมของเงิน
หรือผลประโยชน์ตอบแทนสะสมตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 20 
ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  
    ทั้งนี้ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม (ก) และหรือ (ข) และหรือ (ค) ไม่รวมเงินปันผล
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อ
สิ้นสุดการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา
ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ 
  การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ให้ได้รับยกเว้นภาษีตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษีนั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ 
   (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ยกเว้นภาษีให้แก่สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้
เต็มจ านวนตามที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท 
 
 
  ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี สามี
หรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน ส าหรับเบี้ยประกันชีวิตของสามี   หรือภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงินได้ตาม
จ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 
   (3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ 
    (ก) ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้สามีและภริยาซึ่งเป็น          
ผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท 
ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร
แล้ว 
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    (ข) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาไม่ใช้สิทธิแยกยื่น
รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้
ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกิน
เงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
    (ค) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาใช้สิทธิแยกยื่น
รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้
ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกิน
เงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว        
การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายเบี้ยประกัน
ชีวิต 
  กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอ่ืนเพิ่มเติมหลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุจ านวนเบี้ย
ประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความคุ้มครอง อ่ืนเพิ่มเติมแยกออกจากกัน กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มี
การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุเงื่อนไข ด้วย 
  กรณีผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้มีเงินได้
หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงิน
ได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 
27 แห่งประมวลรัษฎากร 
  การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปค านวณหักจากเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว 
  ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของอธิบดี
กรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศกรมสรรพากร 
 
 3.2 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือบ านาญ   ตามประกาศของ
กรมสรรพากร ฉบับที่ 194 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ 
สามารถน าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญไปใช้ยื่นลดหย่อนภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาใน 100,000 บาทแรก ให้เต็ม
จ านวนเงินก่อน และส่วนที่เกิน 100,000 บาทนั้น สามารถน ามาใช้หักลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 15 
ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
(RMF) แล้วต้องไม่เกิน 5 แสนบาท ในปีภาษีเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ความคุ้มครองอื่น

 

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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  1) เป็นการจ่ายเบี้ยประกันส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ านาญที่มีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป 
  2) เป็นการประกันชีวิตที่ ได้ เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักร 
  3) มีการก าหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเป็นรายงวดอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจ านวนผลประโยชน์เงิน
บ านาญ ดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวด หรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันภัยก็ได้ โดยการจ่าย
ผลประโยชน์เงินบ านาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองงวดในการจ่ายที่แน่นอน 
  (4) มีการก าหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึง
อายุ 85 ปี หรือกว่านั้น และผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบ านาญ 
 
4. การเปรียบเทยีบลกัษณะส าคญัของการประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 4 แบบ 
 ตามลักษณะส าคัญของการประกันชีวิตแบบพื้นฐานแต่ละแบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปความ
แตกต่างของแต่ละแบบได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่3.1 ความแตกต่างของกรมธรรม์ประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 

 

ที ่ แบบ/ลกัษณะ แบบช่ัวระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ แบบเงนิได้ประจ า 
หรือบ านาญ 

 

1 กลุ่มเป้าหมาย เหมาะส าหรับผูม้ี
รายได้ไม่สูงพอท่ีจะ
ซื้อการประกันชีวิต
แบบอ่ืน แต่ต้องการ
ความคุ้มครองการ
เสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควร  

เหมาะส าหรับผู้ที่
ต้องการความคุ้มครอง
ชีวิตเพียงอย่างเดียว 

เหมาะส าหรับผู้ที่
ต้องการไดร้ับความ
คุ้มครองจากการท า
ประกันชีวิต พร้อมทั้ง
ต้องการออมทรัพย์ ซึ่ง
เป็นการออมทรัพย์อยา่ง
มีวินัย เพราะต้องช าระ
เบี้ยประกันภัยตาม
ก าหนด 

เหมาะส าหรับผู้ที่
คาดว่าจะมีอายุ        
ยืนยาว บริษัท
ประกันชีวิต 
จะจ่ายเงินจ านวน
หนึ่งเท่ากันอย่าง
สม่ าเสมอให้แก ่
ผู้เอาประกันภัย 
ทุกเดือน หรือทุกปี  
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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3-12  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

  1) เป็นการจ่ายเบี้ยประกันส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ านาญที่มีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป 
  2) เป็นการประกันชีวิตที่ ได้ เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักร 
  3) มีการก าหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเป็นรายงวดอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจ านวนผลประโยชน์เงิน
บ านาญ ดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวด หรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันภัยก็ได้ โดยการจ่าย
ผลประโยชน์เงินบ านาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองงวดในการจ่ายที่แน่นอน 
  (4) มีการก าหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึง
อายุ 85 ปี หรือกว่านั้น และผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบ านาญ 
 
4. การเปรียบเทยีบลกัษณะส าคญัของการประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 4 แบบ 
 ตามลักษณะส าคัญของการประกันชีวิตแบบพื้นฐานแต่ละแบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปความ
แตกต่างของแต่ละแบบได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่3.1 ความแตกต่างของกรมธรรม์ประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 

 

ที ่ แบบ/ลกัษณะ แบบช่ัวระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ แบบเงนิได้ประจ า 
หรือบ านาญ 

 

1 กลุ่มเป้าหมาย เหมาะส าหรับผูม้ี
รายได้ไม่สูงพอท่ีจะ
ซื้อการประกันชีวิต
แบบอ่ืน แต่ต้องการ
ความคุ้มครองการ
เสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควร  

เหมาะส าหรับผู้ที่
ต้องการความคุ้มครอง
ชีวิตเพียงอย่างเดียว 

เหมาะส าหรับผู้ที่
ต้องการไดร้ับความ
คุ้มครองจากการท า
ประกันชีวิต พร้อมทั้ง
ต้องการออมทรัพย์ ซึ่ง
เป็นการออมทรัพย์อยา่ง
มีวินัย เพราะต้องช าระ
เบี้ยประกันภัยตาม
ก าหนด 

เหมาะส าหรับผู้ที่
คาดว่าจะมีอายุ        
ยืนยาว บริษัท
ประกันชีวิต 
จะจ่ายเงินจ านวน
หนึ่งเท่ากันอย่าง
สม่ าเสมอให้แก ่
ผู้เอาประกันภัย 
ทุกเดือน หรือทุกปี  
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 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต   3-13 
 

 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

ที ่ แบบ/ลกัษณะ แบบช่ัวระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ แบบเงนิได้ประจ า 
หรือบ านาญ 

 

     นับแตผู่้เอาประกันภัย
เกษยีณอาย ุ

 

2 ความ
คุ้มครอง/การ
ออมทรัพย์ 

ให้ความคุ้มครอง ไม่มี
การออมทรัพย ์

ให้ความคุ้มครอง
มากกว่าการออม
ทรัพย ์

เน้นการออมทรัพย์
มากกว่าการคุ้มครอง 
เพราะเป็นการรวมแบบ
ประกัน 2 แบบ 
เข้าด้วยกัน คือ แบบช่ัว
ระยะเวลา และแบบ
สะสมทรัพย์แท้จริง 

เน้นการออมทรัพย์
มากกว่าการคุ้มครอง 

 

3 อัตราเบี้ย
ประกันภัย 

อัตราเบี้ยประกันภัย
ต่ ากว่าแบบประกัน
ชีวิตอื่นๆ 

อัตราเบี้ย
ประกันภัย
ค่อนข้างต่ า 

อัตราเบี้ยประกันภัยสูง อัตราเบี้ยประกันภัย
สูง 

4 การช าระเบีย้
ประกันภัย 

ช าระเบี้ยประกันภยัใน
อัตราคงท่ีภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดใน
กรมธรรม ์
หรือช าระเพียงครั้ง
เดียว 

ช าระเบี้ย
ประกันภัยในอัตรา
คงที่ได้ตลอดชีพ
หรือตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดใน
กรมธรรม์ หรือ
ช าระเพียงครั้ง
เดียว  

ช าระเบี้ยประกันภยัใน
อัตราคงท่ีตลอดอายุ
สัญญา หรือสั้นกว่าอายุ
สัญญา 
หรือช าระเพียงครั้งเดียว  

ช าระเบี้ยประกันภยัใน
อัตราคงท่ีภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดใน
กรมธรรม ์
หรือช าระเพียงครั้ง
เดียว 

5 มูลค่าเวนคืน
กรมธรรม์
ประกันภัย 

อาจมีมูลค่าเวนคืนถ้า
มีระยะเวลา≥ 20 ปี 
เมื่อขณะท าประกันมี
อายุสูงและมีการช าระ
เบี้ยครั้งเดียว 

ม ี ม ี ม ี
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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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3-14  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

ที ่ แบบ/ลกัษณะ แบบช่ัวระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ แบบเงนิได้ประจ า 
หรือบ านาญ 

6 การหัก
ลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคล
ธรรมดา 

สามารถน าเบี้ยประกัน
ชีวิตที่มีระยะเวลาเอา
ประกันภัย 10 ปีขึ้นไป
ยื่นหักลดหย่อนภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาเป็น
จ านวนเงินตามที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกิน 100,000 
บาท 

หลักการเดียวกับ
แบบช่ัวระยะเวลา 

หลักการเดียวกับ 
แบบช่ัวระยะเวลา 

สามารถน าเบี้ยประกัน
ชีวิตแบบบ านาญที่มี
ระยะเวลาเอา
ประกันภัย 10 ปีขึ้นไป
ยื่นหักลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
ใน 100,000 บาทแรก
ให้เต็มจ านวนเงินก่อน 
และส่วนท่ีเกิน 
100,000 บาทนั้น
สามารถน ามาใช้หัก
ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม
ได้อีกไม่เกินร้อยละ 
15 ของเงินได้พึง
ประเมิน แต่ต้อง     
ไม่เกิน 200,000 บาท
และเมื่อรวม RMF, 
Provident Fund, 
กบข. ต้องไม่เกิน 
500,000 บาท 

 
5. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายกรมธรรม์ 
 ในการประกันชีวิต นอกจากสัญญาประกันชีวิตหลักซึ่งบริษัทผู้รับประกันชีวิตตกลงจะจ่ายจ านวนเงินที่
แน่นอนตามที่ตกลงกันไว้ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตจนครบก าหนดสัญญา หรือเสียชีวิตก็ตาม บริษัทประกันภัย            
ยังสามารถจัดท าสัญญาเพิ่มเติม หรือบันทึกสลักหลัง ส าหรับแนบไว้กับกรมธรรม์ เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์
หลัก เพื่อขยายความคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายมีหลาย
อย่างได้แก่ 
 5.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ 
 5.2 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ 
 5.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิ์ในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย 
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

ที ่ แบบ/ลกัษณะ แบบช่ัวระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ แบบเงนิได้ประจ า 
หรือบ านาญ 

6 การหัก
ลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคล
ธรรมดา 

สามารถน าเบี้ยประกัน
ชีวิตที่มีระยะเวลาเอา
ประกันภัย 10 ปีขึ้นไป
ยื่นหักลดหย่อนภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาเป็น
จ านวนเงินตามที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกิน 100,000 
บาท 

หลักการเดียวกับ
แบบช่ัวระยะเวลา 

หลักการเดียวกับ 
แบบช่ัวระยะเวลา 

สามารถน าเบี้ยประกัน
ชีวิตแบบบ านาญที่มี
ระยะเวลาเอา
ประกันภัย 10 ปีขึ้นไป
ยื่นหักลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
ใน 100,000 บาทแรก
ให้เต็มจ านวนเงินก่อน 
และส่วนท่ีเกิน 
100,000 บาทนั้น
สามารถน ามาใช้หัก
ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม
ได้อีกไม่เกินร้อยละ 
15 ของเงินได้พึง
ประเมิน แต่ต้อง     
ไม่เกิน 200,000 บาท
และเมื่อรวม RMF, 
Provident Fund, 
กบข. ต้องไม่เกิน 
500,000 บาท 

 
5. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายกรมธรรม์ 
 ในการประกันชีวิต นอกจากสัญญาประกันชีวิตหลักซึ่งบริษัทผู้รับประกันชีวิตตกลงจะจ่ายจ านวนเงินที่
แน่นอนตามที่ตกลงกันไว้ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตจนครบก าหนดสัญญา หรือเสียชีวิตก็ตาม บริษัทประกันภัย            
ยังสามารถจัดท าสัญญาเพิ่มเติม หรือบันทึกสลักหลัง ส าหรับแนบไว้กับกรมธรรม์ เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์
หลัก เพื่อขยายความคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายมีหลาย
อย่างได้แก่ 
 5.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ 
 5.2 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ 
 5.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิ์ในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย 
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 5.4 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบี้ยประกันภัย 
 5.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา 
 รายละเอียด มีดังนี้   
 5.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายเพือ่คุ้มครองอบัุติเหตุ  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ นี้  ผู้เอาประกันภัยจะเลือกซื้อ
หรือไม่ หรือจะซื้อเท่าใดก็ได้ แต่โดยทั่วไปจะซื้อได้เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันชีวิต หากซื้อควบกับการประกันชีวิต
จะต้องช าระเบี้ยประกันอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกันชีวิต 
 อุบัติเหตุ หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้เอา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง   
 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ นี้ เป็นสัญญาที่มีอายุ 1 ปี ผู้เอาประกันภัยจะท าการต่อสัญญาได้ทุกปี  
 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Accidental Death 
Benefit: ADB) แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ 
  1) สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยะเนื่องจาก
อุบัติ เหตุ (Accidental Death and Dismemberment: AD&D) ถ้าความบาดเจ็บที่ ได้รับท าให้ผู้ เอาประกันภัย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยะและสายตา ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอา
ประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ใน ในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้ น บริษัทจะ
จ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

    
รายการทดแทน อตัราร้อยละของจ านวนเงนิเอาประกนัภัยอุบัตเิหต ุ

 1. การเสียชีวิต 
 2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา 
 2.1 มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง 
 2.2 มือ 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง และสายตา  
           1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง 
 2.3 มือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 
 2.4 นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วช้ีของมือข้างเดียวกันโดยต้อง 
           ตัดออกไปที่หรือเหนือโคนนิ้ว  

------------- 
 

------------- 
------------- 

 
------------- 
------------- 
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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)  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยะ และการทุพพลภาพ 
เนื่องจากอุบัติเหตุ (Accidental Death and Indemnity: AI) ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  
สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้           
ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใด 
บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  
   3) สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ถ้าหาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ หรือต้องรักษาตัว
ในโรงพยาบาล หรือต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเพื่อให้การพยาบาล บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่าย
แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย 
   กรณีการจ่ายเงินชดเชยเป็น 2 เท่าจากอุบัติเหตุพิเศษ โดยปกติสัญญาเพิ่มเติมฯ ทั้ง 3 แบบข้างต้นนี้จะ
จ่ายเงินทดแทนให้เป็น 2 เท่าของจ านวนเงินเอาประกันภัย หากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพของผู้เอา
ประกันภัยเกิดจากอุบัติเหตุพิเศษ ซึ่งได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ในโรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะ 
ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ร่วมอยู่ ณ ที่นั้นในขณะที่เกิดเหตุ หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่รถไฟ หรือรถโดยสารประจ าทางที่ได้รับ
อนุญาตให้รับส่งในเส้นทางประจ า หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่ลิฟต์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยก าลังโดยสารอยู่ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ใน
เหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง)   
   สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุนี้  จะไม่คุ้มครองความสูญเสียจาก
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ 
    (1) การถูกฆ่า หรือถูกท าร้ายร่างกายโดยเจตนา  
    (2) สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงคราม
กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือข้ึนต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย 
    (3) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่น หรือแข่งสกีทุก
ชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ใน
บอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีน หรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ด าน้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วย
หายใจใต้น้ า 
    (4) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง ขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน
เพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานประจ าอากาศยานใด ๆ 
    (5) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์         
ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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              2)  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยะ และการทุพพลภาพ 
เนื่องจากอุบัติเหตุ (Accidental Death and Indemnity: AI) ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  
สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้           
ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใด 
บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  
   3) สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ถ้าหาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ หรือต้องรักษาตัว
ในโรงพยาบาล หรือต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเพื่อให้การพยาบาล บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่าย
แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย 
   กรณีการจ่ายเงินชดเชยเป็น 2 เท่าจากอุบัติเหตุพิเศษ โดยปกติสัญญาเพิ่มเติมฯ ทั้ง 3 แบบข้างต้นนี้จะ
จ่ายเงินทดแทนให้เป็น 2 เท่าของจ านวนเงินเอาประกันภัย หากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพของผู้เอา
ประกันภัยเกิดจากอุบัติเหตุพิเศษ ซึ่งได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ในโรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะ 
ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ร่วมอยู่ ณ ที่นั้นในขณะที่เกิดเหตุ หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่รถไฟ หรือรถโดยสารประจ าทางที่ได้รับ
อนุญาตให้รับส่งในเส้นทางประจ า หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่ลิฟต์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยก าลังโดยสารอยู่ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ใน
เหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง)   
   สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุนี้  จะไม่คุ้มครองความสูญเสียจาก
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ 
    (1) การถูกฆ่า หรือถูกท าร้ายร่างกายโดยเจตนา  
    (2) สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงคราม
กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การท่ีประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย 
    (3) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่น หรือแข่งสกีทุก
ชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ใน
บอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีน หรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ด าน้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วย
หายใจใต้น้ า 
    (4) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง ขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน
เพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานประจ าอากาศยานใด ๆ 
    (5) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์         
ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
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    (6) การฆ่าตัวตายหรือการท าร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระท าเช่นว่านั้นในขณะที่รู้ สึก            
ผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม 
    (7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
    (8) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่
ได้รับอุบัติเหตุ 
    (9) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ              
ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ และได้กระท าการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
    (10) การแท้งลูก 
    (11) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการใน
สงครามหรือเยี่ยงสงคราม ในกรณีนี้ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน 
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้ตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
    (12) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม          
    (13) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์
ใด ๆ อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่ง
ด าเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง 
    (14) การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน 
(Spondylolisthesis) ก ระ ดู ก สั น ห ลั ง เสื่ อ ม  (Degeneration ห รื อ  Spondylosis) ก ระ ดู ก สั น ห ลั ง อั ก เส บ 
(Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก        
สันหลังอันเนื่องมากจากอุบัติเหตุ 
  หากผู้เอาประกันภัยต้องการซื้อความคุ้มครองดังกล่าว สามารถท าได้โดยระบุขอเอาประกันภัยไว้ในใบค าขอ
พร้อมช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมนี้  บริษัทจะพิจารณารับประกันอุบัติเหตุโดยมีบันทึกสลักหลัง
เพิ่มความคุ้มครอง บันทึกสลักหลังนี้ เรียกว่า บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองจลาจล ฆาตกรรม ลอบท าร้าย และ
สงคราม (ฆจ.) บริษัทรับประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง โดยจ่ายผลประโยชน์ให้เหมือนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย
กรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุทุกประการ ในจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลัง หากผู้เอา
ประกันถูกฆาตกรรม หรือถูกท าร้ายร่างกายโดยเจตนา การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพเนื่องจากสงคราม 
สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ หรือรัฐประหาร การกบฏ การจลาจล และการนัดหยุดงาน    
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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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  5.2 สัญญาเพิม่เติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ  เป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัท
ประกันชีวิตตกลงจ่ายเงินชดเชยการสูญเสียรายได้ของผู้เอาประกันภัย เนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย เป็น
สาเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องนอนพักรักษาตัวไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ  และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้า
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนั้นสัญญาเพิ่มเติมฯ นี้จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
   1) สัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวัน   เนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย บริษัทประกันชีวิตตก
ลงจ่ายค่าชดเชยรายวันให้ผู้เอาประกันภัยในขณะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ผลประโยชน์ที่จ่ายให้จะไม่ค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่จ่ายให้เป็นค่าชดเชยรายวัน ซ่ึงลักษณะของการไม่สามารถประกอบอาชีพจะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา การจ่ายเงินชดเชยรายวันจะก าหนดเป็นร้อยละของรายได้ที่ได้รับจริงก่อนการ
ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เช่น จ่ายให้เป็นรายสัปดาห์ ร้อยละ 75 ต่อสัปดาห์ของรายได้ หรือก าหนดการจ่ายเป็น
จ านวนร้อยละของรายได้ที่แท้จริงในวันที่ขอเอาประกันชีวิต  
   สืบเนื่องจากวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้เอาประกันภัย ไม่
จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย   
ทางนายทะเบียน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค าสั่ง เร่ือง ให้ใช้
บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอา
ประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้        
    (1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
    (2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
    (3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
    (4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
    (5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
    (6) การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
    (7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
    (8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)     
    (9) การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
    (10) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
    (11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)             
    (12) การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
    (13) ก าร เจ า ะช่ อ ง เยื่ อ หุ้ ม ป อ ด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/ 
Thoracic  Paracentesis)         
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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  5.2 สัญญาเพิม่เติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ  เป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัท
ประกันชีวิตตกลงจ่ายเงินชดเชยการสูญเสียรายได้ของผู้เอาประกันภัย เนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย เป็น
สาเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องนอนพักรักษาตัวไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ  และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้า
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนั้นสัญญาเพิ่มเติมฯ นี้จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
   1) สัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวัน   เนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย บริษัทประกันชีวิตตก
ลงจ่ายค่าชดเชยรายวันให้ผู้เอาประกันภัยในขณะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ผลประโยชน์ที่จ่ายให้จะไม่ค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่จ่ายให้เป็นค่าชดเชยรายวัน ซ่ึงลักษณะของการไม่สามารถประกอบอาชีพจะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา การจ่ายเงินชดเชยรายวันจะก าหนดเป็นร้อยละของรายได้ที่ได้รับจริงก่อนการ
ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เช่น จ่ายให้เป็นรายสัปดาห์ ร้อยละ 75 ต่อสัปดาห์ของรายได้ หรือก าหนดการจ่ายเป็น
จ านวนร้อยละของรายได้ที่แท้จริงในวันที่ขอเอาประกันชีวิต  
   สืบเนื่องจากวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้เอาประกันภัย ไม่
จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย   
ทางนายทะเบียน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค าสั่ง เร่ือง ให้ใช้
บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอา
ประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้        
    (1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
    (2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
    (3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
    (4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
    (5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
    (6) การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
    (7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
    (8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)     
    (9) การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
    (10) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
    (11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)             
    (12) การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
    (13) ก าร เจ า ะช่ อ ง เยื่ อ หุ้ ม ป อ ด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/ 
Thoracic  Paracentesis)         
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   (14) การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
   (15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
   (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
   (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
   (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma knife)  
  (บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์ )      
การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ
มากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการตรวจรักษาตาม
บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน ... วัน (สูงสุด                
ไม่เกิน  90 วัน) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน1  
  2) สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกันไม่เกิน 90 วัน 
หรือ 120 วันในกรณีบางโรค แต่บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บภายใน 30
วัน นับแต่วันท าสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกรมธรรม์   
   (1) บริษัทจะจ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจ านวนเงินสูงสุด
ของรายการความคุ้มครองแต่ละรายการดังนี้  
 
ผลประโยชน์/แบบ.....................  
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ าวัน (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภายนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)  
ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 

******** 

ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง   
  - ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก 
   ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

******** 

          
 

1 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : ค าสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557 เรื่องให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชย
รายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)        
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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) จ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงิน
คุ้มครองรวม (ไม่แยกรายการที่คุ้มครอง) 
   ข้อพิจารณาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนของการจ่าย           
ค่าสินไหมตามสัญญานี้ กับการได้รับเงินสวัสดิการอ่ืน หรือการประกันสุขภาพอ่ืนของผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถเบิกได้มากกว่าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลจริง แต่จ านวนเงินสูงสุดที่คุ้มครองจะจ ากัดความคุ้มครอง
โดยไม่แยกรายการ 
             (3) จ่ายความคุ้มครองเท่ากับจ านวนเงินชดเชยรายวัน และไม่เกิน ...วัน 
   สัญญาเพิ่มเติมนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถรับเงินชดเชยเป็นรายวันตามจ านวนวันที่เข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยใน โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้เอาประกันภัยได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอ่ืนมาก่อนหรือไม่  
   และด้วยวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้เอาประกันภัย 
ไม่จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย    
ทางนายทะเบียน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค าสั่ง เรื่อง ให้ใช้
บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือ
หัตถการตามความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษา
นั้น ผู้เอาประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้           
   (1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
   (2)  การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
   (3)  การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
   (4)  การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
   (5)  การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
   (6)  การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
   (7)  การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
   (8)  การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)     
   (9)  การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
   (10)  การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
   (11)  การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)             
   (12)  การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
   (13) ก าร เจ าะช่ อ ง เยื่ อ หุ้ ม ป อด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/ 
Thoracic  Paracentesis)            
   (14) การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
   (15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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   (2) จ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงิน
คุ้มครองรวม (ไม่แยกรายการที่คุ้มครอง) 
   ข้อพิจารณาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนของการจ่าย           
ค่าสินไหมตามสัญญานี้ กับการได้รับเงินสวัสดิการอ่ืน หรือการประกันสุขภาพอ่ืนของผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถเบิกได้มากกว่าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลจริง แต่จ านวนเงินสูงสุดที่คุ้มครองจะจ ากัดความคุ้มครอง
โดยไม่แยกรายการ 
             (3) จ่ายความคุ้มครองเท่ากับจ านวนเงินชดเชยรายวัน และไม่เกิน ...วัน 
   สัญญาเพิ่มเติมนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถรับเงินชดเชยเป็นรายวันตามจ านวนวันที่เข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยใน โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้เอาประกันภัยได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอ่ืนมาก่อนหรือไม่  
   และด้วยวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้เอาประกันภัย 
ไม่จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย    
ทางนายทะเบียน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค าสั่ง เรื่อง ให้ใช้
บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือ
หัตถการตามความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษา
นั้น ผู้เอาประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้           
   (1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
   (2)  การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
   (3)  การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
   (4)  การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
   (5)  การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
   (6)  การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
   (7)  การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
   (8)  การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)     
   (9)  การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
   (10)  การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
   (11)  การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)             
   (12)  การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
   (13) ก าร เจ าะช่ อ ง เยื่ อ หุ้ ม ป อด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/ 
Thoracic  Paracentesis)            
   (14) การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
   (15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
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   (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
   (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
   (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma knife) 
   (19) การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation) 
   (20) การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ (Tissue Biopsy) 
   (21) การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction) 
  (บริษัทประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)  
  การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด
หรือหัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการ
ตรวจรักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละคร้ังห่างกันไม่เกิน ...
วัน (สูงสุดไม่เกิน  90 วัน ) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชย         
รายวัน2  
 5.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก โดยมีเงื่อนไข คือ 
  1) ผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร หรือเกิดการสูญเสียแขนขา และสายตา  สองอย่าง
หรือมากกว่า ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยก็ตาม 
  2) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1 เกิดขึ้นในขณะที่กรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
มีผลบังคับ 
  3) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1 เกิดขึ้นก่อนที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
  4) เมื่อผู้เอาประกันภัยพ้นสภาพจากการเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การยกเว้นเบี้ยประกันภัย            
จะสิ้นสุดลง ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป          

  5.4 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบ้ียประกันภัย เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองการช าระเบี้ย
ประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ของผู้เยาว์ ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เยาว์ โดยจะ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยหากผู้ช าระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้อีกต่อไป ก่อนมีอายุครบ 60 ปี หรือก่อนผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 25 ปี โดยผู้เยาว์จะได้รับการ
ยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัยในอนาคตของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมแนบอยู่ รวมถึงเบี้ยประกันภัยของ
สัญญาแนบท้ายฯ อ่ืน ๆ ด้วย จนกว่าผู้ช าระเบี้ยประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปี หรือผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี แล้วแต่
เวลาไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของผู้เยาว์ยังมีผลบังคับตลอดช่วงเวลาเสมือนว่ามีการช าระเบี้ยประกันภัยมาโดย
ตลอด      
 
2 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : ค าสั่งนายทะเบียนที่ 34/2557 เรื่องให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชย
รายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรง พยาบาล (Day Case) 
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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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              5.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา  เป็นสัญญาที่มีลักษณะคล้ายกับกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น   แต่บริษัทรับประกันชีวิตจัดท าเป็นสัญญา
เพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัยนอกเหนือจากความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์
ประกันชีวิตหลัก               
         นอกจากผลิตภัณฑ์หลักที่เสนอขายอยู่ทั่วไปนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในการเสริมสร้างสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสาธารณชนในวงกว้าง รวมทั้งการพัฒนาช่อง
ทางการจ าหน่าย เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงประชาชนทุกระดับ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกัน
วินาศภัยไทยในการก าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์)  
           ประกันภัยรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันส์ เป็นการประกันภัยภาคสมัครใจ ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานอย่าง
พอเพียงแก่สาธารณชนในวงกว้าง ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยต่ า และสามารถเข้าถึงหรือหาซื้อได้โดยง่าย ไม่ว่าจะซื้อผ่าน
ช่องทางการจ าหน่ายใด จากบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย โดยจะให้ความคุ้มครองมาตรฐาน
เหมือนกันหมด 
          ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียชีวิตก่อนวันอันควร ทุพพลภาพถาวรสิ้น เชิง หรือสูญเสียอวัยวะ การ
ประกันภัยเพื่อรายย่อ หรือไมโครอินชัวรันส์จะจ่ายเงินค่าทดแทนภายใน 15 วัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของ
ครัวเรือน นอกจากประชาชนทุกระดับสามารถซื้อการประกันภัยเพื่อรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันซ์เพื่อคุ้มครองตนเอง
แล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างสวัสดิภาพ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของสังคมไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจ
ประกันภัยเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนและสังคมมากยิ่งขึ้น 

 
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภัย 200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันซ์) 

ข้อตกลงคุ้มครอง จ านวนเงนิเอาประกนัภัย/เงนิค่าทดแทน (บาท) 
ข้อ 1 การเสยีชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสญูเสยีสายตา หรือ 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตไุม่รวมการถูกฆาตกรรม                 
ลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต ์

100,000 

ข้อ 2 การเสยีชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสญูเสยีสายตา หรือ                     
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถกูฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/
หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ์

50,000 

ข้อ 3 ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณเีสียชีวิตจาก              
การเจ็บป่วยนอกเว้นกรณเีสยีชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก 
นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกนัภัย 

10,000 

เบี้ยประกันภัยรวม 200 บาท/ปี 
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). Insurance Circle (ฉบับพิเศษ).                                                     
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รายย่อย

ป่วยยกเว ้น
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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              5.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา  เป็นสัญญาที่มีลักษณะคล้ายกับกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น   แต่บริษัทรับประกันชีวิตจัดท าเป็นสัญญา
เพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัยนอกเหนือจากความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์
ประกันชีวิตหลัก               
         นอกจากผลิตภัณฑ์หลักที่เสนอขายอยู่ทั่วไปนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในการเสริมสร้างสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสาธารณชนในวงกว้าง รวมทั้งการพัฒนาช่อง
ทางการจ าหน่าย เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงประชาชนทุกระดับ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกัน
วินาศภัยไทยในการก าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์)  
           ประกันภัยรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันส์ เป็นการประกันภัยภาคสมัครใจ ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานอย่าง
พอเพียงแก่สาธารณชนในวงกว้าง ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยต่ า และสามารถเข้าถึงหรือหาซื้อได้โดยง่าย ไม่ว่าจะซื้อผ่าน
ช่องทางการจ าหน่ายใด จากบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย โดยจะให้ความคุ้มครองมาตรฐาน
เหมือนกันหมด 
          ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียชีวิตก่อนวันอันควร ทุพพลภาพถาวรสิ้น เชิง หรือสูญเสียอวัยวะ การ
ประกันภัยเพื่อรายย่อ หรือไมโครอินชัวรันส์จะจ่ายเงินค่าทดแทนภายใน 15 วัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของ
ครัวเรือน นอกจากประชาชนทุกระดับสามารถซื้อการประกันภัยเพื่อรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันซ์เพื่อคุ้มครองตนเอง
แล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างสวัสดิภาพ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของสังคมไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจ
ประกันภัยเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนและสังคมมากยิ่งขึ้น 

 
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภัย 200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันซ์) 

ข้อตกลงคุ้มครอง จ านวนเงนิเอาประกนัภัย/เงนิค่าทดแทน (บาท) 
ข้อ 1 การเสยีชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสญูเสยีสายตา หรือ 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตไุม่รวมการถูกฆาตกรรม                 
ลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต ์

100,000 

ข้อ 2 การเสยีชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสญูเสยีสายตา หรือ                     
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถกูฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/
หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ์

50,000 

ข้อ 3 ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณเีสียชีวิตจาก              
การเจ็บป่วยนอกเว้นกรณเีสยีชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก 
นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกนัภัย 

10,000 

เบี้ยประกันภัยรวม 200 บาท/ปี 
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). Insurance Circle (ฉบับพิเศษ).                                                     

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต   3-23 
 

 

เร่ืองที ่3.2  
หน้าที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 

    ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตโดยทั่วไป ตัวแทนประกันชีวิต คือผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายให้ท าการ
ชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทฯ และเป็นบุคคลส าคัญที่ช่วยขยายตลาดการประกันชีวิตให้เติบโตมาก
ขึ้น ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตมิใช่เป็นเพียงนักขายเพียงอย่างเดียว แต่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องเป็นที่ปรึกษาทาง             
การเงินให้แก่ลูกค้า ด้วยเหตุนี้ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และต้องผ่านการอบรม
ตามหลักสูตร และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด  
รวมทั้งจะต้องมีหน้าที่และคุณสมบัติในการเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ดังนี้ 
 
1. หน้าทีข่องตวัแทนประกนัชีวติในการน าเสนอผลติภัณฑ์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน   

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

1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
2) แจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับผู้มุ่งหวังซึ่งต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์

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

ให้ยุติการขายทันที 
4) เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องอธิบายเก่ียวกับ

กรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย โดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเท่านั้น 
5) แนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 

(Suitability Requirement) 
6) เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท าประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค าขอเอาประกันภัยให้แก่           

ผู้มุ่งหวัง และให้ผู้มุ่งหวังกรอกรายละเอียดให้ตามค าร้องขอของผู้เอาประกันภัย และลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอเอา
ประกันภัยด้วยตนเอง 

หากตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้กรอกรายละเอียดให้ตามค าร้องขอของผู้มุ่งหวัง ตั วแทนประกันชีวิตจะต้อง
กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้มุ่งหวังหรือจากที่ตนทราบข้อมูล  และตัวแทนประกันชีวิตจะต้อง
อ่านรายละเอียดใบค าของเอาประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟังก่อนให้ผู้มุ่งหวังลงลายมือชื่อในฐานะ
ผู้เอาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ชัดเจน

ลงลายมือชื่อในฐานะผู ้ขอ

เอาประกันภัยด้วยตนเอง

ดใบค�าขอ
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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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7) เมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกัน
ชีวิตทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท  

8) เมื่อได้รับค าขอเอาประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยจากผู้มุ่งหวังแล้ว ให้ตัวแทนประกันชีวิตส่งมอบ
เอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสารการรับเงินของบริษัทด้วย 

9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค าขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้อง
แจ้งระยะเวลาซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทเกี่ยวกับกรมธรรม์
ประกันภัย 

10) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบว่า เมื่อผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว  ผู้มุ่งหวัง 
มีสิทธิตรวจสอบเนื้อหาตามกรมธรรม์ประกันภัย หากไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวังมีสิทธิเลิกสัญญาภายใน 15 วัน นับตั้งแต่
วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือมากกว่า 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่
เสนอขาย 

11) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทใน
โอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป   

                                                                             
2. คุณสมบัตขิองตวัแทนประกนัชีวติในการน าเสนอผลติภัณฑ์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน     
 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่จะน าเสนอขายกรมธรรม์แบบพื้นฐานจะต้องมีคุณสมบัติ       
(พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : มาตรา 69) ดังนี้ 
 1) บรรลุนิติภาวะ 
 2) มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
 3) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 4) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต เว้นแต่
ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 6) ไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต 
 7) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลา
ห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 8) ได้รับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศก าหนดหรือสอบความรู้
เก่ียวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

3-24  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

7) เมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกัน
ชีวิตทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท  

8) เมื่อได้รับค าขอเอาประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยจากผู้มุ่งหวังแล้ว ให้ตัวแทนประกันชีวิตส่งมอบ
เอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสารการรับเงินของบริษัทด้วย 

9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค าขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้อง
แจ้งระยะเวลาซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทเกี่ยวกับกรมธรรม์
ประกันภัย 

10) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบว่า เมื่อผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว  ผู้มุ่งหวัง 
มีสิทธิตรวจสอบเนื้อหาตามกรมธรรม์ประกันภัย หากไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวังมีสิทธิเลิกสัญญาภายใน 15 วัน นับตั้งแต่
วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือมากกว่า 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่
เสนอขาย 

11) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทใน
โอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป   

                                                                             
2. คุณสมบัตขิองตวัแทนประกนัชีวติในการน าเสนอผลติภัณฑ์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน     
 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่จะน าเสนอขายกรมธรรม์แบบพื้นฐานจะต้องมีคุณสมบัติ       
(พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : มาตรา 69) ดังนี้ 
 1) บรรลุนิติภาวะ 
 2) มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
 3) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 4) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต เว้นแต่
ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 6) ไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต 
 7) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลา
ห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 8) ได้รับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศก าหนดหรือสอบความรู้
เก่ียวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
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บรรณานุกรม 
                                                                                                                                           
กรมสรรพากร. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการ
 ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญของผู้มีเ งินได้ตาม
 วรรคสองของข้อ 2 (61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
 ยกเว้นรัษฎากร.         
 . ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการ
 ยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามข้อ 2 (61) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎรกร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551.    
พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551: มาตรา 69 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ต้องมี
 คุณสมบัติ. 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. ค าสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557 เรื่องให้ใช้บันทึก
 สลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในท่ีไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case). 
 . ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก    
 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร 
 พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2551. 
 . Insurance Circle (ฉบับพิเศษ). 
Jones, Harriett E. J.D., FLMI, ACS, AIRC/Steven R. Silver, J.D., FLMI, AFSI, ACS, AIRC, AIAA. (2011). Principles of 
 Insurance. 
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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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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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บทที ่4 การจดัการพจิารณารับประกนัภัย        ตช.1 
(1 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
4.1 ความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน 
4.2 ปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน 
4.3 เอกสารที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน 
4.4 กระบวนการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน 
4.5 บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน 

 
แนวคดิ 

1. การพิจารณารับประกันภัย เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และ
ตัวแทนประกันชีวิต การพิจารณารับประกันภัยท าเพื่อประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงภัยของ 
ผู้เอาประกันภัย  

2. การพิจารณารับประกันภัยจะต้องถูกด าเนินการอย่างยุติธรรม และเป็นไปตามหลักการของการประเมิน 
และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาโดยอาศัยปัจจัยหลายอย่าง
ประกอบการพิจารณา ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอเอาประกันภัย ระดับความเสี่ยงภัย และความสามารถ
ของบริษัทประกันภัยในการรับประกันภัย 

3. เอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัย ช่วยให้การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักการของ
การประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย รวดเร็วและเกิดความเป็นธรรมต่อบริษัท
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิต โดยเอกสารที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัย 
ได้แก่ ใบค าขอเอาประกันภัย ค าแถลงของผู้เอาประกันภัย รายงานแพทย์ผู้รักษา รายงานจากตัวแทน
ประกันชีวิต รายงานการตรวจสอบประวัติของผู้เอาประกันภัย และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. กระบวนการพิจารณารับประกันภัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส าคัญ คือ 1) การตรวจรับใบค าขอเอา
ประกันภัย และเอกสารประกอบ 2) การตรวจสอบใบค าขอเอาประกันภัย 3) การรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย และ 4) การตัดสินใจในการรับประกันภัย 

5. ตัวแทนประกันชีวิตรู้จักใกล้ชิดและมีข้อมูลของผู้เอาประกันภัยมากที่สุด จึงมีบทบาทและหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยเบื้องต้นให้กับบริษัทประกันภัย ซึ่งหากพิจารณารับประกันภัยและคัดเลือกภัยได้ดี ย่อม
ส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจ ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ความคงอยู่ของกรมธรรม์
ประกันภัย ความน่าเชื่อถือ อันน ามาซึ่งความมั่นคงและรายได้ของตัวแทนประกันชีวิต 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

    1. อธิบายความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐานได้ 
       2. อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบพื้นฐานได้ 
       3. ระบุเอกสารที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐานได้ 
       4. อธิบายกระบวนการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐานได้ 
       5. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐานได้ 
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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เร่ืองที ่4.1  
ความส าคญัของการพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
   
 
      การพิจารณารับประกันภัยเป็นกระบวนการส าคัญที่บริษัทใช้กลั่นกรอง คัดเลือก และประเมินผู้ขอเอาประกันภัย
ให้สามารถรับประกันภัยได้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีอัตราการเสี่ยงภัยอยู่ในเกณฑ์ หรือขอบข่ายที่จะไม่ท าให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงภายหลัง และให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้เอาประกันภัย 
       เมื่อบริษัทรับประกันภัยบุคคลเป็นจ านวนมาก โดยที่แต่ละบุคคลมีคุณลักษณะแตกต่างกันทั้งทางด้านอายุ อาชีพ 
อุปนิสัย สุขภาพ ฯลฯ แน่นอนว่าการด ารงชีวิตของทุกชีวิตย่อมแตกต่างกัน โดยไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์
ใดในอนาคต ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องวางมาตรการควบคุมการรับประกันชีวิต หรือรับโอนความเสี่ยงภัย
อย่างรอบคอบ และยุติธรรม เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การประกันชีวิต 

 
1. หลกัมาตรฐานในการพจิารณารับประกนัภัย 
 บริษัทประกันภัย (Insurer) ต้องสร้างมาตรฐานการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Standard) 
เพื่อให้เป็นเกณฑ์คัดเลือกภัย (Risk Selection) และตัดสินใจจากข้อมูลของผู้เอาประกันภัยว่าจะยอมรับท าประกัน
ชีวิตในอัตราเบี้ยประกันภัยปกติหรือเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เลื่อนการพิจารณารับประกันภัยหรือปฏิเสธไม่รับ
ประกันภัยนั้น  
 การพิจารณารับประกันภัยจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่ งจ าเป็นต้องอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ และ
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้พิจารณารับประกันภัยแต่ละคน ผู้พิจารณารับประกันภัยถือเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญของบริษัทประกันภัยในการพิจารณารับประกันภัยภายใต้มาตรฐานการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท ซึ่งต้อง
ยึดหลัก 3 ประการ คือ       
 1.1 ความยุติธรรมต่อลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจ่ายจะต้องสัมพันธ์
กับความเสี่ยงภัยที่บริษัทต้องรับผิดชอบ ดังนั้นผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องประเมินความเสี่ยงภัย และค านวณเบี้ย
ประกันภัยด้วยความเที่ยงตรง และเหมาะสม 
  ในการประเมินความเสี่ยงภัยของกลุ่มคนที่มีเพศ และอายุอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะพบว่ามีสุขภาพ อาชีพ และ
ปัจจัยประกอบต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น ชายอายุ 35 ปี จ านวน 100 คน พบว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ 98 คน ในขณะที่อีก    
2 คน มีปัญหาสุขภาพ ดังนั้นจึงควรเพิ่มเบี้ยประกันภัยส าหรับคนที่มีสขุภาพไม่ด ีซึ่งมีความเสี่ยงภัยที่เพิ่มข้ึนจากโอกาส
ที่จะเสียชีวิตก่อนผู้อื่น     
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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 1.2 ความเป็นธรรมต่อตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ที่ต้องออกไปพบ และน าเสนอกรมธรรม์
ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัย ซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันชี วิตและกรอกใบค าขอเอาประกันภัย
เรียบร้อยแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตย่อมคาดหวังให้ใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายผ่านการ
พิจารณารับประกันอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
  หากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ตัวแทน
ประกันชีวิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหตุผลของการคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้กับตัวแทนประกันชีวิตเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหตุของการคิดเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขอเอาประกันภัยยินดีท าประกัน
ชีวิตกับบริษัทประกันภัยต่อไป 
 1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโดยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทด้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพราะผลที่ตามมา คือ สถานะการเงินที่มั่นคง 
ท าให้บริษัทมีก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง  
             
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
  การพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัย และยุติธรรมท าให้เกิดผลดีต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และ
ตัวแทนประกันชีวิต ดังนี้ 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะมีความส าคัญต่อบริษัทประกันภัยดังนี้    
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันชวีิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ที่มีความเสี่ยงภัยมาตรฐานโดยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติสอดคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   หากปีกรมธรรม์นั้น ผู้ขอเอา
ประกันภัยเสียชีวิตน้อยกว่าอัตรามรณะหรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะมีผลก าไร (Gain) 
ส่งผลดีต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 

 กรณีที่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีระดับความเสี่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มหรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะมี
หลักฐานพิสูจน์ว่ารับประกันชีวิตรายนั้นได้ ขณะเดียวกัน บริษัทประกันภัยต้องปฏิเสธผู้ขอเอาประกันภัยที่มีระดับ
ความเสี่ยงภัยซึ่งไม่อาจรับประกันชีวิตได้ เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ โรคมะเร็ง เพื่อรักษาฐานะและความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัทประกันภัยต่อไป                                                                               
           2.1.2 มีความแขง็แกร่งทางการเงินและสามารถแข่งขันได้ บริษัทประกันภัยจะมีความแข็งแกร่งทาง
การเงินและสามารถแข่งขันได้นั้นเป็นผลมาจากเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่
เหมาะสม หากบริษัทประกันภัยพิจารณารับประกันภัยเข้มงวดเกินไปหรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปจนไม่
สามารถแข่งขันในตลาดได้ โอกาสสูญเสียตลาดจะมีมากขึ้น ขณะเดียวกัน หากพิจารณารับประกันภัยย่อหย่อนเกินไป 
เช่น ยอมรับท าประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อเกิดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

4-5



 

การจัดการพิจารณารับประกันภยั   4-5 
 

 1.2 ความเป็นธรรมต่อตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ที่ต้องออกไปพบ และน าเสนอกรมธรรม์
ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัย ซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันชี วิตและกรอกใบค าขอเอาประกันภัย
เรียบร้อยแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตย่อมคาดหวังให้ใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายผ่านการ
พิจารณารับประกันอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
  หากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ตัวแทน
ประกันชีวิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหตุผลของการคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้กับตัวแทนประกันชีวิตเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหตุของการคิดเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขอเอาประกันภัยยินดีท าประกัน
ชีวิตกับบริษัทประกันภัยต่อไป 
 1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโดยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทด้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพราะผลที่ตามมา คือ สถานะการเงินที่มั่นคง 
ท าให้บริษัทมีก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง  
             
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
  การพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัย และยุติธรรมท าให้เกิดผลดีต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และ
ตัวแทนประกันชีวิต ดังนี้ 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะมีความส าคัญต่อบริษัทประกันภัยดังนี้    
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันชวีิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ที่มีความเสี่ยงภัยมาตรฐานโดยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติสอดคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   หากปีกรมธรรม์นั้น ผู้ขอเอา
ประกันภัยเสียชีวิตน้อยกว่าอัตรามรณะหรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะมีผลก าไร (Gain) 
ส่งผลดีต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 

 กรณีที่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีระดับความเสี่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มหรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะมี
หลักฐานพิสูจน์ว่ารับประกันชีวิตรายนั้นได้ ขณะเดียวกัน บริษัทประกันภัยต้องปฏิเสธผู้ขอเอาประกันภัยที่มีระดับ
ความเสี่ยงภัยซึ่งไม่อาจรับประกันชีวิตได้ เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ โรคมะเร็ง เพื่อรักษาฐานะและความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัทประกันภัยต่อไป                                                                               
           2.1.2 มีความแขง็แกร่งทางการเงินและสามารถแข่งขันได้ บริษัทประกันภัยจะมีความแข็งแกร่งทาง
การเงินและสามารถแข่งขันได้นั้นเป็นผลมาจากเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่
เหมาะสม หากบริษัทประกันภัยพิจารณารับประกันภัยเข้มงวดเกินไปหรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปจนไม่
สามารถแข่งขันในตลาดได้ โอกาสสูญเสียตลาดจะมีมากขึ้น ขณะเดียวกัน หากพิจารณารับประกันภัยย่อหย่อนเกินไป 
เช่น ยอมรับท าประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อเกิดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามเง่ือนไข
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กรมธรรม์ บริษัทประกันภัยอาจมีเงินไม่พอจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลต่อ
ความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันภัย 
 2.2 ผู้ เอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน มีความส าคัญต่อผู้เอา
ประกันภัยที่จะได้รับความคุ้มครองสอดคล้องกับความต้องการในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เป็นธรรม    
 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบ
และสามารถช าระเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย รายได้และความจ าเป็นของตนเองตลอด
อายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
 2.3 ตัวแทนประกันชีวิต การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐานมีความจ าเป็นและ
ความส าคัญต่อตัวแทนประกันชีวิตดังนี้  
  2.3.1 สร้างการเรียนรู้ในหลักการพิจารณารับประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตที่มีความรู้ความเข้าใจการ
พิจารณารับประกันภัยจะเข้าใจหลักการพิจารณารับประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบตามเกณฑ์ที่บริษัท
ประกันภัยก าหนด เพื่อน าเสนอขายและคัดเลือกผู้ขอเอาประกันภัยที่มีคุณสมบัติท าประกันภัยได้มาเป็น ผู้เอา
ประกันภัยที่มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันภัย (Persistency) สร้างความน่าเชื่อถือต่อทั้งลูกค้า
และบริษัทประกันภัย เช่น การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เหมาะกับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีรายได้สูงหรือปานกลาง 
ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ขอเอาประกันภัยที่มีรายได้ดี ประกอบอาชีพสุจริต จ านวนเงิน           
เอาประกันภัยเหมาะสมกับความจ าเป็นของครอบครัว แหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนและพิสูจน์ได้ เป็นต้น                                                                                        
  2.3.2 สร้างรายได้ต่อเน่ือง ตัวแทนประกันชีวิตจะมีรายได้ต่อเนื่องและคงอยู่ในอาชีพอย่างมั่นคง
ยาวนาน หากตัวแทนประกันชีวิตคัดเลือกผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมากที่มีคุณสมบัติสามารถท าประกันชีวิตได้และ
สามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย  ตัวแทนประกันชีวิตก็จะมีรายได้จากเบี้ย
ประกันภัยปีแรกและเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อความคงอยู่ในอาชีพ                                                                                   
 อย่างไรก็ตาม การพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย อาทิ  ผู้เอา
ประกันภัยต้องมีคุณสมบัติท าประกันชีวิตได้ ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ขอเอาประกันภัย
ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องเป็นผู้มีความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ รวมถึง
บริษัทประกันภัยเองต้องก าหนดมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาดประกันภัยด้วย 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
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ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
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กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ปี 
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ปี 
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ปี 
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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 1.2 เพศ (Sex) ประเด็นนี้ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจรับประกันภัย โดยหลักการพิจารณารับประกันภัย
เพศหญิงจะเหมือนกับเพศชาย กล่าวคือ จะพิจารณาจากความจ าเป็น (Need) ในการขอท าประกันชีวิต เป็นหลัก แต่
อย่างไรก็ตามจากสถิติพบว่า เพศชายมีอัตรามรณะสูงกว่าเพศหญิง เนื่องจากมีการใช้ชีวิตที่เสี่ยงกว่าทั้งในด้านการเกิด
อุบัติเหตุ และการถูกฆาตกรรม แต่ผู้หญิงจะเจ็บป่วยมากกว่า เพราะร่างกายของผู้หญิงมีความซับซ้อนมากกว่า ในบาง
บริษัทอาจเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย (ชีวิตและ/หรือสุขภาพ)ไม่เท่ากัน 

1.3 ส่วนสูงและน ้าหนัก (Build) ส่วนสูงและน้ าหนักเป็นปัจจัยส าคัญอีกเรื่องหนึ่งในการพิจารณารับ
ประกันภัย โดยปกติจะมีตารางแสดงน้ าหนักมาตรฐานของผู้มีความสูงแตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบว่า  ผู้ขอ              
เอาประกันภัยแต่ละคนมีน้ าหนักตามมาตรฐานหรือไม่ น้ าหนักที่แตกต่างจากมาตรฐานเพียงเล็กน้อยจะไม่มีผลกระทบ
ต่อระดับความเสี่ยงภัย แต่ผู้ที่มีน้ าหนักสูงกว่ามาตรฐานมากจะท าให้มีระดับความเสี่ยงภัยสูงขึ้น ในทางตรงข้ามผู้ที่มี
น้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐานไม่มากนักมักจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงภัย  อย่างไรก็ดีถ้าปรากฏว่าผู้ขอ            
เอาประกันภัยมีน้ าหนักลดลงมากจากเดิมในระยะเวลาช่วง 3 ถึง 6 เดือน ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องหาสาเหตุ
ของการที่มีน้ าหนักลดลง สืบเนื่องจากความเจ็บป่วยอย่างไร หรือไม่ 
  1) ผู้ที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดโรคตามมาภายหลัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคไขมันในเลือดสูง หัวใจ หรือระบบอ่ืน ๆ อีกได้ 
  2) ผู้ที่มีน้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐาน อาจจะแสดงถึงภาวะการติดเชื้อภายในร่างกาย เช่น วัณโรค โรคปอด 
โรคเอดส์ และโรคมะเร็ง 
 ดังนั้นบริษัทประกันภัยจะต้องมีการสอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักในใบค าขอเอาประกันภัยว่า
เพิ่มขึ้น หรือลดลงด้วยสาเหตุใด ปัจจุบันการพิจารณาส่วนสูง และน้ าหนักจะพิจารณาจากดัชนีมวลกาย (Body Mass 
Index) = น้ าหนัก (กก.) / ส่วนสูง2 (เซนติเมตร) ค่าดัชนีมวลกายปกติอยู่ระหว่าง 20 – 25  
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว (Health History) ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติการเจ็บป่วย การรักษาหรือการ
ผ่าตัด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคปอด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง หรือโรคเบาหวาน ย่อมส่งผลให้ระดับความเสี่ยง
ภัยสูงขึ้น และเป็นเหตุท าให้อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าปกติ ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัยมากหรือน้อย ขึ้นอยู่
กับลักษณะและความรุนแรงของโรคนั้น ๆ 
 1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว (Family Health History) จากการศึกษาทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับ
พันธุกรรมในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าสภาวะของสุขภาพของผู้ใดก็ตามมักจะมีจุดเร่ิมต้นจากบุคคล
ในครอบครัวที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม จากการศึกษานี้จะพบว่ามีโรคหลายชนิดที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ 
เช่น โรคเบาหวาน โรคเลือดบางชนิด โรคเกี่ยวกับระบบทางประสาทบางชนิด โรคหัวใจ หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง เช่น 
โรคเลือดธาลัสซีเมีย หากบิดา และ/หรือมารดาเป็นโรคนี้ จะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมมายังบุตรได้ 
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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 1.2 เพศ (Sex) ประเด็นนี้ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจรับประกันภัย โดยหลักการพิจารณารับประกันภัย
เพศหญิงจะเหมือนกับเพศชาย กล่าวคือ จะพิจารณาจากความจ าเป็น (Need) ในการขอท าประกันชีวิต เป็นหลัก แต่
อย่างไรก็ตามจากสถิติพบว่า เพศชายมีอัตรามรณะสูงกว่าเพศหญิง เนื่องจากมีการใช้ชีวิตที่เสี่ยงกว่าทั้งในด้านการเกิด
อุบัติเหตุ และการถูกฆาตกรรม แต่ผู้หญิงจะเจ็บป่วยมากกว่า เพราะร่างกายของผู้หญิงมีความซับซ้อนมากกว่า ในบาง
บริษัทอาจเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย (ชีวิตและ/หรือสุขภาพ)ไม่เท่ากัน 

1.3 ส่วนสูงและน ้าหนัก (Build) ส่วนสูงและน้ าหนักเป็นปัจจัยส าคัญอีกเรื่องหนึ่งในการพิจารณารับ
ประกันภัย โดยปกติจะมีตารางแสดงน้ าหนักมาตรฐานของผู้มีความสูงแตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบว่า  ผู้ขอ              
เอาประกันภัยแต่ละคนมีน้ าหนักตามมาตรฐานหรือไม่ น้ าหนักที่แตกต่างจากมาตรฐานเพียงเล็กน้อยจะไม่มีผลกระทบ
ต่อระดับความเสี่ยงภัย แต่ผู้ที่มีน้ าหนักสูงกว่ามาตรฐานมากจะท าให้มีระดับความเสี่ยงภัยสูงขึ้น ในทางตรงข้ามผู้ที่มี
น้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐานไม่มากนักมักจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงภัย  อย่างไรก็ดีถ้าปรากฏว่าผู้ขอ            
เอาประกันภัยมีน้ าหนักลดลงมากจากเดิมในระยะเวลาช่วง 3 ถึง 6 เดือน ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องหาสาเหตุ
ของการที่มีน้ าหนักลดลง สืบเนื่องจากความเจ็บป่วยอย่างไร หรือไม่ 
  1) ผู้ที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดโรคตามมาภายหลัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคไขมันในเลือดสูง หัวใจ หรือระบบอ่ืน ๆ อีกได้ 
  2) ผู้ที่มีน้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐาน อาจจะแสดงถึงภาวะการติดเชื้อภายในร่างกาย เช่น วัณโรค โรคปอด 
โรคเอดส์ และโรคมะเร็ง 
 ดังนั้นบริษัทประกันภัยจะต้องมีการสอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักในใบค าขอเอาประกันภัยว่า
เพิ่มขึ้น หรือลดลงด้วยสาเหตุใด ปัจจุบันการพิจารณาส่วนสูง และน้ าหนักจะพิจารณาจากดัชนีมวลกาย (Body Mass 
Index) = น้ าหนัก (กก.) / ส่วนสูง2 (เซนติเมตร) ค่าดัชนีมวลกายปกติอยู่ระหว่าง 20 – 25  
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว (Health History) ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติการเจ็บป่วย การรักษาหรือการ
ผ่าตัด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคปอด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง หรือโรคเบาหวาน ย่อมส่งผลให้ระดับความเสี่ยง
ภัยสูงขึ้น และเป็นเหตุท าให้อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าปกติ ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัยมากหรือน้อย ขึ้นอยู่
กับลักษณะและความรุนแรงของโรคนั้น ๆ 
 1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว (Family Health History) จากการศึกษาทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับ
พันธุกรรมในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าสภาวะของสุขภาพของผู้ใดก็ตามมักจะมีจุดเร่ิมต้นจากบุคคล
ในครอบครัวที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม จากการศึกษานี้จะพบว่ามีโรคหลายชนิดที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ 
เช่น โรคเบาหวาน โรคเลือดบางชนิด โรคเกี่ยวกับระบบทางประสาทบางชนิด โรคหัวใจ หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง เช่น 
โรคเลือดธาลัสซีเมีย หากบิดา และ/หรือมารดาเป็นโรคนี้ จะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมมายังบุตรได้ 
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 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ หมายถึงความไม่สมบูรณ์ หรือ
ความผิดรูปร่างของอวัยวะซึ่งอาจเป็นมาตั้งแต่ก าเนิด หรือเกิดขึ้นในภายหลังก็ได้  เช่น เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความ
เจ็บป่วย ซึ่งต้องพิจารณาถึงความส าคัญของอวัยวะที่พิการบกพร่อง ความรุนแรงของการสูญเสียหน้าท่ีในการท างาน 
รวมถึงสาเหตุของความพิการนั้นยังด ารงอยู่หรือไม่ 
 1.7 การสูบบุหร่ีและการเสพสารเสพติด เป็นเรื่องที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งของ
การเกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบเร้ือรัง (Chronic Bronchitis) โรคถุง
ลมโป่งพอง (Chronic Obstruction Pulmonary Disease) โรคมะเร็งปอด ((Lung Cancer) รวมไปถึงโรคของระบบ
หลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจ  
 บริษัทประกันภัยจะไม่ยอมรับการท าประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติการเสพยาเสพติด หรือสาร
เสพติด (Substance Abuse) เพราะถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโทษต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพรวมถึงอาจส่งผล
กระทบต่อครอบครัวของผู้เสพด้วย 
 1.8 การดื่มสุรา เป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วย เช่น โรคตับ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุที่ส าคัญของการเกิด
อุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งในการพิจารณาต้องพิจารณาถึง ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวนที่ดื่มแต่ละครั้ง และ
ความถี่ในการดื่มสุราต่อวันหรือต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นการยากที่จะได้ข้อมูลที่แท้จริง ในบางครั้งข้อมูลดังกล่าวอาจจะได้มา
จากประวัติการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัยตอบข้อซักถามของแพทย์  เป็นต้น และในบางกรณี
สิ่งแวดล้อมและอาชีพก็จะเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่จะน ามาใช้ในการประเมินภาวะการดื่มสุรา 
 
2. ปัจจยัเส่ียงทีไ่ม่เกีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) แยกพิจารณาได้เป็น 1) ปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน 2) 
ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล 3) ความเสี่ยงภัยทางรูปแบบการด าเนินชีวิตและความเสี่ยงภัยทางศีลธรรม จรรยา รายละเอียด
มีดังนี้ 
 2.1 ปัจจัยเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk Factors) ข้อมูลทางการเงินเป็นเรื่องยากในการพิจารณา
รับประกันชีวิต ข้อมูลทางการเงินของผู้ขอเอาประกันภัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความจ าเป็นและความสามารถในการท า
ประกันชีวิต กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีฐานะทางการเงินดี ก็จะมีความสามารถท าประกันชีวิ ตในจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่สูงได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ขอเอาประกันภัยมีฐานะทางการเงินไม่ดี ก็จะสามารถท าประกันชีวิตด้วย
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ไม่สูง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการหวังผลก าไรจากการท าประกันชีวิต หรือจากการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ ดังนั้นผู้ขอเอาประกันภัยควรจะขอเอาประกันภัยภายในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ไม่เกินความสามารถ
ในการช าระเบี้ยประกันภัยของตนเอง ปัญหาเรื่องนี้มักจะเกี่ยวโยงไปถึงวิธีการขายของตัวแทนประกันชีวิตด้วย เพราะ
ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยตกลงซื้อประกันชีวิตเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินกว่าที่เขาจะสามารถช าระเบี้ย
ประกันภัยได้ตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับก่อนครบก าหนดอายุกรมธรรม์
ประกันภัย นอกจากนี้หากผู้ขอเอาประกันภัยรายใดขอท าประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินสมควร (Over 
Insurance)   ผู้พิจารณารับประกันภัยก็จะต้องระมัดระวังว่าเป็นการท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต โดยหวังผลใน
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย    
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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การจัดการพิจารณารับประกันภยั   4-11 
 

  2.1.1 วัตถปุระสงค์ของการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ป้องกันการเรียกร้องสินไหมมรณกรรมในระยะเวลาอันสั้น (Early Death Claim) หรือกลุ่มผู้
ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงแอบแฝง (Anti-selection) 
   2) ประเมินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อป้องกันกรมธรรม์
ประกันภัยขาดอายุ เนื่องจากการเสนอขายไม่ตรงกับความต้องการ หรือการจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถ
ในการช าระเบี้ยประกันภัย 
   3) ป้องกันไม่ให้มีการท าประกันชีวิตด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินไป  (Over Insurance) 
เพื่อแสวงหาผลก าไรจากการท าประกันชีวิต 
  2.1.2 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ความจ าเป็นในการท าประกันชีวิต (Insurance Needs) ผู้ขอเอาประกันภัยควรซื้อแบบประกัน
ชีวิตที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการทางการเงิน (Financial Need) เช่น ท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการสูญเสีย
รายได้ เพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน เพื่อการออมทรัพย์ เป็นต้น       
   2) การมีส่วนได้ส่วนเสียในการขอเอาประกันภัย (Insurable Interest) ผู้ขอเอาประกันภัยและ
ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในการเอาประกันภัยซึ่งขึ้นอยู่กับความจ าเป็นหรือวัตถุประสงค์ในการขอ
เอาประกันภัย เช่น ในกรณีท าประกันเพื่อคุ้มครองการสูญเสียรายได้ ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นบุคคลในครอบครัวที่มี
ความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือกรณีท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นธนาคารใน
ฐานะเจ้าหนี้ เป็นต้น 
   3) อาชีพและรายได้ (Occupation & Income) รายได้จะน ามาใช้ในการค านวณความคุ้มครอง
สูงสุดที่จะสามารถรับประกันภัยได้ และประเมินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันภัยจะ
พิจารณาความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันภัย โดยอนุมัติให้เบี้ยประกันภัยรวม          
ทุกกรมธรรม์ประกันภัยของทุกบริษัทรวมกันไม่เกิน 15 – 20% ของรายได้ต่อปี และความคุ้มครองสูงสุดขึ้นอยู่กับ
รายได้และอายุของผู้ขอเอาประกันภัย 
 2.2 ปัจจัยเส่ียงส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคลที่จะน ามา
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ได้แก ่         
  2.2.1 อาชีพ (Occupation Risk) อาชีพมีผลต่อแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้เสียชีวิต พิการ หรือ
เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย อาชีพและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปย่อมมีโอกาสได้รับอันตรายแตกต่างกันไป อาชีพที่
ท างานเก่ียวข้องกับเอกสารหรือท างานประจ าอยู่ในส านักงาน โอกาสเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ น้อยเมื่อเทียบกับอาชีพที่ต้อง
ท างานเก่ียวกับเครื่องจักร หรือท างานในโรงงาน การประกอบอาชีพในบางลักษณะส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรม และ
เจ็บป่วย เช่น บุคคลที่ท างานในสิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะเป็นพิษ จะส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ต ารวจ
จราจร คนงานในเหมืองถ่านหิน เป็นต้น 
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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  2.1.1 วัตถปุระสงค์ของการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ป้องกันการเรียกร้องสินไหมมรณกรรมในระยะเวลาอันสั้น (Early Death Claim) หรือกลุ่มผู้
ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงแอบแฝง (Anti-selection) 
   2) ประเมินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อป้องกันกรมธรรม์
ประกันภัยขาดอายุ เนื่องจากการเสนอขายไม่ตรงกับความต้องการ หรือการจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถ
ในการช าระเบี้ยประกันภัย 
   3) ป้องกันไม่ให้มีการท าประกันชีวิตด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินไป  (Over Insurance) 
เพื่อแสวงหาผลก าไรจากการท าประกันชีวิต 
  2.1.2 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ความจ าเป็นในการท าประกันชีวิต (Insurance Needs) ผู้ขอเอาประกันภัยควรซื้อแบบประกัน
ชีวิตที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการทางการเงิน (Financial Need) เช่น ท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการสูญเสีย
รายได้ เพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน เพื่อการออมทรัพย์ เป็นต้น       
   2) การมีส่วนได้ส่วนเสียในการขอเอาประกันภัย (Insurable Interest) ผู้ขอเอาประกันภัยและ
ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในการเอาประกันภัยซึ่งขึ้นอยู่กับความจ าเป็นหรือวัตถุประสงค์ในการขอ
เอาประกันภัย เช่น ในกรณีท าประกันเพื่อคุ้มครองการสูญเสียรายได้ ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นบุคคลในครอบครัวที่มี
ความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือกรณีท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นธนาคารใน
ฐานะเจ้าหนี้ เป็นต้น 
   3) อาชีพและรายได้ (Occupation & Income) รายได้จะน ามาใช้ในการค านวณความคุ้มครอง
สูงสุดที่จะสามารถรับประกันภัยได้ และประเมินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันภัยจะ
พิจารณาความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันภัย โดยอนุมัติให้เบี้ยประกันภัยรวม          
ทุกกรมธรรม์ประกันภัยของทุกบริษัทรวมกันไม่เกิน 15 – 20% ของรายได้ต่อปี และความคุ้มครองสูงสุดขึ้นอยู่กับ
รายได้และอายุของผู้ขอเอาประกันภัย 
 2.2 ปัจจัยเส่ียงส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคลที่จะน ามา
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ได้แก ่         
  2.2.1 อาชีพ (Occupation Risk) อาชีพมีผลต่อแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้เสียชีวิต พิการ หรือ
เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย อาชีพและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปย่อมมีโอกาสได้รับอันตรายแตกต่างกันไป อาชีพที่
ท างานเก่ียวข้องกับเอกสารหรือท างานประจ าอยู่ในส านักงาน โอกาสเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ น้อยเมื่อเทียบกับอาชีพที่ต้อง
ท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือท างานในโรงงาน การประกอบอาชีพในบางลักษณะส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรม และ
เจ็บป่วย เช่น บุคคลที่ท างานในสิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะเป็นพิษ จะส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ต ารวจ
จราจร คนงานในเหมืองถ่านหิน เป็นต้น 
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  อาชีพพนักงานบริการในสถานบันเทิงต่าง ๆ เช่น สถานอาบอบนวด บาร์ ไนท์คลับ คอกเทลเลานจ์    
เป็นต้น เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอัตราเสี่ยงสูงในเรื่องของสุขภาพทรุดโทรม มีโอกาสสูงในการติดเชื้อเอดส์ ดังนั้น            
การพิจารณารับประกันภัยส าหรบอาชีพนี้ ควรต้องมีการเรียกตรวจเลือด Anti HIV ก่อนการรับประกันชีวิต และบาง
บริษัทประกันภัยอาจรับประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จ ากัด 
  จากความแตกต่างดังกล่าวในบางกลุ่มอาชีพจึงต้องมีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ในแต่ละบริษัทประกันภัยยังมีการก าหนดอัตราชั้นอาชีพส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุด้วย   ซึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยง
น้อย อัตราการเก็บเบี้ยประกันอุบัติเหตุย่อมน้อยกว่า โดยทั่วไปการก าหนดชั้นอาชีพจะแบ่งเป็น 3 ชั้น หรือ 4 ชั้น 
ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของแต่ละบริษัท เช่น พนักงานบัญชีจัดอยู่ในอาชพีชัน้ 1 พนักงานขับรถจัดอยู่ในอาชีพชั้น 3 เป็นต้น 
  2.2.2 กีฬาและงานอดิเรก (Sport and Hobby Risk) บุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยมาตรฐาน
มิได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับการคิดเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเสมอไป หากบุคคลเหล่านั้นมีงานอดิเรกหรือกึ่ง
อาชีพ หรือเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงภัยต่ออุบัติเหตุที่ท าให้เสียชีวิต หรือพิการทางร่างกายสูง เช่น นักมวย นักประดาน้ า 
แข่งรถประเภทต่าง ๆ การล่าสัตว์ เล่นเครื่องร่อน โดดร่ม แข่งเรือ เป็นต้น บุคคลประเภทข้างต้นไม่มีความจ าเป็นต่อ
การตรวจสุขภาพก่อนท าประกันชีวิต เว้นเสียแต่ว่ามีปัญหาทางสุขภาพอันเป็นผลเนื่องมาจากการเล่นกีฬา งานอดิเรก 
หรือกึ่งอาชีพนั้น ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนท าประกันชีวิตทุกกรณี 
  ในประเทศไทยปัจจุบันการด าน้ า (Scuba Diving) เพื่อการกีฬาหรืองานอดิเรกก็ตามเร่ิมได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย ภัยอันตรายของนักด าน้ า คืออาการหมดแรง การฉีกขาดของหูส่วนกลาง ภาวะการดูดซึมก๊าซ
ไนโตรเจนในอัตราที่สูงกว่าปกติ หรือถุงลมปอดถูกท าลาย เป็นต้น อัตราการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการ
ด าน้ านี้มักจะพบในวัยรุ่น หรือวัยหนุ่มซึ่งมักจะประมาทไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการด าน้ าที่ก าหนดไว้ 
  ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวไว้นี้ส่วนมากจะไม่ได้รับการอนุมัติสัญญาเพิ่มเติม
แนบท้ายคุ้มครองอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพ การเพิ่มเบี้ยประกันภัยพิเศษจะเพิ่มตั้งแต่ 2.00 บาทจนถึง 15 บาทต่อ
หนึ่งพัน แล้วแต่กรณี 
  2.2.3 ท่ีอยู่อาศัย (Residential Risk) การท าประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยควรท ากับบริษัทประกัน
ชีวิตในประเทศของตนเอง หรือกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีแนวโน้มที่ต้องเดินทางไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก ซึ่งจะมีผล
ต่อระดับความเสี่ยงมากน้อยต่างกัน การเดินทางออกนอกประเทศ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การเดินทางออกนอก
ประเทศชั่วคราว เช่น เพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน หรือเพื่อการศึกษา เป็นต้น และ 2) การเดินทางออกนอกประเทศถาวร
ชั่วคราว เช่น การเดินทางไปท างานต่างประเทศ หรือเพื่อการศึกษามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
   1) ปัจจยัดา้นท่ีอยูอ่าศยัท่ีผูพิ้จารณารับประกนัภยัตอ้งค านึงถึง ได้แก ่
               (1) ความมั่นคงทางการเมือง/ความสงบภายในประเทศ หมายรวมถึงการก่อการร้าย สงคราม 
กบฏ จลาจล หากต้องเดินทางเข้าไปในประเทศที่ไม่มีความมั่นคงทางการเมืองดังกล่าวบ่อย ๆ หรือเข้าไปอยู่เป็นระยะ
เวลานาน ๆ บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันภัยได้ 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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    (2) การบริการทางด้านสาธารณสุข และการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีของการเจ็บป่วยหาก
มีขึ้น จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ดี และรวดเร็วมากน้อยเพียงใด หรือแม้กระทั่งมีการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงต่าง  ๆ
มากหรือไม่ กรณีที่เข้าไปพ านักในประเทศที่มาตรฐานความเป็นอยู่ต่ ากว่าในประเทศไทย การพิจารณาอาจมีการเพิ่ม
เบี้ยประกันภัย จ ากัดจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือไม่รับประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละบริษัทด้วย 
    ในอีกประเด็นที่จะต้องน ามาพิจารณาคือ กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเดินทางออกนอก
ประเทศแบบถาวร/ชั่วคราว การพิสูจน์หลักฐานในการเรียกร้องสินไหม และการบริการด้านอ่ืน  ๆ อาจไม่สามารถ
กระท าได้โดยง่าย เพื่อเป็นการป้องกันภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัยในเรื่องของการบริการ และเพื่อป้องกันการ
ทุจริตในการเรียกร้องสินไหม บริษัทประกันภัยส่วนมากจ ากัดการเสนอขายสัญญาเพิ่มเติมฯ สภาพแวดล้อม 
(Environment) 
    ในเรื่องความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การขาดอาหาร การสุขาภิบาล
ไม่ดีพออันเนื่องมาจากรายได้ต่ า ก็อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ระดับความเสี่ยงภัย หรืออัตราการตายสูงขึ้นได้ นอกจากนั้น             
ผู้ที่มีรายได้ต่ าเกินไปยังอาจมีปัญหาในเร่ืองความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยด้วย 
    (3) ส่วนได้เสียในการประกันภัย (Insurable Interest) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาใบค าขอเอาประกันภัยทุกรายด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ เป็น  
ผู้มีส่วนได้เสียในการท าประกันภัย กล่าวคือผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
    ส่วนได้เสียสามารถพิจารณาได้ 2 กรณี คือ 

   ก. การขอเอาประกันชีวิตตนเอง ผู้เป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้น ย่อมมีส่วนได้เสียใน
ชีวิตของตนเองคือเป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้นตามข้อก าหนดในกฎหมายจึงเอาประกันชีวิตตนเองได้  
                   ข. การขอเอาประกันชีวิตผู้อ่ืน ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของคนอ่ืน
นั้น ซึ่งมีหลายกรณีดังนี้ 
                   บุคคลในครอบครัว เช่น บิดามารดากับบุตร สามีภรรยา ต่างมีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด ทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ และความสัมพันธ์ทางด้านการเงิน เพราะบิดามารดาต้องอุปการะเลี้ยงดู
บุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อแก่ชราหมดความสามารถในการหารายได้  ทั้งสองฝ่ายจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ส่วนสามีภรรยาต่างก็ต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ดังนั้นบุคคลในครอบครัวจึงอาจเอาประกัน
ชีวิตซึ่งกันและกันได้                                                                                           
               ญาติ ได้แก่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย กับหลาน บุคคลเหล่านี้ถือ
เป็นญาติกัน แต่ความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจนั้นยังไม่ใกล้ชิดกันเท่าที่ควร ดังนั้นการที่บุคคลเหล่านี้จะเอาประกันชีวิตซึ่ง
กันและกันได้จะต้องมีข้อมูลประกอบให้เห็นความสัมพันธ์กันถึงขนาดที่มีอุปการะเลี้ยงดูกัน    
     ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจอาจมีส่วนได้เสียใน
การเอาประกันชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้ เนื่องจากการเสียชีวิตของบุคคลในธุรกิจบางกรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหายด้าน
การเงินต่อธุรกิจนั้น ๆ เช่น        
 - นายจ้าง - ลูกจ้าง นายจ้างมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้ 
เพราะลูกจ้างมีส่วนในการท าคุณประโยชน์ให้แก่นายจ้าง หากลูกจ้างที่เป็นบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) 
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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    (2) การบริการทางด้านสาธารณสุข และการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีของการเจ็บป่วยหาก
มีขึ้น จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ดี และรวดเร็วมากน้อยเพียงใด หรือแม้กระทั่งมีการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงต่าง  ๆ
มากหรือไม่ กรณีที่เข้าไปพ านักในประเทศที่มาตรฐานความเป็นอยู่ต่ ากว่าในประเทศไทย การพิจารณาอาจมีการเพิ่ม
เบี้ยประกันภัย จ ากัดจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือไม่รับประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละบริษัทด้วย 
    ในอีกประเด็นที่จะต้องน ามาพิจารณาคือ กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเดินทางออกนอก
ประเทศแบบถาวร/ชั่วคราว การพิสูจน์หลักฐานในการเรียกร้องสินไหม และการบริการด้านอ่ืน  ๆ อาจไม่สามารถ
กระท าได้โดยง่าย เพื่อเป็นการป้องกันภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัยในเรื่องของการบริการ และเพื่อป้องกันการ
ทุจริตในการเรียกร้องสินไหม บริษัทประกันภัยส่วนมากจ ากัดการเสนอขายสัญญาเพิ่มเติมฯ สภาพแวดล้อม 
(Environment) 
    ในเรื่องความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การขาดอาหาร การสุขาภิบาล
ไม่ดีพออันเนื่องมาจากรายได้ต่ า ก็อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ระดับความเสี่ยงภัย หรืออัตราการตายสูงขึ้นได้ นอกจากนั้น             
ผู้ที่มีรายได้ต่ าเกินไปยังอาจมีปัญหาในเร่ืองความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยด้วย 
    (3) ส่วนได้เสียในการประกันภัย (Insurable Interest) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาใบค าขอเอาประกันภัยทุกรายด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ เป็น  
ผู้มีส่วนได้เสียในการท าประกันภัย กล่าวคือผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
    ส่วนได้เสียสามารถพิจารณาได้ 2 กรณี คือ 

   ก. การขอเอาประกันชีวิตตนเอง ผู้เป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้น ย่อมมีส่วนได้เสียใน
ชีวิตของตนเองคือเป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้นตามข้อก าหนดในกฎหมายจึงเอาประกันชีวิตตนเองได้  
                   ข. การขอเอาประกันชีวิตผู้อ่ืน ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของคนอ่ืน
นั้น ซึ่งมีหลายกรณีดังนี้ 
                   บุคคลในครอบครัว เช่น บิดามารดากับบุตร สามีภรรยา ต่างมีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด ทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ และความสัมพันธ์ทางด้านการเงิน เพราะบิดามารดาต้องอุปการะเลี้ยงดู
บุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อแก่ชราหมดความสามารถในการหารายได้  ทั้งสองฝ่ายจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ส่วนสามีภรรยาต่างก็ต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ดังนั้นบุคคลในครอบครัวจึงอาจเอาประกัน
ชีวิตซึ่งกันและกันได้                                                                                           
               ญาติ ได้แก่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย กับหลาน บุคคลเหล่านี้ถือ
เป็นญาติกัน แต่ความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจนั้นยังไม่ใกล้ชิดกันเท่าที่ควร ดังนั้นการที่บุคคลเหล่านี้จะเอาประกันชีวิตซึ่ง
กันและกันได้จะต้องมีข้อมูลประกอบให้เห็นความสัมพันธ์กันถึงขนาดที่มีอุปการะเลี้ยงดูกัน    
     ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจอาจมีส่วนได้เสียใน
การเอาประกันชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้ เนื่องจากการเสียชีวิตของบุคคลในธุรกิจบางกรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหายด้าน
การเงินต่อธุรกิจนั้น ๆ เช่น        
 - นายจ้าง - ลูกจ้าง นายจ้างมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้ 
เพราะลูกจ้างมีส่วนในการท าคุณประโยชน์ให้แก่นายจ้าง หากลูกจ้างที่เป็นบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) 
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เสียชีวิตย่อมน าความเสียหายในเชิงธุรกิจมาสู่นายจ้าง อาจท าให้งานหยุดชะงัก หรือผลส าเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับการ
มีชีวิตของลูกจ้างคนนั้น  
                       การขอเอาประกันภัยให้กับลูกจ้างอาจเป็นการท าประกันเพื่อทดแทนความ
คุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายนายจ้างต้องรับผิดชอบหากลูกจ้างเสียชีวิตในระหว่างการจ้างงาน  ซึ่งจ านวนเงิน
เอาประกันภัยจะต้องเหมาะสมกับเหตุผลที่ขอเอาประกันภัย           
                - เจ้าหนี้  - ลูกหนี้  เจ้าหนี้มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้         
ซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระ เพราะหากลูกหนี้เสียชีวิตในระหว่าง
สัญญา เจ้าหนี้ย่อมหมดโอกาสที่จะติดตามการช าระหนี้ จ านวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกินมูลหนี้ และต้องมีหลักฐาน
การกู้ยืมเงินถูกต้องตามกฎหมาย 

         - หุ้นส่วน หากหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
หรือเป็นภาระต่อหุ้นส่วนคนอ่ืนได้    
   ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณาตรวจสอบหลักฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันภัย 
กับผู้รับประโยชน์อย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์มีส่วนได้เสียในการประกันภัยนั้น 
   หากระบุผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอ่ืน ผู้ขอเอาประกันภัยต้องชี้แจงเหตุผลที่เหมาะสมและแสดง
หลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์ได้ แต่ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยชี้แจงเหตุผลและ
พิสูจน์ความสัมพันธ์ไม่ได้ ผู้พิจารณารับประกันภัยอาจขอให้เปลี่ยนผู้รับประโยชน์หรือปฏิเสธการรับประกันภัยนั้น 
   ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน การพิจารณาเรื่องส่วนได้
เสียในการท าประกันภัย ยิ่งมีความส าคัญมากขึ้น ก่อนที่จะตกลงรับประกันภัยจึงต้องตรวจสอบในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ขอเอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้เอาประกันภัยอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้เอาประกันภัย หลักการพิจารณาในเร่ืองส่วนได้เสียนี้อาจใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้คือ ถ้ามี
เหตุผลเพียงพอที่แสดงว่า ผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์จะได้ประโยชน์จากการที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิต
มากกว่าจากการที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ก็แสดงว่าเขามีส่วนได้เสียในเหตุที่ท าประกันภัย 
 2.3 ความเส่ียงภัยทางรูปแบบการด าเนินชีวิต และความเส่ียงภัยทางศีลธรรมจรรยา (Life Style Risk and 
Moral Hazard Risk) ผู้ขอเอาประกันภัยที่ชอบใช้ชีวิตในรูปแบบที่เป็นการบั่นทอนสุขภาพของตนเอง เช่น ดื่มสุราเป็น
ประจ า หรือติดยาเสพติด สูบบุหรี่เป็นประจ า ย่อมมีผลให้สุขภาพทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว และมีอัตราการเสียชีวิต
เพิ่มข้ึนกว่าปกติ รูปแบบการใช้ชีวิตดังกล่าวนี้ย่อมท าให้ระดับความเสี่ยงภัยสูงขึ้น 
 การด าเนินชีวิตของบุคคลโดยทั่วไปตามมาตรฐานของสังคมย่อมไม่มีผลต่อการพิจารณา แต่ถ้ารูปแบบในการ
ด าเนินชีวิตไม่เป็นไปตามการด าเนินชีวิตปกติที่ควรจะเป็นนั้น ย่อมก่อให้เกิดอันตรายกับตนเองในรูปแบบของการถูก
ท าร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต หรือการฆ่าตัวตาย 
 มูลเหตุของความเสี่ยงภัยในรูปแบบของการด าเนินชีวิต 
  1) อาชีพที่มีลักษณะผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม เช่น ค้าของเถ่ือน ค้าประเวณี เจ้ามือหวยใต้ดิน 
กิจการบ่อนการพนัน เป็นต้น 
  2) อุปนิสัย หรือพฤติกรรมส่วนตัว พฤติกรรมส่วนตัวบางอย่างก่อให้เกิดแรงจุงใจในการฆาตกรรมได้สูง
กว่าปกติ เช่น ดื่มสุราของมึนเมาขาดสติเป็นประจ า เล่นการพนัน เป็นนักเลงอันธพาล เจ้าชู้/ชอบเที่ยวกลางคืน 
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4-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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  3) เหตุเฉพาะกาล เป็นอันตรายอีกประการหนึ่งที่มีอยู่ และไม่สามารถพยากรณ์ความรุนแรงของ
เหตุการณ์ทีจะเกิดขึ้น เช่น บุคคลที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องเป็นคดีความในชั้นศาล นักการเมืองท้องถิ่น หัวคะแนน 
 จะเห็นได้ว่าบุคคลที่อยู่ในลักษณะดังกล่าวนี้ ถ้าจะมองถึงภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้ว จะมีผลบ้างในบาง
กลุ่ม แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีผลต่อการพิจารณาในสัญญาเพิ่มเติมบันทึกแนบท้ายฆาตกรรม จลาจล ฯลฯ (ฆจ.) มากกว่า 
หรือถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยงภัยมาก บริษัทประกันภัยก็อาจจะไม่พิจารณารับประกันภัย 
 การประเมินความเสี่ยงภัยที่เกิดจากลักษณะการด าเนินชีวิต และภัยที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยานั้น  การได้มาซึ่ง
ข้อมูลถือเป็นเรื่องที่ยากมาก ต้องอาศัยข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น จากตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต การสังเกต
จากลักษณะอาชีพ การสังเกตภาพถ่ายจากบัตรประชาชน บางครั้งอาจจะช่วยบอกได้บ้าง นอกจากนี้การติดตามข้อมูล
ข่าวสารก็มีส่วนช่วยให้รู้จักกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้มีอิทธิพล ผู้พัวพันคดีทุจริต นักการเมืองท้องถิ่นที่มีความขัดแย้ง 
หรือแข่งขันสูง เป็นต้น 
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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  3) เหตุเฉพาะกาล เป็นอันตรายอีกประการหนึ่งที่มีอยู่ และไม่สามารถพยากรณ์ความรุนแรงของ
เหตุการณ์ทีจะเกิดขึ้น เช่น บุคคลที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องเป็นคดีความในชั้นศาล นักการเมืองท้องถิ่น หัวคะแนน 
 จะเห็นได้ว่าบุคคลที่อยู่ในลักษณะดังกล่าวนี้ ถ้าจะมองถึงภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้ว จะมีผลบ้างในบาง
กลุ่ม แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีผลต่อการพิจารณาในสัญญาเพิ่มเติมบันทึกแนบท้ายฆาตกรรม จลาจล ฯลฯ (ฆจ.) มากกว่า 
หรือถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยงภัยมาก บริษัทประกันภัยก็อาจจะไม่พิจารณารับประกันภัย 
 การประเมินความเสี่ยงภัยที่เกิดจากลักษณะการด าเนินชีวิต และภัยที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยานั้น  การได้มาซึ่ง
ข้อมูลถือเป็นเรื่องที่ยากมาก ต้องอาศัยข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น จากตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต การสังเกต
จากลักษณะอาชีพ การสังเกตภาพถ่ายจากบัตรประชาชน บางครั้งอาจจะช่วยบอกได้บ้าง นอกจากนี้การติดตามข้อมูล
ข่าวสารก็มีส่วนช่วยให้รู้จักกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้มีอิทธิพล ผู้พัวพันคดีทุจริต นักการเมืองท้องถิ่นที่มีความขัดแย้ง 
หรือแข่งขันสูง เป็นต้น 
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เร่ืองที ่4.3  
เอกสารทีจ่ าเป็นต่อการพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
 
       
 เอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัยมีส่วนส าคัญที่ท าให้การพิจารณารับประกันภัยมีความราบรื่น  
รวดเร็ว  และเกิดความเป็นธรรมต่อบริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งเอกสารที่จ าเป็นต่อ
การพิจารณาประกันภัย ประกอบด้วย 1) เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกันภัย  2) ใบค าขอเอาประกันภัย           
3) แบบฟอร์มรายงานและผลการตรวจสุขภาพ 4) รายงานแพทย์ผู้รักษา 5) รายงานตัวแทนประกันชีวิต 6) รายงาน
การตรวจสอบสภาวะของผู้เอาประกันภัย 7) เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน และ 8) เอกสารอ่ืน ๆ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
1. เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกนัภัย 
 เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกันภัย ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) ส าเนาสูติบัตร นอกเหนือจากเป็นหลักฐานการแสดงตนแล้ว ยังเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่
ส าคัญ เช่น วัน เดือน ปีเกิด รูปร่างหน้าตา และถิ่นที่อยู่ เป็นต้น 
 
2. ใบค าขอเอาประกนัภัย  
  ใบค าขอเอาประกันภัย (Life Insurance Application) คือ แบบฟอร์มที่บริษัทประกันภัยจัดท าขึ้น เพื่อให้   
ผู้ขอเอาประกันภัยที่ต้องการขอเอาประกันชีวิตแจ้งรายละเอียดต่างๆ ตามข้อความที่ก าหนด  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ขอ             
เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริง เพื่อให้บริษัทประกันภัยใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัย เช่น ชื่อ
นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อาชีพ สถานภาพสมรส แบบประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย ฯลฯ และลง
ลายมือชื่อแสดงความประสงค์ที่จะท าประกันภัย 
 ผู้ขอเอาประกันภัยควรต้องเป็นผู้กรอกรายละเอียดในใบค าขอด้วยตัวเอง เพราะในบางครั้งตัวแทนประกัน
ชีวิตอาจต้องการบริการให้ความสะดวกกับผู้เอาประกันภัย จึงกรอกข้อมูลในใบค าขอแทนผู้เอาประกันภัยทั้งหมด และ
ให้ผู้เอาประกันเซ็นชื่อเท่านั้น กรณีนี้ท าให้เกิดปัญหาขึ้นคือ ข้อมูลในใบค าขอไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือผิดพลาดจาก
ความเป็นจริง อาจเป็นเหตุให้บริษัทประกันภัยบอกล้างสัญญา หรือปฏิเสธการจ่ายผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ได้ ตัวแทนประกันชีวิตควรตระหนักความส าคัญในเร่ืองนี้ ตัวแทนประกันชีวิตควรอ่านทวนรายละเอียดทั้งหมดอีกคร้ัง
ให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ผู้ขอเอาประกันภัยตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนลงนาม  
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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ภาพที ่4.1 ตวัอย่างใบค าขอเอาประกนัภัย 
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

4-17



 

การจัดการพิจารณารับประกันภยั   4-17 
 

 
 
 

ภาพที ่4.1 ตวัอย่างใบค าขอเอาประกนัภัย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

4-18   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

ภาพที ่4.1 ตวัอย่างใบค าขอเอาประกนัภัย (ต่อ) 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

4-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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3. แบบฟอร์มและรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
 ส าหรับบางช่วงอายุหรือจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง บริษัทประกันภัยจะก าหนดให้ต้องตรวจสุขภาพเพื่อ
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ทั้งนี้ กฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพขึ้นกับความสามารถในการรับความเสี่ยงภัย และ
ประสบการณ์ของแต่ละบริษัท 
 กรณีตรวจสุขภาพ แพทย์ผู้ตรวจสุขภาพของผู้เอาประกันภัยจะท าหน้าที่เป็นผู้ถามค าถามเก่ียวกับสุขภาพตาม
หัวข้อที่บริษัทประกันภัยก าหนด และบันทึกค าตอบของผู้ขอเอาประกันภัยลงในเอกสารใบแพทย์ของบริษัทประกันภัย 
โดยผู้ขอเอาประกันภัยต้องลงชื่อต่อหน้าแพทย์ผู้ตรวจ และค าแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ประกันภัยเช่นเดียวกับใบค าขอเอาประกันภัย 
 
4. รายงานแพทย์ผู้รักษา  
 ข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัยเป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจไม่เพียงพอต่อการพิจารณารับประกันภัย  หากผู้ขอ    
เอาประกันภัยมีประวัติการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ เคยได้รับการรักษาจากแพทย์และ/หรือยังคงรักษาต่อเนื่องก็
ตาม ผู้พิจารณารับประกันภัยอาจจ าเป็นต้องขอรายงานแพทย์ผู้รักษา (The Attending Physician's Statement: 
APS)เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยด้วย โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอเอาประกันภัยก่อน เนื่องจาก
ใบรายงานแพทย์จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา เช่น สาเหตุที่ เข้ารับการรักษา การวินิจฉัยโรค ยาที่ใช้  
ผลการรักษา วันเดือนปีที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 
5. รายงานตวัแทนประกนัชีวติ  
 ตัวแทนประกันชีวิตมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ขอเอาประกันภัย จึงให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ           
เอาประกันภัยได้ดีเพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับประกันภัย หลายกรณี บริษัทประกันภัยต้องให้ตัวแทนประกันชีวิต
ท ารายงานเพื่อพิจารณาความจ าเป็นและคุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัยในการท าประกันภัย  เช่น อาชีพ รายได้ 
ความเป็นอยู่ ผู้ช าระเบี้ยประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ฯลฯ  
 นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยอาจขอข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนประกันชีวิตกับผู้ขอเอาประกันภัยหรือ
ข้อมูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น ตัวแทนประกันชีวิตกับผู้ขอเอาประกันภัยรู้จักกันมานานแค่ไหน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันมากน้อยเพียงใด อะไรคือเหตุผลท าให้ผู้ขอเอาประกันภัยตัดสินใจท าประกันชีวิต ตัวแทนมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอ่ืน
ของผู้เอาประกันภัยที่สามารถใช้ประกอบการพิจารณา และตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ชักชวนให้ผู้ขอเอาประกันภัยท า
ประกันชีวิต หรือผู้ขอเอาประกันภัยสนใจท าประกันชีวิตเอง เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม คุณภาพของผลงานและความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตมีผลต่อความน่าเชื่อถือของ
รายงานตัวแทนประกันชีวิต (Agent's Statement) ตัวแทนประกันชีวิตที่มีประวัติการท างานดี เลือกเคส (Case) 
คุณภาพ รายงานตัวแทนประกันชีวิตจะน่าเชื่อถือซึ่งส่งผลดีต่อการพิจารณารับประกันภัย 
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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3. แบบฟอร์มและรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
 ส าหรับบางช่วงอายุหรือจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง บริษัทประกันภัยจะก าหนดให้ต้องตรวจสุขภาพเพื่อ
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ทั้งนี้ กฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพขึ้นกับความสามารถในการรับความเสี่ยงภัย และ
ประสบการณ์ของแต่ละบริษัท 
 กรณีตรวจสุขภาพ แพทย์ผู้ตรวจสุขภาพของผู้เอาประกันภัยจะท าหน้าที่เป็นผู้ถามค าถามเก่ียวกับสุขภาพตาม
หัวข้อที่บริษัทประกันภัยก าหนด และบันทึกค าตอบของผู้ขอเอาประกันภัยลงในเอกสารใบแพทย์ของบริษัทประกันภัย 
โดยผู้ขอเอาประกันภัยต้องลงชื่อต่อหน้าแพทย์ผู้ตรวจ และค าแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ประกันภัยเช่นเดียวกับใบค าขอเอาประกันภัย 
 
4. รายงานแพทย์ผู้รักษา  
 ข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัยเป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจไม่เพียงพอต่อการพิจารณารับประกันภัย  หากผู้ขอ    
เอาประกันภัยมีประวัติการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ เคยได้รับการรักษาจากแพทย์และ/หรือยังคงรักษาต่อเนื่องก็
ตาม ผู้พิจารณารับประกันภัยอาจจ าเป็นต้องขอรายงานแพทย์ผู้รักษา (The Attending Physician's Statement: 
APS)เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยด้วย โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอเอาประกันภัยก่อน เนื่องจาก
ใบรายงานแพทย์จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา เช่น สาเหตุที่ เข้ารับการรักษา การวินิจฉัยโรค ยาที่ใช้  
ผลการรักษา วันเดือนปีที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 
5. รายงานตวัแทนประกนัชีวติ  
 ตัวแทนประกันชีวิตมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ขอเอาประกันภัย จึงให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ           
เอาประกันภัยได้ดีเพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับประกันภัย หลายกรณี บริษัทประกันภัยต้องให้ตัวแทนประกันชีวิต
ท ารายงานเพื่อพิจารณาความจ าเป็นและคุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัยในการท าประกันภัย  เช่น อาชีพ รายได้ 
ความเป็นอยู่ ผู้ช าระเบี้ยประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ฯลฯ  
 นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยอาจขอข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนประกันชีวิตกับผู้ขอเอาประกันภัยหรือ
ข้อมูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น ตัวแทนประกันชีวิตกับผู้ขอเอาประกันภัยรู้จักกันมานานแค่ไหน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันมากน้อยเพียงใด อะไรคือเหตุผลท าให้ผู้ขอเอาประกันภัยตัดสินใจท าประกันชีวิต ตัวแทนมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอ่ืน
ของผู้เอาประกันภัยที่สามารถใช้ประกอบการพิจารณา และตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ชักชวนให้ผู้ขอเอาประกันภัยท า
ประกันชีวิต หรือผู้ขอเอาประกันภัยสนใจท าประกันชีวิตเอง เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม คุณภาพของผลงานและความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตมีผลต่อความน่าเชื่อถือของ
รายงานตัวแทนประกันชีวิต (Agent's Statement) ตัวแทนประกันชีวิตที่มีประวัติการท างานดี เลือกเคส (Case) 
คุณภาพ รายงานตัวแทนประกันชีวิตจะน่าเชื่อถือซึ่งส่งผลดีต่อการพิจารณารับประกันภัย 
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6. รายงานการตรวจสอบสภาวะของผู้ขอเอาประกนัภัย           
 เพื่อหลีกเลี่ยงการท าผิดพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้ขอเอาประกันภัย  หาก 
ผู้พิจารณารับประกันภัยมีประเด็นสงสัยเกี่ยวกับการท าประกันชีวิ ตของผู้ขอเอาประกันภัย เช่น สงสัยว่าผู้ขอ                 
เอาประกันภัยท าอาชีพอะไร ท าไมจึงท าประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก ๆ ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้มี
อิทธิพลหรือไม่ หรือมีอาชีพที่เสี่ยงหรือไม่ เป็นต้น กรณีเช่นนี้ ผู้พิจารณารับประกันภัยสามารถสั่งการให้ตรวจสอบการ
ท าประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยรายนั้น ๆ ได้ โดยต้องเน้นประเด็นการตรวจสอบที่ชัดเจนให้กับผู้ท าหน้าที่
ตรวจสอบด าเนินการและรายงานผลให้ทราบด้วย ซึ่งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการท าประกันชีวิต อาจเป็น
หน่วยงานภายในของบริษัทประกันภัยเองหรือจ้างหน่วยงานภายนอกก็ได้  
 ในการด าเนินการตรวจสอบนี้อาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ท าให้การพิจารณาช้าออกไป ซึ่งอาจสร้าง
ความไม่พอใจให้กับผู้ขอเอาประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิตได้ บริษัทประกันภัยหรือผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
ชี้แจงให้ตัวแทนประกันชีวิตได้เข้าใจ เพราะหากรับประกันชีวิตอาจสร้างความเสียหายในภายหลังได้ 
 ผู้พิจารณารับประกันภัยจึงต้องอาศัยประสบการณ์ ความช านาญ และดุลยพินิจในการพิจารณาสั่งตรวจสอบ
ในประเด็นที่มีข้อสงสัย หรือประเด็นที่ต้องการทราบข้อมูลส าคัญเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ 
 
7. เอกสารแสดงสถานะทางการเงนิ 
 เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน เช่น แบบสอบถามจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง ส าเนาหนังสือแสดงรายการ
เสียภาษีย้อนหลัง 2 ปี ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 3 ปี ส าเนาหนังสือแสดงบัญชี
ธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น 
 
8. เอกสารอืน่ ๆ    
 นอกจากเอกสารตามที่กล่าวมาแล้ว การประเมินระดับความเสี่ยงอาจต้องใช้เอกสารอ่ืน  ๆ ประกอบการ
พิจารณารับประกันภัยด้วย เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาสูติบัตร เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อและ/
หรือนามสกุลเพื่อยืนยันข้อมูล หลักฐานแสดงรายได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการท าประกันชีวิต เป็นต้น 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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เร่ืองที ่4.4  
กระบวนการพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
 
 กระบวนการพิจารณารับประกันภัยเป็นวิธีการของการปฏิบัติงานในการพิจารณารับประกันภัย โดยเริ่มต้น
จากตัวแทนประกันชีวิตหรือฝ่ายขายได้เสนอขายประกันชีวิตแก่ลูกค้า และลูกค้าตกลงว่าจะท าประกันภัย โดยผู้ขอเอา
ประกันภัยต้องมีการยื่นขอสมัครเอาประกันภัย กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติสุขภาพลงใน
แบบฟอร์มใบค าขอเอาประกันภัย พร้อมทั้งระบุแบบประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย จ านวน
เงินเอาประกันภัย งวดการช าระเบี้ยประกันภัยที่ต้องการ จากนั้นตัวแทนประกันชีวิตก็จะน าส่งใบค าขอเอาประกันภัย 
พร้อมกับเงินมัดจ าค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก ไปยังส านักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัทประกันชีวิต กรณีส่งผ่านสาขา
ของบริษัท เจ้าหน้าที่ของสาขาจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่ าง ๆ ส่งผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์                
(On – line) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรินิกส์ (e-mail) เอกสารต่าง ๆ ไปยังส านักงานใหญ่ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลทางการรักษา MIB (Medical Information Bureau)กรมธรรม์ประกันภัย
เดิมที่ลูกค้ามีประวัติกับบริษัท ตลอดจนการตรวจสอบประวัติการเรียกร้องผลประโยชน์ต่าง ๆ ตามเง่ือนไขกรมธรรม์
ประกันภัย จากนั้นจึงส่งข้อมูลและหรือเอกสารต่าง ๆ ไปยังฝ่ายพิจารณารับประกันภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยได้ท าการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงภัยจากใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยว่าบริษัท
สมควรจะรับประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยในระดับใด ทั้งนี้ผู้พิจารณารับประกันต้องยึดถือหลักการในการ
พิจารณารับประกันภัย ดังนี้  

 1. ต้องมีความเป็นธรรมต่อผู้เอาประกันภัย 
 2. ต้องให้ตัวแทนประกันภัยส่งมอบและอธิบายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
 3. สามารถสร้างผลก าไรแก่บริษัทประกันภัย 

 
การพจิารณารับประกนัภัย  

  มีขั้นตอนการพิจารณาหลัก ๆ 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การตรวจรับใบค าขอเอาประกันภัย  
 2. การตรวจสอบใบค าขอเอาประกันภัย  
 3. การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย  
 4. การตัดสินใจในการรับประกันภัย โดยผลการพิจารณาอาจเกิดขึ้นได้ใน 3 ลักษณะ คือ             

  4.1 รับประกันภัยได้แบบภัยมาตรฐาน หรือดีกว่ามาตรฐาน (Standard or Preferred Risk) 
  4.2 รับประกันภัยได้แบบภัยต่ ากว่ามาตรฐาน (Sub-standard Risk) 
  4.3 ไม่สามารถรับประกันภัยได้ (Uninsurable Risk) 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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เร่ืองที ่4.4  
กระบวนการพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
 
 กระบวนการพิจารณารับประกันภัยเป็นวิธีการของการปฏิบัติงานในการพิจารณารับประกันภัย โดยเริ่มต้น
จากตัวแทนประกันชีวิตหรือฝ่ายขายได้เสนอขายประกันชีวิตแก่ลูกค้า และลูกค้าตกลงว่าจะท าประกันภัย โดยผู้ขอเอา
ประกันภัยต้องมีการยื่นขอสมัครเอาประกันภัย กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติสุขภาพลงใน
แบบฟอร์มใบค าขอเอาประกันภัย พร้อมทั้งระบุแบบประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย จ านวน
เงินเอาประกันภัย งวดการช าระเบี้ยประกันภัยที่ต้องการ จากนั้นตัวแทนประกันชีวิตก็จะน าส่งใบค าขอเอาประกันภัย 
พร้อมกับเงินมัดจ าค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก ไปยังส านักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัทประกันชีวิต กรณีส่งผ่านสาขา
ของบริษัท เจ้าหน้าที่ของสาขาจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่ าง ๆ ส่งผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์                
(On – line) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรินิกส์ (e-mail) เอกสารต่าง ๆ ไปยังส านักงานใหญ่ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลทางการรักษา MIB (Medical Information Bureau)กรมธรรม์ประกันภัย
เดิมที่ลูกค้ามีประวัติกับบริษัท ตลอดจนการตรวจสอบประวัติการเรียกร้องผลประโยชน์ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย จากนั้นจึงส่งข้อมูลและหรือเอกสารต่าง ๆ ไปยังฝ่ายพิจารณารับประกันภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยได้ท าการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงภัยจากใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยว่าบริษัท
สมควรจะรับประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยในระดับใด ทั้งนี้ผู้พิจารณารับประกันต้องยึดถือหลักการในการ
พิจารณารับประกันภัย ดังนี้  

 1. ต้องมีความเป็นธรรมต่อผู้เอาประกันภัย 
 2. ต้องให้ตัวแทนประกันภัยส่งมอบและอธิบายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
 3. สามารถสร้างผลก าไรแก่บริษัทประกันภัย 

 
การพจิารณารับประกนัภัย  

  มีขั้นตอนการพิจารณาหลัก ๆ 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การตรวจรับใบค าขอเอาประกันภัย  
 2. การตรวจสอบใบค าขอเอาประกันภัย  
 3. การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย  
 4. การตัดสินใจในการรับประกันภัย โดยผลการพิจารณาอาจเกิดขึ้นได้ใน 3 ลักษณะ คือ             

  4.1 รับประกันภัยได้แบบภัยมาตรฐาน หรือดีกว่ามาตรฐาน (Standard or Preferred Risk) 
  4.2 รับประกันภัยได้แบบภัยต่ ากว่ามาตรฐาน (Sub-standard Risk) 
  4.3 ไม่สามารถรับประกันภัยได้ (Uninsurable Risk) 
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4-24   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

    กรณีที่มีการอนุมัติรับประกันภัยแบบปกติ จะจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อส่งมอบให้ผู้เอาประกันภัย แต่
หากผลการพิจารณาเป็นรับประกันภัยได้แบบ Sub-Standard จะต้องมีกระบวนการออกข้อเสนอใหม่ (Counter 
Offer) เพื่อเสนอไปยังผู้ขอเอาประกันภัยในการพิจารณาตอบรับ และกรณีที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้จะมีการออก
จดหมายแจ้งพร้อมคืนเบี้ยประกันภัย (ถ้ามี) (ดูภาพที่ 4.2 ประกอบ)  
 
 

 
 

 
ภาพที ่4.2 กระบวนการพจิารณารับประกนัภัย 
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4-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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 รายละเอียดของกระบวนการพิจารณารับประกันภัย แต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
 
1. การตรวจรับใบค าขอเอาประกนัภัย  
 การตรวจรับใบค าขอฯ ถือเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการพิจารณารับประกันภัย  โดยต้องมีขั้นตอนการ
ตรวจสอบ ดังนี้  
  1.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัย   ต้องระบุให้ครบถ้วนทุกข้อ   เนื่องจากทุก
ข้อในใบค าขอเอาประกันภัยจะต้องมีการตอบและระบุให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง    
 1.2 กรณีที่มีการแถลงข้อมูลด้านสุขภาพ หากผู้สมัครแถลงว่า เคยมีการรักษาหรือพบแพทย์ จะต้องมีการ
แถลงเพิ่มเติมเพื่อสามารถพิจารณาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น  
  1) เคยเป็นอะไร หรือเคยมีโรคประจ าตัวอะไร 
  2) ความถีข่องการพบแพทย์หรืออาการที่เป็นมากน้อยเพียงใด  
  3) มีภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ หรือไม่  
  4) วันที่ท าการรักษา วิธีการรักษา หรือยาที่ได้รับ 
  5) โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา 
  6) ชื่อแพทย์ผู้รักษา    
 1.3 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัย โดยส่วนใหญ่ต้องมีการยื่น
หลักฐานแสดงตัวตนมาพร้อมกับใบค าขอเอาประกันภัย และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ส่งพร้อมกับใบค าขอฯ ตามกฎเกณฑ์และ
เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความส าคัญประกอบการพิจารณารับประกันภัยทั้งสิ้น โดยเอกสารที่
ได้รับพร้อมใบค าขอฯ เช่น 
  1) ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาสูติบัตร หนังสือเดินทาง (Passport) ใบอนุญาต
ท างาน (Work Permit) เป็นต้น 
  2) หลักฐานช าระเงิน/ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว  
  3) เอกสารทางการแพทย์ที่น าส่งพร้อมใบค าขอเอาประกันภัย เช่น ผลการตรงจสุขภาพ ประวัติการ
รักษา เป็นต้น 
  4) ใบรายงานลับตัวแทนประกันชีวิต  
  5) อ่ืน ๆ  

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบค าขอฯ จะช่วยให้การพิจารณาสามารถท าได้รวดเร็วมากข้ึน ดังนั้น การให้
ความรู้กับตัวแทนประกันชีวิตได้เข้าใจและเห็นความส าคัญของการระบุข้อมูลในใบค าขอฯ ให้สมบูรณ์จะช่วย
ประหยัดเวลาในการติดต่อหรือลดระยะเวลาการพิจารณาได้ หลังจากนั้นจะถูกส่งไปยังขั้นตอนต่อไป  
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2. การตรวจสอบใบค าขอเอาประกนัภัย  
 ขั้นตอนนี้ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องท าการตรวจสอบประวัติการสมัครท าประกันภัย โดยจะตรวจสอบ 
รวบรวมข้อมูล สิ่งที่ต้องตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ ประวัติการท าประกันชีวิตทั้งของบริษัทตนเอง และบริษัทอ่ืน ประวัติ
การถูกปฏิเสธการรับประกันภัย รวมถึงประวัติการเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย เป็นต้น  
 ผู้พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่ตรวจสอบโดยทั่วไปในใบค าขอเอาประกันภัย พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ หรือ
ผลประโยชน์ที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือกซื้อนั้น เป็นไปตามนโยบายของบริษัทหรือไม่ ซึ่งแต่ละบริษัทอาจมีกฎเกณฑ์    
การรับประกันภัยที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
 1) อายุที่รับประกันภัยของแต่ละแบบประกันภัย 
 2) จ านวนเงินเอาประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ (Non Med Limit) 
 3) กฎเกณฑ์การเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  
 4) เกณฑ์การรับประกันภัยบางอาชีพ เช่น แม่บ้าน พ่อบ้าน นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ หรือชาวต่างชาติ 
ฯลฯ 
 5) อ่ืน ๆ 
 
3. การรวบรวมข้อมูล  
 เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย เป็นขั้นตอนการสรุป และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด เพื่อสรุป
ประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่พบเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจได้ว่าจะเลือกรับประกันภัยแบบใด  
 แหล่งข้อมูลในการพิจารณารับประกัน (Sources of Information) มีดังนี้ 

3.1 ใบค าขอเอาประกันภัย เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการแถลงของผู้ขอเอาประกันภัย บริษัทประกันภัยจะ
ยึดถือความสุจริตของผู้ขอเอาประกันภัยในการแถลงข้อเท็จจริง (Good Faith) ในใบค าขอฯ กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัย
ปกปิดข้อเท็จจริง (Non – disclosure) ซึ่งมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย และหากบริษัทประกันภัยทราบภายใน 
2 ปีนับจากวันที่รับประกันภัย (หรือวันที่มีการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ) บริษัทมีสิทธิบอกล้างกรมธรรม์
ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 
 3.2 ใบรายงานลับตัวแทนประกันชีวิต เป็นข้อมูลที่ตัวแทนประกันชีวิตเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งไม่มีค าถามในใบค าขอ
เอาประกันภัย หรือเป็นข้อมูลที่ตัวแทนประกันชีวิตได้ขณะสัมภาษณ์ หรือสังเกตเห็นความผิดปกติต่าง ๆ หรือข้อมูลที่
ตัวแทนประกันชีวิตต้องการชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้พิจารณารับประกันภัยสามารถมองเห็นภาพของผู้ขอเอาประกันภัย
ได้มากข้ึน 
 3.3 แผนงานพจิารณารับประกันภัย (Underwriting Worksheet) เป็นเอกสารที่สรุปข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ทั้งหมด
ของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อใช้ในการพิจารณา เช่น 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัย ท าประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ (Non–med) หรือแบบต้องตรวจสุขภาพ 
(Med) หรือต้องตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV) หรือต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ (Medical Requirement) 
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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 รายละเอียดของกระบวนการพิจารณารับประกันภัย แต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
 
1. การตรวจรับใบค าขอเอาประกนัภัย  
 การตรวจรับใบค าขอฯ ถือเป็นข้ันตอนแรกของกระบวนการพิจารณารับประกันภัย  โดยต้องมีขั้นตอนการ
ตรวจสอบ ดังนี้  
  1.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัย   ต้องระบุให้ครบถ้วนทุกข้อ   เนื่องจากทุก
ข้อในใบค าขอเอาประกันภัยจะต้องมีการตอบและระบุให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง    
 1.2 กรณีที่มีการแถลงข้อมูลด้านสุขภาพ หากผู้สมัครแถลงว่า เคยมีการรักษาหรือพบแพทย์ จะต้องมีการ
แถลงเพิ่มเติมเพื่อสามารถพิจารณาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น  
  1) เคยเป็นอะไร หรือเคยมีโรคประจ าตัวอะไร 
  2) ความถีข่องการพบแพทย์หรืออาการที่เป็นมากน้อยเพียงใด  
  3) มีภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ หรือไม่  
  4) วันที่ท าการรักษา วิธีการรักษา หรือยาที่ได้รับ 
  5) โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา 
  6) ชื่อแพทย์ผู้รักษา    
 1.3 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัย โดยส่วนใหญ่ต้องมีการยื่น
หลักฐานแสดงตัวตนมาพร้อมกับใบค าขอเอาประกันภัย และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ส่งพร้อมกับใบค าขอฯ ตามกฎเกณฑ์และ
เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความส าคัญประกอบการพิจารณารับประกันภัยทั้งสิ้น โดยเอกสารที่
ได้รับพร้อมใบค าขอฯ เช่น 
  1) ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาสูติบัตร หนังสือเดินทาง (Passport) ใบอนุญาต
ท างาน (Work Permit) เป็นต้น 
  2) หลักฐานช าระเงิน/ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว  
  3) เอกสารทางการแพทย์ที่น าส่งพร้อมใบค าขอเอาประกันภัย เช่น ผลการตรงจสุขภาพ ประวัติการ
รักษา เป็นต้น 
  4) ใบรายงานลับตัวแทนประกันชีวิต  
  5) อ่ืน ๆ  

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบค าขอฯ จะช่วยให้การพิจารณาสามารถท าได้รวดเร็วมากข้ึน ดังนั้น การให้
ความรู้กับตัวแทนประกันชีวิตได้เข้าใจและเห็นความส าคัญของการระบุข้อมูลในใบค าขอฯ ให้สมบูรณ์จะช่วย
ประหยัดเวลาในการติดต่อหรือลดระยะเวลาการพิจารณาได้ หลังจากนั้นจะถูกส่งไปยังขั้นตอนต่อไป  
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2. การตรวจสอบใบค าขอเอาประกนัภัย  
 ขั้นตอนนี้ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องท าการตรวจสอบประวัติการสมัครท าประกันภัย โดยจะตรวจสอบ 
รวบรวมข้อมูล สิ่งที่ต้องตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ ประวัติการท าประกันชีวิตทั้งของบริษัทตนเอง และบริษัทอ่ืน ประวัติ
การถูกปฏิเสธการรับประกันภัย รวมถึงประวัติการเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย เป็นต้น  
 ผู้พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่ตรวจสอบโดยทั่วไปในใบค าขอเอาประกันภัย พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ หรือ
ผลประโยชน์ที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือกซื้อนั้น เป็นไปตามนโยบายของบริษัทหรือไม่ ซึ่งแต่ละบริษัทอาจมีกฎเกณฑ์    
การรับประกันภัยที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
 1) อายุที่รับประกันภัยของแต่ละแบบประกันภัย 
 2) จ านวนเงินเอาประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ (Non Med Limit) 
 3) กฎเกณฑ์การเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  
 4) เกณฑ์การรับประกันภัยบางอาชีพ เช่น แม่บ้าน พ่อบ้าน นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ หรือชาวต่างชาติ 
ฯลฯ 
 5) อ่ืน ๆ 
 
3. การรวบรวมข้อมูล  
 เพ่ือประกอบการพิจารณารับประกันภัย เป็นขั้นตอนการสรุป และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด เพื่อสรุป
ประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่พบเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจได้ว่าจะเลือกรับประกันภัยแบบใด  
 แหล่งข้อมูลในการพิจารณารับประกัน (Sources of Information) มีดังนี้ 

3.1 ใบค าขอเอาประกันภัย เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการแถลงของผู้ขอเอาประกันภัย บริษัทประกันภัยจะ
ยึดถือความสุจริตของผู้ขอเอาประกันภัยในการแถลงข้อเท็จจริง (Good Faith) ในใบค าขอฯ กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัย
ปกปิดข้อเท็จจริง (Non – disclosure) ซึ่งมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย และหากบริษัทประกันภัยทราบภายใน 
2 ปีนับจากวันที่รับประกันภัย (หรือวันที่มีการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ) บริษัทมีสิทธิบอกล้างกรมธรรม์
ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 
 3.2 ใบรายงานลับตัวแทนประกันชีวิต เป็นข้อมูลที่ตัวแทนประกันชีวิตเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งไม่มีค าถามในใบค าขอ
เอาประกันภัย หรือเป็นข้อมูลที่ตัวแทนประกันชีวิตได้ขณะสัมภาษณ์ หรือสังเกตเห็นความผิดปกติต่าง ๆ หรือข้อมูลที่
ตัวแทนประกันชีวิตต้องการชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้พิจารณารับประกันภัยสามารถมองเห็นภาพของผู้ขอเอาประกันภัย
ได้มากข้ึน 
 3.3 แผนงานพจิารณารับประกันภัย (Underwriting Worksheet) เป็นเอกสารที่สรุปข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ทั้งหมด
ของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อใช้ในการพิจารณา เช่น 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัย ท าประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ (Non–med) หรือแบบต้องตรวจสุขภาพ 
(Med) หรือต้องตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV) หรือต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ (Medical Requirement) 
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ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 
 3.2 ใบรายงานลับตัวแทนประกันชีวิต เป็นข้อมูลที่ตัวแทนประกันชีวิตเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งไม่มีค าถามในใบค าขอ
เอาประกันภัย หรือเป็นข้อมูลที่ตัวแทนประกันชีวิตได้ขณะสัมภาษณ์ หรือสังเกตเห็นความผิดปกติต่าง ๆ หรือข้อมูลที่
ตัวแทนประกันชีวิตต้องการชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้พิจารณารับประกันภัยสามารถมองเห็นภาพของผู้ขอเอาประกันภัย
ได้มากข้ึน 
 3.3 แผนงานพจิารณารับประกันภัย (Underwriting Worksheet) เป็นเอกสารที่สรุปข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ทั้งหมด
ของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อใช้ในการพิจารณา เช่น 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัย ท าประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ (Non–med) หรือแบบต้องตรวจสุขภาพ 
(Med) หรือต้องตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV) หรือต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ (Medical Requirement) 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

นกัศกึษา พระภกิษุ หรอืชาวต่างชาต ิฯลฯ

 

4-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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  2) ผู้ขอเอาประกันภัยมีข้อมูลทางการรักษา (MIB: Medical Information Bureau) หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ (โดยทั่วไปจะปฏิเสธการรับประกันภัย เนื่องจาก
บุคคลล้มละลายท านิติกรรมไม่ได้) 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยซื้อแบบประกันภัยถูกต้องตามอายุ จ านวนเงินเอาประกันภัย และวิธีการช าระเบี้ย
ประกันภัยหรือไม่ 
  5) ผู้ขอเอาประกันภัย มีกรมธรรม์ประกันภัยเดิม หรือใบค าขอเอาประกันภัย ที่สมัครพร้อมกันหรือไม่ 
เพื่อจะได้ดูประวัติของผู้ขอเอาประกันภัย เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม การเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรมประกันภัย อาชีพ/ครอบครัว เปลี่ยนแปลงหรือไม่ รายได้เป็นอย่างไร นอกจากนั้นยังต้องน าจ านวนเงิน          
เอาประกันภัยมาค านวณร่วมกับจ านวนเงินเอาประกันภัยใหม่ว่าต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ 
 3.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ในบางครั้งอาจใช้ส าเนาทะเบียนบ้านแทนได้ เพราะใช้ดูชื่อ – สกุล อายุ
ว่าถูกต้องหรือไม่ หากเป็นไปได้ควรขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เนื่องจากสามารถเห็นรูปของผู้ขอเอาประกันภัย
ได้ว่าค าแถลงส่วนสูงและน้ าหนักในใบค าขอเอาประกันภัย ใกล้เคียงกับรูปหรือไม่ (เป็นการประมาณการอย่างคร่าว ๆ) 
มีความผิดปกติอะไรหรือไม่ ฯลฯ 
 3.5 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (Medical Examination Report) ใช้ในกรณีที่เป็นใบค าขอเอาประกันภัย แบบ
ตรวจสุขภาพ เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัย ผู้สูงอายุ หรือกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัย มีปัญหาสุขภาพ 
 3.6 ข้อมลูทางการแพทย์ 
  1) ในกรณีที่จ านวนเงินเอาประกันภัย ก็จะต้องมีข้อมูลทางการแพทย์อ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณา เช่น 
รายงานผลการตรวจปัสสาวะ ผลตรวจเลือด เอ็กซเรย์ปอด หรือผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG หรือ EKG) 

  2) ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีโรคประจ าตัว หรือโรคเรื้อรัง  จ าเป็นต้องขอข้อมูลทางการแพทย์
เพิ่มเติม เช่น   ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นเบาหวาน การตรวจสุขภาพอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องขอตรวจเลือด 
(FBS) และปัสสาวะเพื่อดูว่าปัจจุบันมีการควบคุมเบาหวานอย่างไร และมีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ 

 3.7 ประวัติการรักษา (Attending Physician's Statement: APS) 
  1) เป็นการขอประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลที่ผู้ขอเอาประกันภัยเข้ารับการรักษา โดยผู้ขอ                
เอาประกันภัยลงนามในหนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติให้แก่บริษัทประกันภัย เพื่อยื่นต่อโรงพยาบาล/สถานพยาบาล  
  2) ประวัติการรักษา เป็นเอกสารที่มีความจ าเป็น เนื่ องจากโรคบางโรค มีความจ าเป็นต้องได้
รายละเอียดเก่ียวกับการรักษา การควบคุม ภาวะแทรกซ้อน และอ่ืน ๆ ว่าเป็นอย่างไร เช่น โรคเบาหวาน การได้ APS 
ท าให้ทราบว่าผู้ขอเอาประกันภัย เป็นเบาหวานมานานเท่าไร เป็นเบาหวานชนิดไหน รักษาโดยทานยา หรือฉีดยา   
การควบคุมเป็นอย่างไร เป็นต้น 
  3) ในบางครั้งอาจจะมีค าถามเฉพาะโรคให้แพทย์ตอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลชัดเจนขึ้น 
 3.8 แบบสอบถามเร่ืองสุขภาพ หากผู้ขอเอาประกันภัยตอบค าถามในใบค าขอเอาประกันภัยไม่ชัดเจน หรือ         
ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อาจจะให้ตอบแบบสอบถามเฉพาะโรคเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการขอตรวจสุขภาพ หรือขอประวัติการรักษา  เช่น แบบสอบถามการประสบอุบัติเหตุ โรคกระเพาะ หอบหืด ฯลฯ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

เอาประกันภัยผู้สูงอายุ หรือกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัย มีปัญหาสุขภาพ

เอาประกันภัยผู ้สูงอายุ
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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  2) ผู้ขอเอาประกันภัยมีข้อมูลทางการรักษา (MIB: Medical Information Bureau) หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ (โดยทั่วไปจะปฏิเสธการรับประกันภัย เนื่องจาก
บุคคลล้มละลายท านิติกรรมไม่ได้) 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยซื้อแบบประกันภัยถูกต้องตามอายุ จ านวนเงินเอาประกันภัย และวิธีการช าระเบี้ย
ประกันภัยหรือไม่ 
  5) ผู้ขอเอาประกันภัย มีกรมธรรม์ประกันภัยเดิม หรือใบค าขอเอาประกันภัย ที่สมัครพร้อมกันหรือไม่ 
เพื่อจะได้ดูประวัติของผู้ขอเอาประกันภัย เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม การเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรมประกันภัย อาชีพ/ครอบครัว เปลี่ยนแปลงหรือไม่ รายได้เป็นอย่างไร นอกจากนั้นยังต้องน าจ านวนเงิน          
เอาประกันภัยมาค านวณร่วมกับจ านวนเงินเอาประกันภัยใหม่ว่าต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ 
 3.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ในบางครั้งอาจใช้ส าเนาทะเบียนบ้านแทนได้ เพราะใช้ดูชื่อ – สกุล อายุ
ว่าถูกต้องหรือไม่ หากเป็นไปได้ควรขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เนื่องจากสามารถเห็นรูปของผู้ขอเอาประกันภัย
ได้ว่าค าแถลงส่วนสูงและน้ าหนักในใบค าขอเอาประกันภัย ใกล้เคียงกับรูปหรือไม่ (เป็นการประมาณการอย่างคร่าว ๆ) 
มีความผิดปกติอะไรหรือไม่ ฯลฯ 
 3.5 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (Medical Examination Report) ใช้ในกรณีที่เป็นใบค าขอเอาประกันภัย แบบ
ตรวจสุขภาพ เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัย ผู้สูงอายุ หรือกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัย มีปัญหาสุขภาพ 
 3.6 ข้อมลูทางการแพทย์ 
  1) ในกรณีที่จ านวนเงินเอาประกันภัย ก็จะต้องมีข้อมูลทางการแพทย์อ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณา เช่น 
รายงานผลการตรวจปัสสาวะ ผลตรวจเลือด เอ็กซเรย์ปอด หรือผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG หรือ EKG) 

  2) ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีโรคประจ าตัว หรือโรคเรื้อรัง  จ าเป็นต้องขอข้อมูลทางการแพทย์
เพิ่มเติม เช่น   ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นเบาหวาน การตรวจสุขภาพอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องขอตรวจเลือด 
(FBS) และปัสสาวะเพื่อดูว่าปัจจุบันมีการควบคุมเบาหวานอย่างไร และมีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ 

 3.7 ประวัติการรักษา (Attending Physician's Statement: APS) 
  1) เป็นการขอประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลที่ผู้ขอเอาประกันภัยเข้ารับการรักษา โดยผู้ขอ                
เอาประกันภัยลงนามในหนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติให้แก่บริษัทประกันภัย เพื่อยื่นต่อโรงพยาบาล/สถานพยาบาล  
  2) ประวัติการรักษา เป็นเอกสารที่มีความจ าเป็น เนื่ องจากโรคบางโรค มีความจ าเป็นต้องได้
รายละเอียดเก่ียวกับการรักษา การควบคุม ภาวะแทรกซ้อน และอ่ืน ๆ ว่าเป็นอย่างไร เช่น โรคเบาหวาน การได้ APS 
ท าให้ทราบว่าผู้ขอเอาประกันภัย เป็นเบาหวานมานานเท่าไร เป็นเบาหวานชนิดไหน รักษาโดยทานยา หรือฉีดยา   
การควบคุมเป็นอย่างไร เป็นต้น 
  3) ในบางครั้งอาจจะมีค าถามเฉพาะโรคให้แพทย์ตอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลชัดเจนขึ้น 
 3.8 แบบสอบถามเร่ืองสุขภาพ หากผู้ขอเอาประกันภัยตอบค าถามในใบค าขอเอาประกันภัยไม่ชัดเจน หรือ         
ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อาจจะให้ตอบแบบสอบถามเฉพาะโรคเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการขอตรวจสุขภาพ หรือขอประวัติการรักษา  เช่น แบบสอบถามการประสบอุบัติเหตุ โรคกระเพาะ หอบหืด ฯลฯ 
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 3.9 ใบเสร็จค่าตรวจสุขภาพ ใบเสร็จค่าตรวจสุขภาพอาจมีการระบุเลขที่บัตรคนไข้ว่าเป็นคนไข้ตั้งแต่เมื่อใด 
และอาจพบว่ามีการตรวจเฉพาะทางและ/หรือมีการให้ยารักษา สามารถประเมินได้ว่าผู้ขอเอาประกันภัยอาจมีประวัติ
การรักษากับโรงพยาบาล 
 3.10 การประเมินสภาวะทั่วไป (Investigation) 
  1) หากพบว่าผู้ขอเอาประกันภัยมีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย ก็อาจส่งตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อดูว่า
ปัจจุบันมีการยกเลิกการล้มละลายหรือไม่ หากยังไม่มีการยกเลิกการล้มละลายต้องปฏิเสธการรับประกันภัย เนื่องจาก
บุคคลล้มละลายไม่สามารถท านิติกรรมใด ๆ ได้ (กรมธรรม์ประกันภัยเป็นโมฆียะตั้งแต่ต้น) 
    2) กรณีสงสัยรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) ผู้ทรงอิทธิพล อาชีพที่ผิดกฎหมาย/ศีลธรรม  
  3) จ านวนเงินเอาประกันภัยสูง 
 3.11 แบบสอบถามวงเงินสูง (Large Amount Questionnaire:  LAQ) ใช้ในกรณีที่จ านวนเงินเอาประกันภัย
สูง ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทประกันภัย เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 3 ล้านบาท ต้องส่งแบบสอบถามวงเงิน
สูง (LAQ) ซึ่งท าให้เห็นฐานะทางการเงินของผู้ขอเอาประกันภัย  
 3.12 รายงานเดินสะพัดทางบัญชี (Bank Statement) ใช้ในกรณีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง เพื่อดูบัญชี
กระแสรายวันของธุรกิจว่ามีการหมุนเวียนดีหรือไม่ 
 3.13 ใบรับรองเงินเดือน หรือบัญชีเงินฝาก กรณีที่รายได้กับอาชีพไม่สัมพันธ์กัน ควรขอใบรับรองเงินเดือน
หรือบัญชีเงินฝากเพิ่มเติม  
 3.14 โทรสอบถามผู้ขอเอาประกันภัยโดยตรง กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่
เพียงพอ อาจจะโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรง  
 3.15 ส่ือต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ มีการรายงานเหตุการณ์รุนแรงในบางพื้นที่ หรือ บุคคลที่เป็น

ข่าวเกี่ยวกับภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) ซึ่งช่วยประกอบการพิจารณา 
 

4. การตดัสินใจในการรับประกนัภัย  
 หลังจากที่ได้ข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยเรียบร้อยแล้ว จะเป็นกระบวนการที่ผู้พิจารณารับประกันภัยใช้
ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และจัดชั้นความเสี่ยงของผู้ขอเอาประกันภัยตามคู่มือการรับประกัน (Guideline) ซึ่งผล
การพิจารณาแบ่งเป็น  
  1) ภัยมาตรฐาน (Standard Risk) คือ ผู้ขอเอาประกันภัย มีอัตรามรณะอยู่ในกลุ่มเดียวกับคนปกติ แต่ใน        
บางประเทศ มีการแยกเป็น Preferred risk คือ ผู้ขอเอาประกันภัย มีอัตรามรณะที่ดีกว่าในกลุ่มคนปกติ จะได้ลดเบี้ย
ประกันจากอัตราปกติ เช่น ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสุขภาพดีและไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น 
 2) ภัยต่ ากว่ามาตรฐาน (Sub-standard Risk) คือ ผู้ขอเอาประกันภัยมีอัตรามรณะสูงกว่าภัยมาตรฐาน          
ซึ่งแบ่งระดับชั้นความเสี่ยงโดยใช้หลักของ Numerical Rating  
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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 Numerical Rating คือระบบตัวเลขที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย หรือระบบการวัดค่าความเสี่ยงภัยเป็น
ตัวเลข ในระบบนี้ได้ก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่ออัตราการตาย และก าหนดความเสี่ยงภัยปกติมาตรฐาน
เท่ากับ 100% ส าหรับปัจจัยใด ๆ ที่ดีมีผลท าให้ความเสี่ยงภัยลดลงจะมีค่าเป็นลบ หรือเรียกว่า “ค่าเครดิต” ส่วน
ปัจจัยใด ๆ ที่มีผลเสียท าให้ความเสี่ยงภัยสูงขึ้นจะมีค่าเป็นบวก หรือเรียกว่า “ค่าเดบิต” เมื่อน าผลรวมของค่าความ
เสี่ยงปกติมาตรฐานบวกด้วยค่าที่เป็น “เดบิต” หักด้วยค่าที่เป็น “เครดิต” ผลที่ได้จะเป็นค่าความเสี่ยงภัยของคนคน
นั้น และน าค่านั้นไปใช้ค านวณเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมต่อไป 
 3) ภัยที่ไม่สามารถรับประกันภัย (Uninsurable Risk) คือ ผู้ขอเอาประกันภัยมีความเสี่ยงภัยสูงเกินกว่าที่
บริษัทจะรับประกันภัยได้    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 Numerical Rating คือระบบตัวเลขที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย หรือระบบการวัดค่าความเสี่ยงภัยเป็น
ตัวเลข ในระบบนี้ได้ก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่ออัตราการตาย และก าหนดความเสี่ยงภัยปกติมาตรฐาน
เท่ากับ 100% ส าหรับปัจจัยใด ๆ ที่ดีมีผลท าให้ความเสี่ยงภัยลดลงจะมีค่าเป็นลบ หรือเรียกว่า “ค่าเครดิต” ส่วน
ปัจจัยใด ๆ ที่มีผลเสียท าให้ความเสี่ยงภัยสูงขึ้นจะมีค่าเป็นบวก หรือเรียกว่า “ค่าเดบิต” เมื่อน าผลรวมของค่าความ
เสี่ยงปกติมาตรฐานบวกด้วยค่าที่เป็น “เดบิต” หักด้วยค่าที่เป็น “เครดิต” ผลที่ได้จะเป็นค่าความเสี่ยงภัยของคนคน
นั้น และน าค่านั้นไปใช้ค านวณเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมต่อไป 
 3) ภัยที่ไม่สามารถรับประกันภัย (Uninsurable Risk) คือ ผู้ขอเอาประกันภัยมีความเสี่ยงภัยสูงเกินกว่าที่
บริษัทจะรับประกันภัยได้    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

4-30   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่4.5    
บทบาทและหน้าทีข่องตัวแทนประกนัชีวติ 
ในการพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
 
  

   ตัวแทนประกันชีวิตมิใช่เป็นผู้ที่มีบทบาทแต่เพียงขายประกันชีวิต หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเท่านั้น แต่
ตัวแทนประกันชีวิตยังเป็นผู้มีบทบาทส าคัญมากต่อการพิจารณารับประกันภัย เนื่องจากตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ที่
จะต้องท าความรู้จัก สร้างสัมพันธ์ใกล้ชิด รู้จักสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ฐานะการเงิน อาชีพและรายละเอียดอ่ืน ๆ 
และรวบรวมข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย เพราะ
หากตัวแทนประกันชีวิตสามารถพิจารณารับประกันภัยและคัดเลือกภัยได้ดีในเบื้องต้น ย่อมส่งผลดีต่อการเติบโตของ
ธุรกิจ ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ความคงอยู่ของกรมธรรม์และรายได้ของตัวแทนประกันชีวิต 
เพราะบริษัทประกันชีวิตจะประเมินและพิจารณารับประกันภัยผู้เอาประกันภัยจากใบค าขอเอาประกันภัย และเอกสาร
ประกอบอ่ืน ๆ เท่านั้น ไม่ได้เห็นลักษณะ รูปร่างหน้าตา ที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัย       

       และการที่ตัวแทนประกันชีวิตสามารถแสดงบทบาทในฐานะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นท่ีดี  มีบุคลิกภาพเป็นที่
ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือ ที่ท าให้ผู้เอาประกันภัยเปิดใจ และยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวที่ส าคัญทั้งทางด้านการเงิน 
หรือสุขภาพ และตัดสินใจท าประกันชีวิตได้นั้น ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอในทุกด้าน 
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเร่ืองของงานด้านประกันชีวิต และรู้รอบในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง เป็นต้น ที่จะสามารถช่วยวางแผนการเงิน หรือช่วยเหลือแนะน าลูกค้าได้  และที่ส าคัญจะต้องมี
ใบอนุญาตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตจะต้องอบรม สอบรับใบอนุญาตตัวแทน
ประกันชีวิต และขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตในสังกัดบริษัทประกันชีวิตต่อไป ตามที่คณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนด    
 หน้าที่ในการพิจารณารับประกันภัยของตัวแทนประกันชีวิต มีดังนี้        
 1. คัดเลือกภัย  
 2. พิจารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
 3. จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 
  4. น าเสนอขายและอธิบายเงื่อนไขและผลประโยชน์ 
 5. ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) 
 6. ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน  
 
  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

4-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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1. คดัเลอืกภัย  
 ตัวแทนประกันชีวิตมีความใกล้ชิดและมีข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยจึงมีบทบาทและหน้าที่เป็นผู้พิจารณา 
รับประกันภัยและคัดเลือกภัยเบื้องต้นให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยยอมรับภัยนั้นได้โดยไม่เกิดความ
เสียหายในภายหลัง และผู้ขอเอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตามที่ผู้ขอเอาประกันต้องการ  
นอกจากนี้ยังท าให้บริษัทประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิตได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์
ประกันภัยและรายได้ของตัวแทนประกันชีวิต  ก่อให้เกิดผลก าไรของบริษัทประกันภัยและการเติบโตของธุรกิจ
ประกันภัย 
 ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องชี้แจงและท าความเข้าใจให้ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงข้อความจริงในใบค าขอ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตัวผู้ขอเอาประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจะได้ค านวณเบี้ยประกันภัยได้ถูกต้อง ไม่มีการคิดเบี้ยพิเศษเพิ่ม 
หรือปฏิเสธการรับประกันภัยในภายหลัง แม้ว่าบางคร้ังการแถลงข้อความจริงนั้นอาจมีผลท าให้บริษัทประกันภัยเรียก
เก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เลื่อนหรือปฏิเสธการรับประกันภัยก็ตาม ขณะที่การแถลงข้อความเท็จจะมีผลท าให้บริษัท
ประกันภัยคืนเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บมาแล้วทั้งหมดก็ตามหรือ ยกเลิกความคุ้มครองหรือปฏิเสธการจ่ายผลประโยชน์
ตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย แล้วแต่กรณี     
 
2. พจิารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบีย้ประกนัภัย 
 ตัวแทนประกันชีวิตเป็นบุคคลที่รู้จักใกล้ชิดกับผู้เอาประกันภัยเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นและ
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยได้ ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าท่ีในการ
ช่วยวิเคราะห์ และเลือกน าเสนอแบบประกันภัย ซึ่งมีทั้งเน้นด้านความคุ้มครอง หรือเน้นด้านการออมทรัพย์ เป็นต้น 
จ านวนเงินเอาประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยได้ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์  
 หากผู้ขอเอาประกันชีวิตน าเสนออัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย บริษัท
ผู้รับประกันภัยอาจขอเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการท าประกันภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยรายนั้น 
 
3. จดัเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารส าคัญของผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณารับประกันให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็วส าหรับบริษัทประกันภัยใน การพิจารณารับประกันภัย
และการออกกรมธรรม์ เพราะถ้าตัวแทนประกันชีวิตรับเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้ให้ข้อมูล
ส าคัญในใบค าขอ บริษัทจะต้องให้ตัวแทนประกันชีวิตขอเอกสาร หรือน ากลับไปให้ผู้เอาประกันภัยใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน 
ซึ่งท าให้ผลการพิจารณาล่าช้าออกไปอีก สร้างความไม่พอใจกับผู้ขอเอาประกันภัยได้ และหากมีเอกสารบางรายการที่
บริษัทต้องการขอเพิ่มจากผู้เอาประกันภัยเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจรับประกันภัย  ตัวแทนประกันชีวิตอาจจะต้อง
กลับไปขอรับเอกสารเพิ่มจากผู้ขอเอาประกันภัย     
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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1. คดัเลอืกภัย  
 ตัวแทนประกันชีวิตมีความใกล้ชิดและมีข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยจึงมีบทบาทและหน้าที่เป็นผู้พิจารณา 
รับประกันภัยและคัดเลือกภัยเบื้องต้นให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยยอมรับภัยนั้นได้โดยไม่เกิดความ
เสียหายในภายหลัง และผู้ขอเอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตามที่ผู้ขอเอาประกันต้องการ  
นอกจากนี้ยังท าให้บริษัทประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิตได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์
ประกันภัยและรายได้ของตัวแทนประกันชีวิต  ก่อให้เกิดผลก าไรของบริษัทประกันภัยและการเติบโตของธุรกิจ
ประกันภัย 
 ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องชี้แจงและท าความเข้าใจให้ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงข้อความจริงในใบค าขอ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตัวผู้ขอเอาประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจะได้ค านวณเบี้ยประกันภัยได้ถูกต้อง ไม่มีการคิดเบี้ยพิเศษเพิ่ม 
หรือปฏิเสธการรับประกันภัยในภายหลัง แม้ว่าบางคร้ังการแถลงข้อความจริงนั้นอาจมีผลท าให้บริษัทประกันภัยเรียก
เก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เลื่อนหรือปฏิเสธการรับประกันภัยก็ตาม ขณะที่การแถลงข้อความเท็จจะมีผลท าให้บริษัท
ประกันภัยคืนเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บมาแล้วทั้งหมดก็ตามหรือ ยกเลิกความคุ้มครองหรือปฏิเสธการจ่ายผลประโยชน์
ตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย แล้วแต่กรณี     
 
2. พจิารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบีย้ประกนัภัย 
 ตัวแทนประกันชีวิตเป็นบุคคลที่รู้จักใกล้ชิดกับผู้เอาประกันภัยเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นและ
ความสามารถในการช าระเบ้ียประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยได้ ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่ในการ
ช่วยวิเคราะห์ และเลือกน าเสนอแบบประกันภัย ซึ่งมีทั้งเน้นด้านความคุ้มครอง หรือเน้นด้านการออมทรัพย์ เป็นต้น 
จ านวนเงินเอาประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยได้ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์  
 หากผู้ขอเอาประกันชีวิตน าเสนออัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย บริษัท
ผู้รับประกันภัยอาจขอเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการท าประกันภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยรายนั้น 
 
3. จดัเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารส าคัญของผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณารับประกันให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็วส าหรับบริษัทประกันภัยใน การพิจารณารับประกันภัย
และการออกกรมธรรม์ เพราะถ้าตัวแทนประกันชีวิตรับเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้ให้ข้อมูล
ส าคัญในใบค าขอ บริษัทจะต้องให้ตัวแทนประกันชีวิตขอเอกสาร หรือน ากลับไปให้ผู้เอาประกันภัยใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน 
ซึ่งท าให้ผลการพิจารณาล่าช้าออกไปอีก สร้างความไม่พอใจกับผู้ขอเอาประกันภัยได้ และหากมีเอกสารบางรายการที่
บริษัทต้องการขอเพิ่มจากผู้เอาประกันภัยเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจรับประกันภัย  ตัวแทนประกันชีวิตอาจจะต้อง
กลับไปขอรับเอกสารเพิ่มจากผู้ขอเอาประกันภัย     
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4. น าเสนอขาย และอธิบายเงือ่นไขและผลประโยชน์  
 ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าที่น าเสนอขายแบบประกันภัยที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ ความจ าเป็น
และความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย  โดยต้องอธิบายผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเลือกท าประกัน เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะ
ได้รับ และข้อยกเว้นต่าง ๆ ให้ผู้ขอเอาประกันภัยรับทราบอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และลด
ข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 
5. ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้าม)ี 
 ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าที่ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้เอาประกันภัยด้วยความจริงใจ เช่น 
ข้อสงสัยเก่ียวกับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย การบริการต่าง ๆ 
ของบริษัทประกันภัย ฯลฯ เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ประทับใจการบริการของตัวแทนประกัน
ชีวิต และตัดสินใจท าประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ตัวแทนสังกัดอยู่ 
 
6. ส่งเสริมให้เกดิการแข่งขนั  
         ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการประกันชีวิต และกรมธรรม์
ประกันภัยพื้นฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยสนใจและตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตได้มากขึ้น ท าให้เกิด
บรรยากาศการแข่งขันที่ดีเพิ่มสูงขึ้น เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             

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



 

5-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่5 การจดัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย    ตช.1 
 ส าหรับตวัแทนประกนัชีวติ             (1 ช่ัวโมง) 
 
เร่ืองที ่  

5.1  สิทธิและหน้าที่ ของผู้ เอาประกันภัยที่ เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
 ประกันภัย 

5.2  กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
5.3  การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

  
แนวคดิ 

1. สิทธิของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย จะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญาประกันชีวิต และในการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นผู้เอาประกันภัยยังมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้การด าเนินเรียกร้องนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง
และยุติธรรม 

2. กระบวนการจัดการของการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิต จะมีการด าเนิน
ตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและ
เป็นธรรมกับทั้งฝ่ายของผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิต กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ คือ 1) รับแจ้งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 2) รวบรวมข้อมูล  
3) พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และ 4) สรุปผลการพิจารณาการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

3. การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันชีวิตจะต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตที่ 
ผู้เอาประกันภัยได้ท าไว้ ปัจจัยส าคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณา คือ 1) สถานะของกรมธรรม์ 2) การช าระ
เบี้ยประกันภัย 3) ระยะเวลาบอกล้างสัญญา 4) การแถลงอายุคลาดเคลื่อน และ 5) ข้อยกเว้นของสัญญา
ประกันภัย 

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ต ามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2.  อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได้ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

  การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับตัวแทนประกันชีวิต    5-3 
 

เร่ืองที ่5.1  
สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
  
 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยที่ได้ท าไว้ ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนบริษัท
ประกันชีวิตจะพิจารณาว่าการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ โดยสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยจะมีดังนี้  
 
1. สิทธิของผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยและความสูญเสียนั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ดังนี้ 
  1.1  การได้รับเงินชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  การที่บริษัทประกันชีวิต ได้ออกกรมธรรม์
ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัยจะเป็นการให้สัญญาว่าบริษัทในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาในกรณีที่เกิดความสูญเสียที่เป็นความคุ้มครองของสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ การจ่ายเงินผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ จะระบุข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตไว้ดังนี้ 
 
  “ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย 100% ของจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์”  
 
   ซึ่งหากไม่มีสิ่งใดที่ท าให้สิทธิในการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องสิ้นสุดลงก่อนการเกิดความสูญเสีย หรือ
ก่อนการเรียกร้องสินไหม เช่น กรมธรรม์ขาดอายุ มีการปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเรื่องสุขภาพ ผู้เอา
ประกันภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมตามสิทธิ์ที่มีดังกล่าว 
  1.2  การโต้แย้งผลการพิจารณาเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าการได้รับ
การชดใช้การสูญเสียตามที่ เรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้นไม่ถูกต้อง เช่น กรณีของการเรียกร้อง เงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่เป็นดุลพินิจของผู้พิจารณาสินไหม และผู้เอาประกันภัยเห็นว่า
จ านวนเงินที่บริษัทจ่ายนั้นไม่เป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะให้บริษัททบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่5 การจดัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย    ตช.1 
 ส าหรับตวัแทนประกนัชีวติ             (1 ช่ัวโมง) 
 
เร่ืองที ่  

5.1  สิทธิและหน้าที่ ของผู้ เอาประกันภัยที่ เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
 ประกันภัย 

5.2  กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
5.3  การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

  
แนวคดิ 

1. สิทธิของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย จะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญาประกันชีวิต และในการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นผู้เอาประกันภัยยังมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้การด าเนินเรียกร้องนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง
และยุติธรรม 

2. กระบวนการจัดการของการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิต จะมีการด าเนิน
ตามข้ันตอนต่าง ๆ เพื่อให้การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและ
เป็นธรรมกับทั้งฝ่ายของผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิต กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ คือ 1) รับแจ้งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 2) รวบรวมข้อมูล  
3) พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และ 4) สรุปผลการพิจารณาการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

3. การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันชีวิตจะต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตที่ 
ผู้เอาประกันภัยได้ท าไว้ ปัจจัยส าคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณา คือ 1) สถานะของกรมธรรม์ 2) การช าระ
เบี้ยประกันภัย 3) ระยะเวลาบอกล้างสัญญา 4) การแถลงอายุคลาดเคลื่อน และ 5) ข้อยกเว้นของสัญญา
ประกันภัย 

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ต ามกรมธรรม์

ประกันภัยได้ 
2.  อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3.  อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย

แบบพื้นฐานได้ 
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เร่ืองที ่5.1  
สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
  
 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยที่ได้ท าไว้ ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนบริษัท
ประกันชีวิตจะพิจารณาว่าการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ โดยสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยจะมีดังนี้  
 
1. สิทธิของผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยและความสูญเสียนั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ดังนี้ 
  1.1  การได้รับเงินชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  การที่บริษัทประกันชีวิต ได้ออกกรมธรรม์
ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัยจะเป็นการให้สัญญาว่าบริษัทในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาในกรณีที่เกิดความสูญเสียที่เป็นความคุ้มครองของสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ การจ่ายเงินผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ จะระบุข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตไว้ดังนี้ 
 
  “ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย 100% ของจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์”  
 
   ซึ่งหากไม่มีสิ่งใดที่ท าให้สิทธิในการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องสิ้นสุดลงก่อนการเกิดความสูญเสีย หรือ
ก่อนการเรียกร้องสินไหม เช่น กรมธรรม์ขาดอายุ มีการปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเรื่องสุขภาพ ผู้เอา
ประกันภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมตามสิทธิ์ที่มีดังกล่าว 
  1.2  การโต้แย้งผลการพิจารณาเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าการได้รับ
การชดใช้การสูญเสียตามที่ เรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้นไม่ถูกต้อง เช่น กรณีของการเรียกร้อง เงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่เป็นดุลพินิจของผู้พิจารณาสินไหม และผู้เอาประกันภัยเห็นว่า
จ านวนเงินที่บริษัทจ่ายนั้นไม่เป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะให้บริษัททบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน
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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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ดังกล่าวนั้นได้ ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิในการโต้แย้งเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตทบทวนการจ่ายเงินค่าสินไหม
ทดแทนใหม่โดยการจัดท าหนังสือเรียกร้องต่อบริษัทประกันชีวิตให้ทบทวนการพิจารณาสินไหม  
  ในกรณีที่ความเห็นของผู้เอาประกันภัยไม่ตรงกับผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ของบริษัทประกันชีวิต 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอ านวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายผู้เอาประกันภัย โดยการมีส่วนร่วมในการ
อ านวยความสะดวกของตัวแทนประกันชีวิตนี้อาจจะเริ่มตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์จากบริษัท ซึ่งหากตัวแทนประกันชีวิตมีข้อสงสัยในผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์นั้น ก็จะต้อง
สอบถามกับผู้พิจารณาสินไหมเพื่อให้ได้เหตุผลของผลการพิจารณาในการอธิบายให้กับผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้อง 
และหากผู้เอาประกันภัยไม่ยอมรับผลการพิจารณาสินไหมดังกล่าวด้วยแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตก็จะต้องน าความเห็น
เหล่านั้นแจ้งให้กับบริษัทประกันชีวิตได้ทราบพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับทั้งฝ่ายของผู้เอาประกันภัยและบริษัทในการ
หาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจ แต่ถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ตัวแทนประกันชีวิตก็จะต้องเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการจัดท าหนังสือเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เพิ่มเติม และติดตามผลการ
ทบทวนการพิจารณาของบริษัทประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย 
  ในส่วนของผู้พิจารณาสินไหมหากไม่สามารถหาข้อสรุปในกรณีที่ฝ่ายผู้เอาประกันภัยมีความเห็นที่ไม่ตรงกับ
ผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ก็จะต้องหาความเห็นเพื่อสรุปเป็นข้อยุติจากคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากส่วนงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกว่า คณะกรรมการสินไหม (Claim Review Committee) 
ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายพิจารณารับประกัน ฝ่ายสินไหม ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์ ฝ่าย
กฎหมาย ฝ่ายบริหารช่องทางตัวแทน และฝ่ายการตลาด เป็นต้น โดยจะมีผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายด าเนินการประกัน
ชีวิต (Chief Operation Officer: COO) เป็นประธานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสินไหมนี้มีหน้าท่ีในการ
ทบทวนผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ใหม่ ด้วยการประมวลข้อมูลประกอบเหตุผลจากฝ่ายผู้เอา
ประกันภัย ข้อกฎหมาย หลักการปฏิบัติโดยทั่วไปของธุรกิจประกันชีวิต และอาจจะต้องเชิญผู้แทนของฝ่ายผู้เอา
ประกันภัยหรือตัวแทนประกันชีวิตเข้าร่วมให้ข้อมูลด้วย โดยการทบทวนผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์นี้นอกจากจะพิจารณาในด้านของข้อก าหนด เง่ือนไขผลประโยชน์ของกรมธรรม์ และด้านของข้อกฎหมาย
แล้ว คณะกรรมการสินไหมก็ยังต้องพิจารณาถึงผลกระทบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการตลาดในด้านชื่อเสียงของ
บริษัท การไม่ยอมรับของฝ่ายผู้เอาประกันภัย และทีมงานขายที่อาจจะเกิดขึ้น และเมื่อคณะกรรมการสินไหมได้สรุป
เป็นผลการพิจารณาออกมาแล้ว ฝ่ายพิจารณาสินไหมก็จะแจ้งผลดังกล่าวให้ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยได้ทราบต่อไป  
  1.3  การร้องเรียนต่อผู้ดูแลและก ากับธุรกิจ การที่ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยเห็นว่าผลการพิจารณาจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่ถูกต้องเป็นธรรม ก็สามารถน าเรื่องเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนต่อส านักงาน คปภ. ได้ทั้งที่
ส่วนกลางที่ส านักงานใหญ่ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร และที่ส านักงาน คปภ.จังหวัดทุกจังหวัด หรือผ่านทาง
สายด่วนประกันภัย 1186 ซึ่งส านักงาน คปภ. จะมีส่วนงานรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์บริการด้านประกันภัย (ISC: 
Insurance Service Center) ที่จะรับเรื่องร้องเรียนและเรียกให้ผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายของบริษัทประกันชีวิตมาชี้แจงถึงผล
การพิจารณาดังกล่าว 
  เมื่อฝ่ายบริษัทประกันชีวิตได้ชี้แจงถึงเหตุผลของการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ ซึ่งทั้งนี้ส านักงาน คปภ. 
ในฐานะผู้ดูแลและก ากับธุรกิจก็จะให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งฝ่ายของผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตโดยยึดหลัก
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ให้ได้ข้อสรุปจากทั้ง 2 ฝ่าย หากผลของการชี้แจง

หรือการระงับข ้อพิพาทโดย
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  การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับตัวแทนประกันชีวิต    5-3 
 

เร่ืองที ่5.1  
สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
  
 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยที่ได้ท าไว้ ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนบริษัท
ประกันชีวิตจะพิจารณาว่าการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ โดยสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยจะมีดังนี้  
 
1. สิทธิของผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยและความสูญเสียนั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ดังนี้ 
  1.1  การได้รับเงินชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  การที่บริษัทประกันชีวิต ได้ออกกรมธรรม์
ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัยจะเป็นการให้สัญญาว่าบริษัทในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาในกรณีที่เกิดความสูญเสียที่เป็นความคุ้มครองของสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ การจ่ายเงินผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ จะระบุข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตไว้ดังนี้ 
 
  “ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย 100% ของจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์”  
 
   ซึ่งหากไม่มีสิ่งใดที่ท าให้สิทธิในการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องสิ้นสุดลงก่อนการเกิดความสูญเสีย หรือ
ก่อนการเรียกร้องสินไหม เช่น กรมธรรม์ขาดอายุ มีการปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเรื่องสุขภาพ ผู้เอา
ประกันภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมตามสิทธิ์ที่มีดังกล่าว 
  1.2  การโต้แย้งผลการพิจารณาเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าการได้รับ
การชดใช้การสูญเสียตามที่ เรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้นไม่ถูกต้อง เช่น กรณีของการเรียกร้อง เงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่เป็นดุลพินิจของผู้พิจารณาสินไหม และผู้เอาประกันภัยเห็นว่า
จ านวนเงินที่บริษัทจ่ายนั้นไม่เป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะให้บริษัททบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน
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5-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

ดังกล่าวนั้นได้ ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิในการโต้แย้งเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตทบทวนการจ่ายเงินค่าสินไหม
ทดแทนใหม่โดยการจัดท าหนังสือเรียกร้องต่อบริษัทประกันชีวิตให้ทบทวนการพิจารณาสินไหม  
  ในกรณีที่ความเห็นของผู้เอาประกันภัยไม่ตรงกับผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ของบริษัทประกันชีวิต 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอ านวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายผู้เอาประกันภัย โดยการมีส่วนร่วมในการ
อ านวยความสะดวกของตัวแทนประกันชีวิตนี้อาจจะเริ่มตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์จากบริษัท ซึ่งหากตัวแทนประกันชีวิตมีข้อสงสัยในผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์นั้น ก็จะต้อง
สอบถามกับผู้พิจารณาสินไหมเพื่อให้ได้เหตุผลของผลการพิจารณาในการอธิบายให้กับผู้เอาประกันภัยได้อย่างถูกต้อง 
และหากผู้เอาประกันภัยไม่ยอมรับผลการพิจารณาสินไหมดังกล่าวด้วยแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตก็จะต้องน าความเห็น
เหล่านั้นแจ้งให้กับบริษัทประกันชีวิตได้ทราบพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับทั้งฝ่ายของผู้เอาประกันภัยและบริษัทในการ
หาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจ แต่ถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ตัวแทนประกันชีวิตก็จะต้องเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการจัดท าหนังสือเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เพิ่มเติม และติดตามผลการ
ทบทวนการพิจารณาของบริษัทประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย 
  ในส่วนของผู้พิจารณาสินไหมหากไม่สามารถหาข้อสรุปในกรณีที่ฝ่ายผู้เอาประกันภัยมีความเห็นที่ไม่ตรงกับ
ผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ก็จะต้องหาความเห็นเพื่อสรุปเป็นข้อยุติจากคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากส่วนงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกว่า คณะกรรมการสินไหม (Claim Review Committee) 
ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายพิจารณารับประกัน ฝ่ายสินไหม ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์ ฝ่าย
กฎหมาย ฝ่ายบริหารช่องทางตัวแทน และฝ่ายการตลาด เป็นต้น โดยจะมีผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายด าเนินการประกัน
ชีวิต (Chief Operation Officer: COO) เป็นประธานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสินไหมนี้มีหน้าที่ในการ
ทบทวนผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ใหม่ ด้วยการประมวลข้อมูลประกอบเหตุผลจากฝ่ายผู้เอา
ประกันภัย ข้อกฎหมาย หลักการปฏิบัติโดยทั่วไปของธุรกิจประกันชีวิต และอาจจะต้องเชิญผู้แทนของฝ่ายผู้เอา
ประกันภัยหรือตัวแทนประกันชีวิตเข้าร่วมให้ข้อมูลด้วย โดยการทบทวนผลการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์นี้นอกจากจะพิจารณาในด้านของข้อก าหนด เง่ือนไขผลประโยชน์ของกรมธรรม์ และด้านของข้อกฎหมาย
แล้ว คณะกรรมการสินไหมก็ยังต้องพิจารณาถึงผลกระทบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการตลาดในด้านชื่อเสียงของ
บริษัท การไม่ยอมรับของฝ่ายผู้เอาประกันภัย และทีมงานขายที่อาจจะเกิดขึ้น และเมื่อคณะกรรมการสินไหมได้สรุป
เป็นผลการพิจารณาออกมาแล้ว ฝ่ายพิจารณาสินไหมก็จะแจ้งผลดังกล่าวให้ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยได้ทราบต่อไป  
  1.3  การร้องเรียนต่อผู้ดูแลและก ากับธุรกิจ การที่ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยเห็นว่าผลการพิจารณาจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่ถูกต้องเป็นธรรม ก็สามารถน าเรื่องเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนต่อส านักงาน คปภ. ได้ทั้งที่
ส่วนกลางที่ส านักงานใหญ่ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร และที่ส านักงาน คปภ.จังหวัดทุกจังหวัด หรือผ่านทาง
สายด่วนประกันภัย 1186 ซึ่งส านักงาน คปภ. จะมีส่วนงานรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์บริการด้านประกันภัย (ISC: 
Insurance Service Center) ที่จะรับเรื่องร้องเรียนและเรียกให้ผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายของบริษัทประกันชีวิตมาชี้แจงถึงผล
การพิจารณาดังกล่าว 
  เมื่อฝ่ายบริษัทประกันชีวิตได้ชี้แจงถึงเหตุผลของการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ ซึ่งทั้งนี้ส านักงาน คปภ. 
ในฐานะผู้ดูแลและก ากับธุรกิจก็จะให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งฝ่ายของผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตโดยยึดหลัก
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ข้อกฎหมายและหลักปฏิบัติที่ใช้กันอยู่ในธุรกิจประกันชีวิต และในบางกรณีส านักงาน คปภ. ก็ยังจะท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่
เกลี่ยให้ได้ข้อสรุปจากทั้ง 2 ฝ่ายหากผลของการชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาข้อยุติในหลักฐานและข้อมูลที่แต่ละ
ฝ่ายน ามาเสนอหักล้างกัน 
  และในกรณีที่การไกล่เกลี่ยของส านักงาน คปภ. แล้วยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจตามค าแนะน าที่
ออกมาได้ การด าเนินการขั้นต่อไปก็คือน าเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
  1.4  การขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หากการไกล่เกลี่ยโดยส านักงาน คปภ. ยังไม่สามารถสรุป
เป็นข้อยุติที่ยอมรับได้ ผู้เอาประกันภัยยังสามารถใช้สิทธิการโต้แย้งได้โดยการเสนอให้มีการแต่งตั้งคนกลางในการไกล่
เกลี่ย หรือการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งทั้งนี้เป็นสิทธิของฝ่ายผู้เอาประกันภัยที่สัญญาประกันชีวิตได้ให้
สิทธิไว้ โดยระบุเป็นเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยดังนี้  
    
  “ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์กับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัท
ตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ”  
 
  การใช้สิทธิระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้จัดให้ตั้งบุคคลที่เป็นกลางและได้รับการยอมรับจากทั้ง
ฝ่ายผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชวีิตเข้ามาเปน็คณะอนญุาโตตุลาการท าหนา้ที่เป็นผู้พิจารณาและชีข้าดข้อพิพาท
เพื่อน าไปสู่ข้อยุติได้ 
  และหากผลของการพิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้ไม่เป็นที่พอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
ทั้งฝ่ายของผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยก็ยังสามารถใช้สิทธิเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องคดีทางแพ่ง
เพื่อเรียกร้องสิทธิต่อศาลยุติธรรม และเมื่อได้ผลการตัดสินของศาลยุติธรรมก็จะเป็นข้อยุติที่ทุกฝ่ายต้องด าเนินการ  
 
2. หน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
 ในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ถึงแม้ว่าจะเป็นไปตามสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะได้รับความ
คุ้มครองตามสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าไว้ แต่การที่จะใช้สิทธินั้นได้อย่างครบถ้วน ผู้เอาประกันภัยก็มี
หน้าที่ที่จะต้องด าเนินการให้เกิดความสมบูรณ์ของสิทธิดังกล่าวนั้นใน 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
  2.1 หน้าที่ในการรักษาความต่อเนื่องของผลบังคับตามกรมธรรม์ เป็นความส าคัญที่ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
ท าหน้าที่เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่เกิดความสูญเสียและต้องการใช้ สิทธิใน
การเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต ซึ่งหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องด าเนินการตั้งแต่
ก่อนเกิดความสูญเสีย มีอยู่ 2 ประการ คือ 
  2.1.1 การเปิดเผยข้อความจริง ในการสมัครเอาประกันชีวิต ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่แถลงข้อความ
อันเป็นเท็จ และเปิดเผยข้อความจริงและในใบค าขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบการขอเอาประกันภัยต่าง ๆ 
ตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด การที่ผู้เอาประกันภัยได้มีการแถลงถ้อยค าที่เป็นเท็จ หรือการปกปิดข้อความจริงที่มี
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คปภ. กย็งัจะท�าหน้าท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ีย

การแต่งตัง้คนกลางในการไกล่เกล่ีย

ให้ได้ข้อสรุปจากทั้ง 2 ฝ่าย หากผลของการช้ีแจง

ห รือการระงับข ้อพิพาทโดย

จริงในใบค�าขอเอาประกันภัย
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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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ผลต่อการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต จะส่งผลให้กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้นั้นมีสภาพ
เป็นโมฆียกรรม หรือการไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ซึ่งบริษัทประกันชีวิตสามารถใช้เป็นเหตุในการบอกล้างสัญญาได ้ดังนั้น
การเรียกร้องผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยถึงแม้ว่าจะเกิดการสูญเสียขึ้นจริงก็จะถูกปฏิเสธการจ่ายผลประโยชน์
ตามที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้บริษัทได้ใช้สิทธิการปฏิเสธตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์เรื่องความ
สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย ดังนี้ 
 
   “สัญญาประกันภัยนี้เกิดจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันชีวิต 
ใบแถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอ่ืนใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการช าระเบี้ยประกันภัยงวดแรก
แล้ว บริษัทจึงได้ตกลงท าสัญญาและออกกรมธรรม์ให้ไว้ 
   ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความ
จริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้วอาจจูงใจให้บริษัทเรียก
เก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์  
   บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง”  
 
    ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องท าให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ตั้งแต่
เริ่มโดยการเปิดเผยข้อความจริง และไม่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้สมัครขอเอาประกันภัย ซึ่ง
ในทางกฎหมายถือว่าเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ด าเนินการ
ดังกล่าวให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนก็จะท าให้สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยสิ้นสภาพไป และบริษัท
ประกันชีวิตสามารถที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เรียกร้องนั้นได้  
   2.1.2 การช าระเบีย้ประกันภัย กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีผลบังคับโดยสมบูรณ์เมื่อมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้เอาประกันภัยคือ การที่จะต้องช าระเบี้ยประกันภัย
เพื่อให้คงได้รับสิทธิในการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ดังกล่าวไว้อย่างต่อเนื่อง การ
ขาดช าระเบี้ยประกันภัยอาจส่งผลให้กรมธรรม์ประกันภัยขาดผลบังคับและบริษัทประกันชีวิตสามารถปฏิเสธการ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตเร่ืองการขาด
อายุของกรมธรรม์ ดังนี้ 
 
   “ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน กรมธรรม์นี้ย่อมขาดอายุนับแต่  
วันถึงก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับโดยข้อก าหนดอื่นในกรมธรรม์นี้” 
 

   ดังนั้นการช าระเบี้ยประกันภัยนี้ให้ครบถ้วนต่อเนื่องจึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย ในการที่จะให้
กรมธรรม์มีผลบังคับอย่างสมบูรณ์การขาดการช าระเบี้ยประกันภัยจนท าให้กรมธรรม์มีสถานะเป็นขาดผลบังคับ ย่ อม
ท าให้สิทธิของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ขาดลงด้วย  เนื่องจากสัญญาประกันภัย
ฉบับดังกล่าวมีสถานะเป็นขาดผลบังคับในวันที่เกิดความสูญเสียขึ้น 
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เร่ืองที ่5.1  
สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
  
 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยที่ได้ท าไว้ ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนบริษัท
ประกันชีวิตจะพิจารณาว่าการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ โดยสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยจะมีดังนี้  
 
1. สิทธิของผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยและความสูญเสียนั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ดังนี้ 
  1.1  การได้รับเงินชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  การที่บริษัทประกันชีวิต ได้ออกกรมธรรม์
ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัยจะเป็นการให้สัญญาว่าบริษัทในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาในกรณีที่เกิดความสูญเสียที่เป็นความคุ้มครองของสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ การจ่ายเงินผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ จะระบุข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตไว้ดังนี้ 
 
  “ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย 100% ของจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์”  
 
   ซึ่งหากไม่มีสิ่งใดที่ท าให้สิทธิในการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องสิ้นสุดลงก่อนการเกิดความสูญเสีย หรือ
ก่อนการเรียกร้องสินไหม เช่น กรมธรรม์ขาดอายุ มีการปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเรื่องสุขภาพ ผู้เอา
ประกันภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมตามสิทธิ์ที่มีดังกล่าว 
  1.2  การโต้แย้งผลการพิจารณาเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าการได้รับ
การชดใช้การสูญเสียตามที่ เรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้นไม่ถูกต้อง เช่น กรณีของการเรียกร้อง เงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่เป็นดุลพินิจของผู้พิจารณาสินไหม และผู้เอาประกันภัยเห็นว่า
จ านวนเงินที่บริษัทจ่ายนั้นไม่เป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะให้บริษัททบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน
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5-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

ผลต่อการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต จะส่งผลให้กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้นั้นมีสภาพ
เป็นโมฆียกรรม หรือการไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ซึ่งบริษัทประกันชีวิตสามารถใช้เป็นเหตุในการบอกล้างสัญญาได ้ดังนั้น
การเรียกร้องผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยถึงแม้ว่าจะเกิดการสูญเสียขึ้นจริงก็จะถูกปฏิเสธการจ่ายผลประโยชน์
ตามที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้บริษัทได้ใช้สิทธิการปฏิเสธตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์เรื่องความ
สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย ดังนี้ 
 
   “สัญญาประกันภัยนี้เกิดจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันชีวิต 
ใบแถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอ่ืนใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการช าระเบี้ยประกันภัยงวดแรก
แล้ว บริษัทจึงได้ตกลงท าสัญญาและออกกรมธรรม์ให้ไว้ 
   ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความ
จริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้วอาจจูงใจให้บริษัทเรียก
เก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์  
   บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง”  
 
    ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องท าให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ตั้งแต่
เริ่มโดยการเปิดเผยข้อความจริง และไม่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้สมัครขอเอาประกันภัย ซึ่ง
ในทางกฎหมายถือว่าเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ด าเนินการ
ดังกล่าวให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนก็จะท าให้สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยสิ้นสภาพไป และบริษัท
ประกันชีวิตสามารถที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เรียกร้องนั้นได้  
   2.1.2 การช าระเบีย้ประกันภัย กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีผลบังคับโดยสมบูรณ์เมื่อมีการช าระเบี้ย
ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้เอาประกันภัยคือ การที่จะต้องช าระเบี้ยประกันภัย
เพื่อให้คงได้รับสิทธิในการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ดังกล่าวไว้อย่างต่อเนื่อง การ
ขาดช าระเบี้ยประกันภัยอาจส่งผลให้กรมธรรม์ประกันภัยขาดผลบังคับและบริษัทประกันชีวิตสามารถปฏิเสธการ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตเร่ืองการขาด
อายุของกรมธรรม์ ดังนี้ 
 
   “ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน กรมธรรม์นี้ย่อมขาดอายุนับแต่  
วันถึงก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับโดยข้อก าหนดอื่นในกรมธรรม์นี้” 
 

   ดังนั้นการช าระเบี้ยประกันภัยนี้ให้ครบถ้วนต่อเนื่องจึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย ในการที่จะให้
กรมธรรม์มีผลบังคับอย่างสมบูรณ์การขาดการช าระเบี้ยประกันภัยจนท าให้กรมธรรม์มีสถานะเป็นขาดผลบังคับ ย่ อม
ท าให้สิทธิของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ขาดลงด้วย  เนื่องจากสัญญาประกันภัย
ฉบับดังกล่าวมีสถานะเป็นขาดผลบังคับในวันที่เกิดความสูญเสียขึ้น 
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  2.2  หน้าที่เม่ือเกิดความสูญเสีย เมื่อเกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของ
สัญญาประกันภัยขึ้น การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ได้รับการคุ้มครองนั้น ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์มีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
    2.2.1 บอกกล่าวเม่ือเกิดเหตุอันท่ีจะต้องเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ในเงื่อนไขทั่วไปของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตจะระบุให้ผู้เอาประกันภัย หรือฝ่ายที่เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
ในการเรียกร้องผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในสัญญาประกันภัย ทั้งกรณีของสัญญาประกันชีวิตหลักและสัญญาเพิ่มเติม  
    ในสัญญาประกันชีวิตจะเป็นกรณีของการเสียชีวิต ซึ่งจะระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปในหัวข้อการตายและการ
พิสูจน์ศพ ดังนี้  
  
   “ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในสิบสี่วัน (14 วัน) นับแต่
วันที่เสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัย หรือไม่ทราบว่ามีการประกันภัย ในกรณี
เช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงความตายหรือวันที่ทราบว่ามีการประกันภัย 
ผู้รับประโยชน์จะต้องสง่มอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิตให้แก่บริษัท และถ้าบริษัทร้อง ขอ
ผู้รับประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์เอง ฝ่ายผู้เอา
ประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจ าเป็นและไม่
ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา บริษัทจะรับผิดตามกรมธรรม์นี้ต่อเมื่อผู้รับประโยชน์หรือฝ่ายผู้เอาประกันภัยปฏิบัติ
ตามความในวรรคก่อน ๆ”  
 
   หากเป็นส่วนของสัญญาเพิ่มเติม เช่น สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ (การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ และทุพพลภาพ) จะระบุไว้ในเงื่อนไขการเรียกร้องผลประโยชน์ ดังนี้ 
 
   “ผู้มีสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
    1) แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ ในกรณีที่มี
การเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยพลัน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระท าได้ การที่มิได้ส่งค าบอกกล่าวดังกล่าวเรียกร้องต่อบริษัท
ภายในก าหนดเวลาจะไม่ท าให้สิทธิเรียกร้องเสียไป 
    2) ส่งหลักฐานการเรียกร้องอันชัดแจ้งตามแบบฟอร์มที่บริษัทก าหนดภายใน 90 วัน ของการ
สูญเสีย นับแต่ 
       (1) เสียชีวิต 
       (2) สูญเสียอวัยวะ 
       (3) สิ้นสุดระยะเวลาที่บริษัทมีภาระผูกพันในกรณีทุพพลภาพ 
    3) บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจร่างกายของผู้เอาประกันภัยตามที่เห็นสมควรในระหว่างที่บริษัท
พิจารณาการเรียกร้องเงินทดแทน รวมทั้งการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันสมควร โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
เว้นแต่จะขัดต่อกฎหมายหรือศาสนา” 
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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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   จากเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิต หรือสัญญาพิเศษเพิ่มเติมที่ระบุในกรมธรรม์ตามที่แสดงข้างต้นได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ที่จะต้องด าเนินการในการเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ในการแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบถึงการสูญเสียดังกล่าวภายในเวลาที่ระบุไว้ คือภายใน 14 วัน นับตั้งแต่
วันที่เสียชีวิตส าหรับสัญญาประกันชีวิตหลัก หรือหากเป็นกรณีของสัญญาเพิ่มเติม อุบัติเหตุก็จะก าหนดไว้เป็น 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น  
   2.2.2   การส่งมอบหลักฐานในการเรียกร้องผลประโยชน์  ในการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ได้รับการ
คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ นอกจากการที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตได้
ทราบถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นและอยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ฝ่ายผู้เอาประกันภัย
ยังมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ จัดหาเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมให้กับบริษัทประกันชีวิต โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเอง รวมทั้งการที่จะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัทเห็นว่า มี 
ความจ าเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา อีกด้วย 
   หน้าที่ในการส่งมอบหลักฐานในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ได้มีการก าหนดไว้ในบันทึก
สลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์ที่ระบุให้ผู้เอาประกันภัยต้องด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบ ในส่วนของการเรียกร้อง
เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 
 
   “เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายที่ต้องยื่นต่อบริษัทมีดังนี้ 
    1)  การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการเสียชีวิตธรรมดา 
       (1) กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย และใบเรียกร้องสิทธิของผู้รับผลประโยชน์ทุก
คน (แบบฟอร์มบริษัท)” 
        (2)  ส าเนาบัตรประจ าตัว และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ โดยต้องน าต้นฉบับมา
แสดงด้วย 
        (3)  ส าเนาใบมรณบัตร โดยต้องน าต้นฉบับมาแสดงด้วย 
        (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจ าหน่ายการตายของผู้เอาประกันภัย โดยต้องน าต้นฉบับมา
แสดงด้วย  
    ถ้าเป็นการเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืน ต้องมี
 เอกสารเพิ่มขึ้นอีก คือ 
       (1) ส าเนาบันทึกประจ าวันเก่ียวกับคดีที่ได้รับรองส าเนาถูกต้องจากต ารวจ 
       (2) ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ 
    2) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยจากอุบัติเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต) 
       (1) หนังสือแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน 
       (2) ใบรายงานของแพทย์หรือของสถานพยาบาล 
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และใบเรียกร้องสิทธิของผู ้รับผลประโยชน์

ทุกคน (แบบฟอร์มบริษัท)”

เอกสารเพิ่มขึ้นอีก คือ
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เร่ืองที ่5.1  
สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
  
 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยที่ได้ท าไว้ ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนบริษัท
ประกันชีวิตจะพิจารณาว่าการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ โดยสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยจะมีดังนี้  
 
1. สิทธิของผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยและความสูญเสียนั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ดังนี้ 
  1.1  การได้รับเงินชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  การที่บริษัทประกันชีวิต ได้ออกกรมธรรม์
ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัยจะเป็นการให้สัญญาว่าบริษัทในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาในกรณีที่เกิดความสูญเสียที่เป็นความคุ้มครองของสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ การจ่ายเงินผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ จะระบุข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตไว้ดังนี้ 
 
  “ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย 100% ของจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์”  
 
   ซึ่งหากไม่มีสิ่งใดที่ท าให้สิทธิในการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องสิ้นสุดลงก่อนการเกิดความสูญเสีย หรือ
ก่อนการเรียกร้องสินไหม เช่น กรมธรรม์ขาดอายุ มีการปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเรื่องสุขภาพ ผู้เอา
ประกันภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมตามสิทธิ์ที่มีดังกล่าว 
  1.2  การโต้แย้งผลการพิจารณาเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าการได้รับ
การชดใช้การสูญเสียตามที่ เรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้นไม่ถูกต้อง เช่น กรณีของการเรียกร้อง เงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่เป็นดุลพินิจของผู้พิจารณาสินไหม และผู้เอาประกันภัยเห็นว่า
จ านวนเงินที่บริษัทจ่ายนั้นไม่เป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะให้บริษัททบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

   จากเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิต หรือสัญญาพิเศษเพิ่มเติมที่ระบุในกรมธรรม์ตามที่แสดงข้างต้นได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ที่จะต้องด าเนินการในการเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ในการแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบถึงการสูญเสียดังกล่าวภายในเวลาที่ระบุไว้ คือภายใน 14 วัน นับตั้งแต่
วันที่เสียชีวิตส าหรับสัญญาประกันชีวิตหลัก หรือหากเป็นกรณีของสัญญาเพิ่มเติม อุบัติเหตุก็จะก าหนดไว้เป็น 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น  
   2.2.2   การส่งมอบหลักฐานในการเรียกร้องผลประโยชน์  ในการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ได้รับการ
คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ นอกจากการที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตได้
ทราบถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นและอยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ฝ่ายผู้เอาประกันภัย
ยังมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ จัดหาเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมให้กับบริษัทประกันชีวิต โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเอง รวมทั้งการที่จะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัทเห็นว่า มี 
ความจ าเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา อีกด้วย 
   หน้าท่ีในการส่งมอบหลักฐานในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ได้มีการก าหนดไว้ในบันทึก
สลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์ที่ระบุให้ผู้เอาประกันภัยต้องด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบ ในส่วนของการเรียกร้อง
เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 
 
   “เอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายที่ต้องยื่นต่อบริษัทมีดังนี้ 
    1)  การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการเสียชีวิตธรรมดา 
       (1) กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย และใบเรียกร้องสิทธิของผู้รับผลประโยชน์ทุก
คน (แบบฟอร์มบริษัท)” 
        (2)  ส าเนาบัตรประจ าตัว และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ โดยต้องน าต้นฉบับมา
แสดงด้วย 
        (3)  ส าเนาใบมรณบัตร โดยต้องน าต้นฉบับมาแสดงด้วย 
        (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจ าหน่ายการตายของผู้เอาประกันภัย โดยต้องน าต้นฉบับมา
แสดงด้วย  
    ถ้าเป็นการเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืน ต้องมี
 เอกสารเพิ่มขึ้นอีก คือ 
       (1) ส าเนาบันทึกประจ าวันเก่ียวกับคดีที่ได้รับรองส าเนาถูกต้องจากต ารวจ 
       (2) ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ 
    2) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยจากอุบัติเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต) 
       (1) หนังสือแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน 
       (2) ใบรายงานของแพทย์หรือของสถานพยาบาล 
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    3) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีค่ารักษาพยาบาล 
       (1) แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิค่ารักษาพยาบาล 
       (2) ใบรายงานของแพทย์หรือสถานพยาบาล 
       (3) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบสรุปหน้างบ” 
 
 อนึ่ง หน้าที่ในการจัดหาและส่งมอบเอกสารในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เป็นหน้าที่ของผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ตามข้อก าหนดที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต ตัวแทน
ประกันชีวิตเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการด าเนินการ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะอ้างการไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ของตัวแทนมาเพื่อปฏิเสธการท าหน้าที่รวบรวมเอกสาร หรือใช้เป็นเงื่อนไขให้บริษัทประกันชีวิตด าเนินการ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องโดยไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ไม่ได้ 
 ส าหรับแบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัทประกันชีวิตที่จะต้องใช้ประกอบในการเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์นั้น โดยทั่วไปแล้วผู้เอาประกันภัยสามารถ Download และพิมพ์ได้จาก Website ของบริษัทประกันชีวิต ซึ่ง
เป็นบริการของบริษัทที่จะอ านวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ในการเรียกร้องผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ดังกล่าว (ตัวอย่างเอกสารการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์แสดงไว้ในภาคผนวก) 
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และใบเรียกร้องสิทธิของผู ้รับผลประโยชน์
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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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เร่ืองที ่5.2  
กระบวนการจัดการเกีย่วกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ 
ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  
 
 กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง การที่บริษัทประกัน
ชีวิตได้ด าเนินการในการพิจารณา ประเมิน และสรุปผลการการเรียกร้องผลประโยชน์ ตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันภัย  
ได้แจ้งให้บริษัทด าเนินการ ทั้งนี้การใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องผลประโยชน์ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาประกันชีวิต ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิตก็ควรที่จะได้รู้ถึงกระบวนการจัดการของบริษัท
ประกันชีวิตในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เพ่ือท่ีจะได้มีส่วนร่วมในการให้การพิจารณาการ
เรียกร้องผลประโยชน์ของบริษัทประกันชีวิตเป็นไปอย่างรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายของผู้เอาประกันภัยด้วย
เช่นกัน ซึ่งกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะมีอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.1 กระบวนการจดัการเกีย่วกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
 
 
 
 
 
 

1. รับแจ้งการเรยีกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์

2. รวบรวมข้อมูล 

3. พิจารณาการเรยีกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์

4. สรุปผลการพิจารณาการเรียกรอ้งผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
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  การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับตัวแทนประกันชีวิต    5-3 
 

เร่ืองที ่5.1  
สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
  
 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยที่ได้ท าไว้ ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนบริษัท
ประกันชีวิตจะพิจารณาว่าการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ โดยสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยจะมีดังนี้  
 
1. สิทธิของผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยและความสูญเสียนั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ดังนี้ 
  1.1  การได้รับเงินชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  การที่บริษัทประกันชีวิต ได้ออกกรมธรรม์
ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัยจะเป็นการให้สัญญาว่าบริษัทในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาในกรณีที่เกิดความสูญเสียที่เป็นความคุ้มครองของสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ การจ่ายเงินผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ จะระบุข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตไว้ดังนี้ 
 
  “ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย 100% ของจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์”  
 
   ซึ่งหากไม่มีสิ่งใดที่ท าให้สิทธิในการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องสิ้นสุดลงก่อนการเกิดความสูญเสีย หรือ
ก่อนการเรียกร้องสินไหม เช่น กรมธรรม์ขาดอายุ มีการปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเรื่องสุขภาพ ผู้เอา
ประกันภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมตามสิทธิ์ที่มีดังกล่าว 
  1.2  การโต้แย้งผลการพิจารณาเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าการได้รับ
การชดใช้การสูญเสียตามที่ เรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้นไม่ถูกต้อง เช่น กรณีของการเรียกร้อง เงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่เป็นดุลพินิจของผู้พิจารณาสินไหม และผู้เอาประกันภัยเห็นว่า
จ านวนเงินที่บริษัทจ่ายนั้นไม่เป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะให้บริษัททบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน
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เร่ืองที ่5.2  
กระบวนการจัดการเกีย่วกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ 
ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  
 
 กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง การที่บริษัทประกัน
ชีวิตได้ด าเนินการในการพิจารณา ประเมิน และสรุปผลการการเรียกร้องผลประโยชน์ ตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันภัย  
ได้แจ้งให้บริษัทด าเนินการ ทั้งนี้การใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องผลประโยชน์ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาประกันชีวิต ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิตก็ควรที่จะได้รู้ถึงกระบวนการจัดการของบริษัท
ประกันชีวิตในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เพ่ือท่ีจะได้มีส่วนร่วมในการให้การพิจารณาการ
เรียกร้องผลประโยชน์ของบริษัทประกันชีวิตเป็นไปอย่างรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายของผู้เอาประกันภัยด้วย
เช่นกัน ซึ่งกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะมีอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1. รับแจ้งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์  
 กระบวนการจัดการเก่ียวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะเริ่มตั้งแต่ฝ่ายพิจารณาสินไหมของ
บริษัทประกันชีวิตได้รับแจ้งการเรียกร้องผลประโยชน์จากฝ่ายของผู้เอาประกันภัย ซึ่งในการเรียกร้องเงินผลประโยชน์
นี้ สัญญาประกันภัยได้ระบเุงื่อนไขไว้ในกรมธรรม์ให้ฝ่ายผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เป็นฝ่ายด าเนินการเรียกร้อง 
และเป็นผู้รับภาระในการพิสูจน์เหตุแห่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่
ท าไว้หรือไม่  
 ในการแจ้งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นฝ่ายด าเนินการเพื่อให้บริษัท
ประกันชีวิตได้ทราบถึงรายละเอียดการสูญเสียดังกล่าว  
 การแจ้งการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ผู้ที่เรียกร้องจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการ
เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามการสูญเสียที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแสดงเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่พิสูจน์ถึงการสูญเสียของ 
ผู้เอาประกันภัยตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องสินไหมมรณกรรมก็จะประกอบด้วย 
เอกสารที่พิสูจน์หรือยืนยันถึงการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร หรือใบชันสูตรศพ บันทึกประจ าวัน
ของต ารวจ หรือในกรณีของการเรียกร้องเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลก็จะประกอบไปด้วย ใบรับรองแพทย์ผู้ท่ีท าการ
รักษา ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ในการแถลงรายละเอียดในหนังสือเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
และการแสดงหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการเรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้น ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นที่จะต้องให้การ
ช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการด าเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ให้เป็นไปด้วยความครบถ้วน และ
ถูกต้อง เพื่อให้การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เรียกร้องนั้นได้รับผลสรุปอย่างรวดเร็ว 
 
2. รวบรวมข้อมูล 
 หลังจากที่บริษัทประกันชีวิตได้รับแจ้งเอกสารการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จากฝ่ายผู้เอา
ประกันภัยแล้ว ผู้พิจารณาสินไหมจะท าการรวบรวมข้อมูลกรมธรรม์ของผู้ เอาประกั นภัยรายที่ เรียกร้องเงิน
ผลประโยชน์นั้น เพื่อท าการตรวจสอบ โดยการรวบรวมข้อมูลจะกระท าทั้งข้อมูลภายในบริษัท และข้อมูลจาก
รายละเอียดที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แถลงไว้ในแบบฟอร์มการเรียกร้องผลประโยชน์ และเอกสารประกอบ
ต่าง ๆ ที่ได้แสดงต่อบริษัท แต่ในบางกรณีบริษัทประกันชีวิตอาจจะมีการด าเนินการหาข้อมูลเพิ่มเติมเอง เช่น ในกรณี
ที่มีข้อสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยที่การเสียชีวิตเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่บริษัทสามารถใช้สิทธิใน
การบอกล้างสัญญาได้ การรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นการขอรายงานของแพทย์ผู้ที่ เ คยรักษาพยาบาลผู้เอา
ประกันภัย ผลการชันสูตรศพ บันทึกประจ าวันของต ารวจ ซึ่งการด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้อาจจะต้อง
ใช้เวลาในการสรุปผลการพิจารณาที่ยาวนานมากข้ึน ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตจึงจะตอ้งเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ ในระหว่างข้ันตอนการด าเนินการของบริษัทนี้ และแจ้งผลการด าเนินการ
หรือขั้นตอนการด าเนินการของบริษัทให้กับฝ่ายของผู้เอาประกันภัยได้ทราบเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความ
ล่าช้าดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากเจตนาที่จะท าให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ แต่เป็นการอยู่
ในระหว่างขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และหากบริษัทต้องการให้ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยด าเนินการต่าง ๆ 
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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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เพิ่มเติม ตัวแทนประกันชีวิตก็จะต้องเป็นผู้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามที่บริษัทได้แจ้ง เพื่อให้การ
พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์สามารถสรุปผลได้โดยรวดเร็ว 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอตามความจ าเป็นที่ต้องการแล้ว ผู้พิจารณาสินไหมจึงจะด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไปคือ การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ต่อไป 
 
3. พจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
 ในขั้นตอนของการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นี้ ผู้พิจารณาสินไหมจะน าข้อมูลต่าง  ๆ 
จากที่ได้รวบรวมไว้ ทั้งข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์ หลักฐานและเอกสารประกอบต่าง ๆ มาพิจารณาให้
เป็นไปตามหลักของการพิจารณาสินไหม ตามรายละเอียด ดังนี้  
 3.1 สาเหตุในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะเป็นการพิจารณาถึงสาเหตุของความสูญเสียที่ 
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้ยกมาเป็นประเด็นในการเรียกร้องผลประโยชน์ ซึ่งการสูญเสียนั้นจะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าไว้ เช่น สาเหตุของการ
เสียชีวิตนั้นอยู่ในการคุ้มครองของ สัญญาประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว หรือรวมทั้งการคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม
อุบัติเหตุด้วย หรือในกรณีที่มีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตมีความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม
สุขภาพด้วยหรือไม่ เป็นต้น  
 ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องให้ค าแนะน าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการตรวจสอบให้การ
เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นไปตามความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ท าไว้ และด าเนินการจัดส่งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ตามที่บริษัทประกันชีวิตได้ก าหนดไว้ในการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ของสัญญาประกันภัยแต่ละแบบ  

  ส่วนผู้พิจารณาสินไหมก็จะเป็นผู้ที่ตรวจสอบว่าสาเหตุของการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นคืออะไร ความสูญเสีย
ที่เรียกร้องอยู่ในความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทต้องจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องหรือไม่  
  3.2 ค าจ ากดัความหรือเง่ือนไขความคุ้มครองของสัญญา ในสัญญาประกันภัยจะมีการระบุถึงเงื่อนไข นิยาม 
และความหมายของผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์ รวมถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นการสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน หากมีประเด็นที่โต้แย้งกันระหว่างผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์กับบริษัทประกัน
ชีวิต ก็จะใช้ข้อความที่ระบุไว้ดังกล่าวในการอ้างอิง ให้เข้าใจตรงกันได้  
 ซึ่งผู้พิจารณาสินไหมจะต้องพิจารณาว่าสาเหตุที่ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ใช้ในการเรียกร้อง
ผลประโยชน์นั้นอยู่ภายใต้ค านิยาม เงื่อนไขความคุ้มครองที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือเป็น
ข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ซื้อไว้หรือไม่  
 3.3 สัญญาประกันภัยมีผลบังคับตามกฎหมาย  นอกจากสาเหตุที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
เรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าไว้แล้วหรือไม่ ผู้
พิจารณาสินไหมจะต้องพิจารณาว่าการขอท ากรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยนั้นถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่
การเริ่มต้นของสัญญาหรือไม่ เช่น ส่วนได้เสียของผู้เอาประกันภัยในการขอเอาประกันภัยมีอยู่จริงหรือไม่ การแถลง
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การคุ ้มครองของสัญญา
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เร่ืองที ่5.1  
สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
  
 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยที่ได้ท าไว้ ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนบริษัท
ประกันชีวิตจะพิจารณาว่าการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ โดยสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยจะมีดังนี้  
 
1. สิทธิของผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยและความสูญเสียนั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ดังนี้ 
  1.1  การได้รับเงินชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  การที่บริษัทประกันชีวิต ได้ออกกรมธรรม์
ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัยจะเป็นการให้สัญญาว่าบริษัทในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาในกรณีที่เกิดความสูญเสียที่เป็นความคุ้มครองของสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ การจ่ายเงินผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ จะระบุข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตไว้ดังนี้ 
 
  “ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย 100% ของจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์”  
 
   ซึ่งหากไม่มีสิ่งใดที่ท าให้สิทธิในการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องสิ้นสุดลงก่อนการเกิดความสูญเสีย หรือ
ก่อนการเรียกร้องสินไหม เช่น กรมธรรม์ขาดอายุ มีการปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเรื่องสุขภาพ ผู้เอา
ประกันภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมตามสิทธิ์ที่มีดังกล่าว 
  1.2  การโต้แย้งผลการพิจารณาเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าการได้รับ
การชดใช้การสูญเสียตามที่ เรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้นไม่ถูกต้อง เช่น กรณีของการเรียกร้อง เงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่เป็นดุลพินิจของผู้พิจารณาสินไหม และผู้เอาประกันภัยเห็นว่า
จ านวนเงินที่บริษัทจ่ายนั้นไม่เป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะให้บริษัททบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน
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5-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เพิ่มเติม ตัวแทนประกันชีวิตก็จะต้องเป็นผู้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามที่บริษัทได้แจ้ง เพื่อให้การ
พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์สามารถสรุปผลได้โดยรวดเร็ว 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอตามความจ าเป็นที่ต้องการแล้ว ผู้พิจารณาสินไหมจึงจะด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไปคือ การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ต่อไป 
 
3. พจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
 ในขั้นตอนของการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นี้ ผู้พิจารณาสินไหมจะน าข้อมูลต่าง  ๆ 
จากที่ได้รวบรวมไว้ ทั้งข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์ หลักฐานและเอกสารประกอบต่าง ๆ มาพิจารณาให้
เป็นไปตามหลักของการพิจารณาสินไหม ตามรายละเอียด ดังนี้  
 3.1 สาเหตุในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะเป็นการพิจารณาถึงสาเหตุของความสูญเสียที่ 
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้ยกมาเป็นประเด็นในการเรียกร้องผลประโยชน์ ซึ่งการสูญเสียนั้นจะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าไว้ เช่น สาเหตุของการ
เสียชีวิตนั้นอยู่ในการคุ้มครองของ สัญญาประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว หรือรวมทั้งการคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม
อุบัติเหตุด้วย หรือในกรณีที่มีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตมีความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม
สุขภาพด้วยหรือไม่ เป็นต้น  
 ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องให้ค าแนะน าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการตรวจสอบให้การ
เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นไปตามความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ท าไว้ และด าเนินการจัดส่งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ตามที่บริษัทประกันชีวิตได้ก าหนดไว้ในการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ของสัญญาประกันภัยแต่ละแบบ  

  ส่วนผู้พิจารณาสินไหมก็จะเป็นผู้ที่ตรวจสอบว่าสาเหตุของการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นคืออะไร ความสูญเสีย
ที่เรียกร้องอยู่ในความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทต้องจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องหรือไม่  
  3.2 ค าจ ากดัความหรือเง่ือนไขความคุ้มครองของสัญญา ในสัญญาประกันภัยจะมีการระบุถึงเงื่อนไข นิยาม 
และความหมายของผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์ รวมถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นการสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน หากมีประเด็นที่โต้แย้งกันระหว่างผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์กับบริษัทประกัน
ชีวิต ก็จะใช้ข้อความที่ระบุไว้ดังกล่าวในการอ้างอิง ให้เข้าใจตรงกันได้  
 ซึ่งผู้พิจารณาสินไหมจะต้องพิจารณาว่าสาเหตุที่ผู้ เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ใช้ในการเรียกร้อง
ผลประโยชน์นั้นอยู่ภายใต้ค านิยาม เงื่อนไขความคุ้มครองที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือเป็น
ข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ซื้อไว้หรือไม่  
 3.3 สัญญาประกันภัยมีผลบังคับตามกฎหมาย  นอกจากสาเหตุที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
เรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ท าไว้แล้วหรือไม่ ผู้
พิจารณาสินไหมจะต้องพิจารณาว่าการขอท ากรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยนั้นถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่
การเริ่มต้นของสัญญาหรือไม่ เช่น ส่วนได้เสียของผู้เอาประกันภัยในการขอเอาประกันภัยมีอยู่จริงหรือไม่ การแถลง
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ข้อมูลของผู้เอาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันภัยมีส่วนที่เป็นข้อความเท็จ หรือการปกปิดความจริงที่มีผลต่อการ
พิจารณารับประกันภัย รวมถึงได้มีการแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตได้ทราบถึงภาวะหรือสภาพที่เป็นอยู่ก่อนท าประกันภัย
ที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งบริษัทสามารถใช้เป็นเหตุที่ท าให้สัญญาประกันภัยนั้นตกเป็นโมฆียะและบริษัทประกันชีวิตสามารถ
บอกล้างสัญญาได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี ตามประเภทของกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งได้ระบุไว้ในแบบของ
สัญญาประกันชีวิต 
 เมื่อผู้พิจารณาสินไหมได้ท าการพิจารณาข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่วมกับองค์ประกอบของการพิจารณา
สินไหมทั้ง 3 ประการข้างต้นแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัยคือ การสรุปผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
 
4. สรุปผลการพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
 เป็นการที่ผู้พิจารณาสินไหมได้สรุปผลของการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ซึ่งผลที่ได้จะ
เป็นใน 2 กรณี คือ การอนุมัติจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน หรือการปฏิเสธการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน 
 ในกรณีที่ผู้พิจารณาสินไหมมีความเห็นว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีความถูกต้องชัดเจน อยู่ในความ
ครองของสัญญาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ก็จะสรุปผลเป็นการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ในจ านวน
เงินตามสิทธิที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ได้รับการคุ้มครอง 
 หากเป็นกรณีที่ผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์เป็นการปฏิเสธการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามที่เรียกร้อง ผู้พิจารณาสินไหมก็จะต้องมีหลักฐานที่จะสนับสนุนความเห็นของการปฏิเสธการจ่าย
ดังกล่าว ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุ หรือเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อประกอบกัน ดังนี้ 
 1) กรมธรรม์ไม่มีผลบังคับขณะที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเกิดการสูญเสีย 
 2) ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิบอกล้างสัญญาได้ และบริษัทมีหลักฐานที่สามารถใช้
สิทธิในการบอกล้างสัญญาดังกล่าวได้ 
 3) การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้นอยู่ในข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข
กรมธรรม์ 
 4) สาเหตุของการเรียกร้องไม่ตรงตามค านิยามของการสูญเสียที่อยู่ในความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น การเรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนของสัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ แต่สาเหตุของการเกิด
ความสูญเสียไม่ตรงตามค านิยามของการเกิดอุบัติเหตุเป็นต้น 
 ในการสรุปปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันชีวิตจะต้องจัดท าเป็น
หนังสือแจ้งไปยังผู้ที่เรียกร้องสินไหมเพื่อผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์และชี้แจงถึงเหตุผลของการปฏิเสธ
การจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งข้อความในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจะต้องได้รับการกลั่นกรองด้วยความ
ระมัดระวังที่ต้องให้มีเหตุผลและรายละเอียดที่ชัดเจน และมีเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยมารองรับสาเหตุของการ
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ดังกล่าว หากเกิดการไม่ยอมรับผลที่บริษัทใช้เป็นเหตุในการปฏิเสธการ
จ่ายเงินผลประโยชน์หรือมีข้อโต้แย้งจากฝ่ายผู้เอาประกันภัย ก็อาจจะเกิดการฟ้องร้องบริษัทประกันชีวิตจากฝ่ายของ 
ผู้เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ได้ แต่โดยทั่วไปหากมีความเห็นที่ไม่ตรงกันหรือการไม่ยอมรับผลการปฏิเสธ
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คุม้ครองของสญัญาประกนัภยั

 เป็นต้น
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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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การจ่ายผลประโยชนต์ามกรมธรรม์เกิดขึ้น บริษัทประกันชีวิตจะมีขั้นตอนของการเจรจาประนีประนอมเพื่อหาทางออก
ร่วมกันก่อน แต่หากยังมีข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ที่ไม่อาจตกลงกันให้เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายได้ก็จ าเป็นที่จะต้อง
ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด  
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เร่ืองที ่5.1  
สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
  
 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยที่ได้ท าไว้ ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนบริษัท
ประกันชีวิตจะพิจารณาว่าการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ โดยสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยจะมีดังนี้  
 
1. สิทธิของผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยและความสูญเสียนั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ดังนี้ 
  1.1  การได้รับเงินชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  การที่บริษัทประกันชีวิต ได้ออกกรมธรรม์
ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัยจะเป็นการให้สัญญาว่าบริษัทในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาในกรณีที่เกิดความสูญเสียที่เป็นความคุ้มครองของสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ การจ่ายเงินผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ จะระบุข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตไว้ดังนี้ 
 
  “ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย 100% ของจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์”  
 
   ซึ่งหากไม่มีสิ่งใดที่ท าให้สิทธิในการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องสิ้นสุดลงก่อนการเกิดความสูญเสีย หรือ
ก่อนการเรียกร้องสินไหม เช่น กรมธรรม์ขาดอายุ มีการปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเรื่องสุขภาพ ผู้เอา
ประกันภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมตามสิทธิ์ที่มีดังกล่าว 
  1.2  การโต้แย้งผลการพิจารณาเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าการได้รับ
การชดใช้การสูญเสียตามที่ เรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้นไม่ถูกต้อง เช่น กรณีของการเรียกร้อง เงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่เป็นดุลพินิจของผู้พิจารณาสินไหม และผู้เอาประกันภัยเห็นว่า
จ านวนเงินที่บริษัทจ่ายนั้นไม่เป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะให้บริษัททบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

การจ่ายผลประโยชนต์ามกรมธรรม์เกิดขึ้น บริษัทประกันชีวิตจะมีขั้นตอนของการเจรจาประนีประนอมเพื่อหาทางออก
ร่วมกันก่อน แต่หากยังมีข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ที่ไม่อาจตกลงกันให้เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายได้ก็จ าเป็นที่จะต้อง
ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด  
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เร่ืองที ่5.3  
การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครอง 
ทีร่ะบุไว้ในสัญญาประกนัภัย 
  
 
 ในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ผลของการพิจารณาอาจจะออกมาได้ทั้งกรณีที่
บริษัทอนุมัติจ่ายเงินผลประโยชน์ตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยเรียกร้อง หรือปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ ทั้งนี้ผล
ของการพิจารณาที่ออกมาในแต่ละกรณี ผู้พิจารณาสินไหมจะพิจารณาจากเงื่อนไขของความคุ้มครองที่ระบุใน
กรมธรรม์ รวมทั้งสิทธิของผู้เอาประกันภัย ในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 
1. สถานะของกรมธรรม์ 
 ผู้พิจารณาสินไหมจะตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์เพื่อให้มั่นใจว่ากรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับอยู่โดย
สมบูรณ์หรือไม่ในขณะที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้กรมธรรม์อาจจะมีสถานะเป็นสิ้นผลบังคับไปแล้ว
เนื่องจากได้มีการใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ หรืออาจจะสิ้นผลบังคับลงเพราะได้ขาดการช าระเบี้ยประกันภัยจนพ้น
ระยะเวลาผ่อนผันการช าระไปแล้ว ซึ่งหากเป็นกรณีที่สถานะกรมธรรม์ได้สิ้นผลบังคับไปแล้ว ผลของการพิจารณ า 
การเรียกร้องผลประโยชน์ของกรมธรรม์นี้ก็จะสรุปผลเป็นการปฏิเสธการจ่าย ซึ่งบริษัทประกันชีวิตก็จะแจ้งให้ฝ่ายของ
ผู้เอาประกันภัยได้ทราบถึงผลการพิจารณาและสาเหตุของการปฏิเสธการจ่ายผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องดังกล่าว 
 ซึ่งในกรณีนี้ตัวแทนประกันชีวิตอาจจะต้องช่วยอธิบายให้ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยได้ทราบถึงสาเหตุและเข้าใจ
ถึงผลที่มาของการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ดังกล่าว และเพื่อรักษาสิทธิในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องให้การแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยในการรักษาสถานะของกรมธรรม์ให้มีผลบังคับอยู่ตลอด
ระยะเวลาของกรมธรรม์ โดยให้ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดการช าระของกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง และ
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตัวแทนประกันชีวิตก็ควรจะต้องช่วยตรวจสอบถึง
สถานะของกรมธรรม์ว่ายังคงมีอยู่อย่างสมบูรณ์หรือไม่ เพื่อให้ฝ่ายของผู้เอาประกันภัยเข้าใจถึงการใช้สิทธิในการ
เรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้อง 
 
2. การช าระเบีย้ประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับโดยสมบูรณ์เมื่อมีการช าระเบี้ยประกันภัยอย่างครบถ้วนต่อเนื่องตาม
ข้อก าหนดการช าระเบี้ยประกันภัย แต่ในกรณีที่กรมธรรม์ขาดช าระเบี้ยประกันภัยแต่ยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน
การช าระเบี้ยประกันภัย (Grace Period) กรมธรรม์จะยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์อยู่ ซึ่งบริษัทประกันชีวิตก็จะ
สรุปผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์เป็นการอนุมัติจ่ายค่าสินไหมได้ ในกรณีนี้จ านวนเงินเบี้ยประกันภัยตาม
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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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งวดที่ค้างช าระจะถือว่าเป็นหนี้ตามกรมธรรม์ที่บริษัทจะน าไปหักออกจากจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนตามสิทธิที่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะได้รับ  
 กรณีที่การขาดช าระเบี้ยประกันภัยได้พ้นช่วงระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว และกรมธรรม์
ยังไม่เกิดมูลค่าเงินสดขึ้น กรมธรรม์ฉบับนี้ก็จะอยู่ในสถานะที่ขาดผลบังคับ ผลของการพิจารณาสินไหมก็จะเป็นการ
ปฏิเสธการจ่าย แต่ถ้าเป็นกรณีที่กรมธรรม์ได้มีการช าระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งที่กรมธรรม์มีมูลค่า
เงินสดมากเพียงพอแล้ว การขาดช าระเบี้ยประกันภัยที่แม้พ้นระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว โดย
เงื่อนไขของสัญญาก็จะเกิดการกู้มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ที่มีอยู่ไปช าระค่าเบี้ยประกันภัยงวดที่ถึงก าหนดช าระ
ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (Auto Premium Loan Policy) กรมธรรม์นี้ก็จะยังมีผลบังคับอยู่  ส่วนจ านวนเงินของมูลค่า 
เงินสดตามกรมธรรม์ที่ได้มีการกู้เพื่อไปช าระค่าเบี้ยประกันภัยในแต่ละงวดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะเป็นหนี้สินของ
กรมธรรม์ที่จะต้องน าไปหักออกจากจ านวนเงินผลประโยชน์ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์จะได้รับ  
 ในกรณีที่การช าระเบี้ยประกันภัยหยุดลงเนื่องจากผู้เอาประกันภัยใชส้ิทธิในการแปลงเป็นกรมธรรม์ขยายเวลา 
(Extended Term Insurance) หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในช่วงของการขยายเวลา
ดังกล่าว กรมธรรม์จะยังคงมีสถานะที่มีผลบังคับอยู่ ในกรณีนี้บริษัทก็จะพิจารณาจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์ตาม
ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับ หรือหากกรมธรรม์หยุดการช าระเบี้ยประกันภัยและได้แปลงเป็น
กรมธรรม์ใช้มูลค่าส าเร็จ (Reduced Paid-up Policy) ในกรณีนี้หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เมื่อผู้พิจารณาสินไหมได้
พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครอง และสรุปผลเป็นอนุมัติจ่าย เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ได้ 
จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนก็จะเป็นไปตามจ านวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ที่ได้มีการแปลงเป็นทุนประกันใช้
เงินส าเร็จดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นจ านวนเงินที่ลดลงจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นของกรมธรรม์ฉบับดังกล่าว  
 การขาดช าระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัย จะมีผลต่อการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครอง
ของกรมธรรม์และจ านวนเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งนี้จะเป็นไปตามสถานะของกรมธรรม์ที่เป็นผลจากการขาด
ช าระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว และผลที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งที่ท าให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ หรือมีผลบังคับอยู่ภายใต้การ
ใช้สิทธิ์เปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีความเข้าใจผลที่มีต่อจ านวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้เอา
ประกันภัยจะได้รับ และตัวแทนจะต้องสามารถอธิบายถึงผลดังกล่าวให้กับฝ่ายของผู้เอาประกันภัยได้ทราบอย่าง
ถูกต้อง  
 
3. ระยะเวลาบอกล้างสัญญา 
 สืบเนื่องจากการพิจารณารับประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตจะเชื่อถือตามถ้อยแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยใน
ใบค าขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้แสดงต่อบริษัท ซึ่งรายละเอียดของถ้อยแถลง
และข้อมูลในรายการที่แสดงนี้จะมีผลโดยตรงต่อการพิจารณารับหรือไม่รับประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัย หรือการ
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้น และในด้านของสัญญาประกันชีวิตที่ถ้อยแถลงของผู้เอาประกันภัยเหล่านี้จะถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต ข้อมูลความจริงบางประการที่หากผู้ขอเอาประกันภัยได้แถลงในใบค าขอเอา
ประกันภัยแล้ว บริษัทประกันชีวิตอาจจะพิจารณาไม่รับประกันภัยตามข้อเสนอขอเอาประกันภัยนั้นได้ ดังนั้นหากผู้เอา
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เร่ืองที ่5.1  
สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
  
 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยที่ได้ท าไว้ ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนบริษัท
ประกันชีวิตจะพิจารณาว่าการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ โดยสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยจะมีดังนี้  
 
1. สิทธิของผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยและความสูญเสียนั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ดังนี้ 
  1.1  การได้รับเงินชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  การที่บริษัทประกันชีวิต ได้ออกกรมธรรม์
ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัยจะเป็นการให้สัญญาว่าบริษัทในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาในกรณีที่เกิดความสูญเสียที่เป็นความคุ้มครองของสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ การจ่ายเงินผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ จะระบุข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตไว้ดังนี้ 
 
  “ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย 100% ของจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์”  
 
   ซึ่งหากไม่มีสิ่งใดที่ท าให้สิทธิในการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องสิ้นสุดลงก่อนการเกิดความสูญเสีย หรือ
ก่อนการเรียกร้องสินไหม เช่น กรมธรรม์ขาดอายุ มีการปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเรื่องสุขภาพ ผู้เอา
ประกันภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมตามสิทธิ์ที่มีดังกล่าว 
  1.2  การโต้แย้งผลการพิจารณาเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าการได้รับ
การชดใช้การสูญเสียตามที่ เรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้นไม่ถูกต้อง เช่น กรณีของการเรียกร้อง เงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่เป็นดุลพินิจของผู้พิจารณาสินไหม และผู้เอาประกันภัยเห็นว่า
จ านวนเงินที่บริษัทจ่ายนั้นไม่เป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะให้บริษัททบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน
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งวดที่ค้างช าระจะถือว่าเป็นหนี้ตามกรมธรรม์ที่บริษัทจะน าไปหักออกจากจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนตามสิทธิที่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จะได้รับ  
 กรณีที่การขาดช าระเบี้ยประกันภัยได้พ้นช่วงระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว และกรมธรรม์
ยังไม่เกิดมูลค่าเงินสดขึ้น กรมธรรม์ฉบับนี้ก็จะอยู่ในสถานะที่ขาดผลบังคับ ผลของการพิจารณาสินไหมก็จะเป็นการ
ปฏิเสธการจ่าย แต่ถ้าเป็นกรณีที่กรมธรรม์ได้มีการช าระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งที่กรมธรรม์มีมูลค่า
เงินสดมากเพียงพอแล้ว การขาดช าระเบี้ยประกันภัยที่แม้พ้นระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันภัยแล้ว โดย
เงื่อนไขของสัญญาก็จะเกิดการกู้มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ที่มีอยู่ไปช าระค่าเบี้ยประกันภัยงวดที่ถึงก าหนดช าระ
ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (Auto Premium Loan Policy) กรมธรรม์นี้ก็จะยังมีผลบังคับอยู่  ส่วนจ านวนเงินของมูลค่า 
เงินสดตามกรมธรรม์ที่ได้มีการกู้เพื่อไปช าระค่าเบี้ยประกันภัยในแต่ละงวดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะเป็นหนี้สินของ
กรมธรรม์ที่จะต้องน าไปหักออกจากจ านวนเงินผลประโยชน์ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์จะได้รับ  
 ในกรณีที่การช าระเบี้ยประกันภัยหยุดลงเนื่องจากผู้เอาประกันภัยใชส้ิทธิในการแปลงเป็นกรมธรรม์ขยายเวลา 
(Extended Term Insurance) หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในช่วงของการขยายเวลา
ดังกล่าว กรมธรรม์จะยังคงมีสถานะที่มีผลบังคับอยู่ ในกรณีนี้บริษัทก็จะพิจารณาจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์ตาม
ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับ หรือหากกรมธรรม์หยุดการช าระเบี้ยประกันภัยและได้แปลงเป็น
กรมธรรม์ใช้มูลค่าส าเร็จ (Reduced Paid-up Policy) ในกรณีนี้หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เมื่อผู้พิจารณาสินไหมได้
พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครอง และสรุปผลเป็นอนุมัติจ่าย เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ได้ 
จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนก็จะเป็นไปตามจ านวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ที่ได้มีการแปลงเป็นทุนประกันใช้
เงินส าเร็จดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นจ านวนเงินที่ลดลงจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นของกรมธรรม์ฉบับดังกล่าว  
 การขาดช าระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัย จะมีผลต่อการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครอง
ของกรมธรรม์และจ านวนเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งนี้จะเป็นไปตามสถานะของกรมธรรม์ที่เป็นผลจากการขาด
ช าระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว และผลที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งที่ท าให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ หรือมีผลบังคับอยู่ภายใต้การ
ใช้สิทธิ์เปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีความเข้าใจผลที่มีต่อจ านวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้เอา
ประกันภัยจะได้รับ และตัวแทนจะต้องสามารถอธิบายถึงผลดังกล่าวให้กับฝ่ายของผู้เอาประกันภัยได้ทราบอย่าง
ถูกต้อง  
 
3. ระยะเวลาบอกล้างสัญญา 
 สืบเนื่องจากการพิจารณารับประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตจะเชื่อถือตามถ้อยแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยใน
ใบค าขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้แสดงต่อบริษัท ซึ่งรายละเอียดของถ้อยแถลง
และข้อมูลในรายการที่แสดงนี้จะมีผลโดยตรงต่อการพิจารณารับหรือไม่รับประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัย หรือการ
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้น และในด้านของสัญญาประกันชีวิตที่ถ้อยแถลงของผู้เอาประกันภัยเหล่านี้จะถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต ข้อมูลความจริงบางประการที่หากผู้ขอเอาประกันภัยได้แถลงในใบค าขอเอา
ประกันภัยแล้ว บริษัทประกันชีวิตอาจจะพิจารณาไม่รับประกันภัยตามข้อเสนอขอเอาประกันภัยนั้นได้ ดังนั้นหากผู้เอา
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ประกันภัยได้แถลงข้อความที่เป็นเท็จหรือปกปิดความจริงในรายการดังกล่าว และบริษัทสามารถสืบทราบถึงข้อมูลที่
แท้จริงเหล่านั้นได้ ถึงแม้จะได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้วก็ตาม บริษัทยังมีสิทธิที่จะปฏิเสธ
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้นได้ เนื่องจากกรมธรรม์ขาดความสมบูรณ์ของสัญญาตั้งแต่เริ่มต้น (Void) 
โดยสัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 ทั้งนี้การใช้สิทธิในการ
ปฏิเสธหรือบอกล้างสัญญานี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาการบอกล้างสัญญาตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข
กรมธรรม์ที่ก าหนดระยะเวลาของการใช้สิทธิบอกล้างสัญญาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันเร่ิมสัญญาประกันภัย
ส าหรับกรมธรรม์ประเภทสามัญ และภายในระยะเวลา 1 ปี ส าหรับกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม 
 
4. การแถลงอายุคลาดเคลือ่น 

 เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันภัยถูกก าหนดไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัยและตามอายุของ ผู้เอาประกันภัย
ในขณะขอเอาประกันภัย ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตจึงต้องตรวจสอบอายุที่ถูกต้อง ของผู้เอาประกันภัยอีกครั้ง เมื่อมี
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ซึ่งการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนี้เป็นเงื่อนไขที่ เป็น
สาระส าคัญที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังนี้ 

 
 “ถ้าอายุของผู้เอาประกันภัยตามที่ได้แถลงไว้ต่อบริษัทคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริงเป็นเหตุให้บริษัท
ก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ า จ านวนเงินที่บริษัทจะต้องจ่ายตามกรมธรรม์นี้จะลดลง ตามส่วน  

 ถ้าบริษัทประกันชีวิตพิสูจน์ได้ว่าในขณะท าสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดพิกัดอัตราตาม
การค้าปกติของบริษัท สัญญาจะตกเป็นโมฆียะและบริษัทจะรับผิดชอบเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไว้แล้วทั้งหมด
เท่านั้น” 

 
 ผลของการปรับหรือแก้ไขอายุของผู้เอาประกันภัยให้ถูกต้องตามความจริงก่อนการพิจารณาจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นี้อาจมีผลให้จ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ฝ่ายผู้เอาประกันภัยเรียกร้องต้องลดลงตาม
ส่วน หากเป็นกรณีที่แถลงอายุไว้ต่ ากว่าความเป็นจริง หรือบริษัทประกันชีวิตต้องคืนเบี้ยประกันภัยส่วนเกินให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุไว้สูงกว่าความเป็นจริงโดยไม่มีดอกเบี้ย 
 การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ต้องมีการปรับลดลงจากการที่ผู้เอาประกันภัยแถลงอายุไว้
ต่ ากว่าความเป็นจริง หรือกรณีของการที่บริษัทประกันชีวิตต้องคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่รับช าระไว้เกินจากอายุที่
ถูกต้องของผู้เอาประกันภัยนี้ ถือว่าเป็นส่วนที่ตัวแทนประกันชีวิตควรจะต้องตรวจสอบถึงความถูกต้องดังกล่าวตั้งแต่
ตอนที่ผู้เอาประกันภัยได้สมัครขอเอาประกันภัย โดยจะต้องตรวจสอบในเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่แสดงถึงวันเดือนปี
เกิด หรืออายุขณะขอเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย รวมถึงท าความเข้าใจในวิธีการค านวณอายุของผู้เอา
ประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ เพื่อที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น 
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อายุของผู ้เอาประกันภัย

ที่ถูกต้องของผู้เอา
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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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5. ข้อยกเว้นของสัญญาประกนัภัย 
ในกรณีที่เป็นเงื่อนไขข้อยกเว้นของกรมธรรม์ในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เช่นกรณีที่ผู้เอา

ประกันภัยได้กระท าอัตวินิบาตกรรมภายในระยะเวลาปีแรกของกรมธรรม์ ผู้พิจารณาสินไหมอาจจะต้องค้นหาหลักฐาน
ประกอบต่าง ๆ ที่จะยืนยันได้ว่าการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยเกิดจากการเจตนาฆ่าตัวตาย ซึ่งในบางคร้ังการค้นหา
หลักฐานดังกล่าวอาจจะท าได้ไม่ง่ายนักจึงอาจจะต้องให้มีการตรวจสอบโดยผู้ที่มีความรู้ความช านาญร่วมด้วย  

หรือในกรณีของของสัญญาเพิ่มเติม การเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์บางรายการอาจจะอยู่ใน
ข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนั้น ๆ ได้ ผู้พิจารณาสินไหมจึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการ
พิจารณาว่าการเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยนั้นอยู่ในเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครองที่บริ ษัทสามารถใช้สิทธิในการ
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้หรือไม่ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกับผู้เอาประกันภัย 
ผู้พิจารณาสินไหมจึงต้องมีหลักฐานที่ถูกต้องชัดเจนในการอ้างอิงการปฏิเสธการจ่ายเงินค่าสินไหมดังกล่าว 
 เช่นเดียวกันที่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีส่วนร่วมในกรณีของการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์นี้ด้วย หากเห็นว่าบริษัทมีหลักฐานที่ชัดเจนและเป็นไปตามเงื่อนไขข้อยกเว้นของกรมธรรม์หรือสัญญา
เพิ่มเติม ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องช่วยอธิบายถึงความถูกต้องดังกล่าวให้ฝ่ายของผู้เอาประกันได้เข้ าใจ หรือหาก
ตัวแทนประกันชีวิตเห็นว่าการปฏิเสธดังกล่าวไม่ถูกต้องก็จะต้องเป็นตัวแทนของฝ่ายผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้อง
สิทธิของผู้เอาประกันภัยในการให้บริษัทได้ทบทวนผลการพิจารณาสินไหม โดยอาจจะต้องรวบรวมหลักฐานที่เป็น
ประโยชน์ในการหักล้างความเห็นของบริษัทมาแสดงเพิ่มเติมเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย 
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เร่ืองที ่5.1  
สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
  
 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยที่ได้ท าไว้ ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนบริษัท
ประกันชีวิตจะพิจารณาว่าการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ โดยสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยจะมีดังนี้  
 
1. สิทธิของผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยและความสูญเสียนั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ดังนี้ 
  1.1  การได้รับเงินชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  การที่บริษัทประกันชีวิต ได้ออกกรมธรรม์
ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัยจะเป็นการให้สัญญาว่าบริษัทในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาในกรณีที่เกิดความสูญเสียที่เป็นความคุ้มครองของสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ การจ่ายเงินผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ จะระบุข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตไว้ดังนี้ 
 
  “ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย 100% ของจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์”  
 
   ซึ่งหากไม่มีสิ่งใดที่ท าให้สิทธิในการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องสิ้นสุดลงก่อนการเกิดความสูญเสีย หรือ
ก่อนการเรียกร้องสินไหม เช่น กรมธรรม์ขาดอายุ มีการปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเรื่องสุขภาพ ผู้เอา
ประกันภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมตามสิทธิ์ที่มีดังกล่าว 
  1.2  การโต้แย้งผลการพิจารณาเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าการได้รับ
การชดใช้การสูญเสียตามที่ เรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้นไม่ถูกต้อง เช่น กรณีของการเรียกร้อง เงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่เป็นดุลพินิจของผู้พิจารณาสินไหม และผู้เอาประกันภัยเห็นว่า
จ านวนเงินที่บริษัทจ่ายนั้นไม่เป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะให้บริษัททบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน
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5. ข้อยกเว้นของสัญญาประกนัภัย 
ในกรณีที่เป็นเงื่อนไขข้อยกเว้นของกรมธรรม์ในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เช่นกรณีที่ผู้เอา

ประกันภัยได้กระท าอัตวินิบาตกรรมภายในระยะเวลาปีแรกของกรมธรรม์ ผู้พิจารณาสินไหมอาจจะต้องค้นหาหลักฐาน
ประกอบต่าง ๆ ที่จะยืนยันได้ว่าการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยเกิดจากการเจตนาฆ่าตัวตาย ซึ่งในบางคร้ังการค้นหา
หลักฐานดังกล่าวอาจจะท าได้ไม่ง่ายนักจึงอาจจะต้องให้มีการตรวจสอบโดยผู้ที่มีความรู้ความช านาญร่วมด้วย  

หรือในกรณีของของสัญญาเพิ่มเติม การเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์บางรายการอาจจะอยู่ใน
ข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนั้น ๆ ได้ ผู้พิจารณาสินไหมจึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการ
พิจารณาว่าการเรียกร้องของผู้เอาประกันภัยนั้นอยู่ในเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครองที่บริษัทสามารถใช้สิทธิในการ
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้หรือไม่ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกับผู้เอาประกันภัย 
ผู้พิจารณาสินไหมจึงต้องมีหลักฐานที่ถูกต้องชัดเจนในการอ้างอิงการปฏิเสธการจ่ายเงินค่าสินไหมดังกล่าว 
 เช่นเดียวกันที่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีส่วนร่วมในกรณีของการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์นี้ด้วย หากเห็นว่าบริษัทมีหลักฐานที่ชัดเจนและเป็นไปตามเงื่อนไขข้อยกเว้นของกรมธรรม์หรือสัญญา
เพิ่มเติม ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องช่วยอธิบายถึงความถูกต้องดังกล่าวให้ฝ่ายของผู้เอาประกันได้เข้ าใจ หรือหาก
ตัวแทนประกันชีวิตเห็นว่าการปฏิเสธดังกล่าวไม่ถูกต้องก็จะต้องเป็นตัวแทนของฝ่ายผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้อง
สิทธิของผู้เอาประกันภัยในการให้บริษัทได้ทบทวนผลการพิจารณาสินไหม โดยอาจจะต้องรวบรวมหลักฐานที่เป็น
ประโยชน์ในการหักล้างความเห็นของบริษัทมาแสดงเพิ่มเติมเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย 
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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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เร่ืองที ่5.1  
สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
  
 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยที่ได้ท าไว้ ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนบริษัท
ประกันชีวิตจะพิจารณาว่าการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ โดยสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยจะมีดังนี้  
 
1. สิทธิของผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยและความสูญเสียนั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ดังนี้ 
  1.1  การได้รับเงินชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  การที่บริษัทประกันชีวิต ได้ออกกรมธรรม์
ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัยจะเป็นการให้สัญญาว่าบริษัทในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาในกรณีที่เกิดความสูญเสียที่เป็นความคุ้มครองของสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ การจ่ายเงินผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ จะระบุข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตไว้ดังนี้ 
 
  “ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย 100% ของจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์”  
 
   ซึ่งหากไม่มีสิ่งใดที่ท าให้สิทธิในการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องสิ้นสุดลงก่อนการเกิดความสูญเสีย หรือ
ก่อนการเรียกร้องสินไหม เช่น กรมธรรม์ขาดอายุ มีการปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเรื่องสุขภาพ ผู้เอา
ประกันภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมตามสิทธิ์ที่มีดังกล่าว 
  1.2  การโต้แย้งผลการพิจารณาเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าการได้รับ
การชดใช้การสูญเสียตามที่ เรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้นไม่ถูกต้อง เช่น กรณีของการเรียกร้อง เงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่เป็นดุลพินิจของผู้พิจารณาสินไหม และผู้เอาประกันภัยเห็นว่า
จ านวนเงินที่บริษัทจ่ายนั้นไม่เป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะให้บริษัททบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน
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ภาคผนวก 
 
 ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
 เอกสารประกอบท่ี 5.1 ค าร้องค่าสินไหมมรณกรรม 
 เอกสารประกอบท่ี 5.2 หนังสือมอบอ านาจ 
 เอกสารประกอบท่ี 5.3 ใบรับรองแพทย์ (ใบรายงานแพทย์) 
 เอกสารประกอบท่ี 5.4 ค าร้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 เอกสารประกอบท่ี 5.5 ค าร้องเรียกร้องเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 
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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 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

  การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับตัวแทนประกันชีวิต    5-3 
 

เร่ืองที ่5.1  
สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
  
 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยที่ได้ท าไว้ ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนบริษัท
ประกันชีวิตจะพิจารณาว่าการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ โดยสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยจะมีดังนี้  
 
1. สิทธิของผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยและความสูญเสียนั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ดังนี้ 
  1.1  การได้รับเงินชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  การที่บริษัทประกันชีวิต ได้ออกกรมธรรม์
ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัยจะเป็นการให้สัญญาว่าบริษัทในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาในกรณีที่เกิดความสูญเสียที่เป็นความคุ้มครองของสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ การจ่ายเงินผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ จะระบุข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตไว้ดังนี้ 
 
  “ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย 100% ของจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์”  
 
   ซึ่งหากไม่มีสิ่งใดที่ท าให้สิทธิในการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องสิ้นสุดลงก่อนการเกิดความสูญเสีย หรือ
ก่อนการเรียกร้องสินไหม เช่น กรมธรรม์ขาดอายุ มีการปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเรื่องสุขภาพ ผู้เอา
ประกันภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมตามสิทธิ์ที่มีดังกล่าว 
  1.2  การโต้แย้งผลการพิจารณาเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าการได้รับ
การชดใช้การสูญเสียตามที่ เรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้นไม่ถูกต้อง เช่น กรณีของการเรียกร้อง เงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่เป็นดุลพินิจของผู้พิจารณาสินไหม และผู้เอาประกันภัยเห็นว่า
จ านวนเงินที่บริษัทจ่ายนั้นไม่เป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะให้บริษัททบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน
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  การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับตัวแทนประกันชีวิต    5-23 
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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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เร่ืองที ่5.1  
สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
  
 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยที่ได้ท าไว้ ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนบริษัท
ประกันชีวิตจะพิจารณาว่าการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ โดยสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยจะมีดังนี้  
 
1. สิทธิของผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยและความสูญเสียนั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ดังนี้ 
  1.1  การได้รับเงินชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  การที่บริษัทประกันชีวิต ได้ออกกรมธรรม์
ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัยจะเป็นการให้สัญญาว่าบริษัทในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาในกรณีที่เกิดความสูญเสียที่เป็นความคุ้มครองของสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ การจ่ายเงินผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ จะระบุข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตไว้ดังนี้ 
 
  “ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย 100% ของจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์”  
 
   ซึ่งหากไม่มีสิ่งใดที่ท าให้สิทธิในการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องสิ้นสุดลงก่อนการเกิดความสูญเสีย หรือ
ก่อนการเรียกร้องสินไหม เช่น กรมธรรม์ขาดอายุ มีการปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเรื่องสุขภาพ ผู้เอา
ประกันภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมตามสิทธิ์ที่มีดังกล่าว 
  1.2  การโต้แย้งผลการพิจารณาเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าการได้รับ
การชดใช้การสูญเสียตามที่ เรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้นไม่ถูกต้อง เช่น กรณีของการเรียกร้อง เงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่เป็นดุลพินิจของผู้พิจารณาสินไหม และผู้เอาประกันภัยเห็นว่า
จ านวนเงินที่บริษัทจ่ายนั้นไม่เป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะให้บริษัททบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน
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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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เร่ืองที ่5.1  
สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
  
 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยที่ได้ท าไว้ ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนบริษัท
ประกันชีวิตจะพิจารณาว่าการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ โดยสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยจะมีดังนี้  
 
1. สิทธิของผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยและความสูญเสียนั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ดังนี้ 
  1.1  การได้รับเงินชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  การที่บริษัทประกันชีวิต ได้ออกกรมธรรม์
ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัยจะเป็นการให้สัญญาว่าบริษัทในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาในกรณีที่เกิดความสูญเสียที่เป็นความคุ้มครองของสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ การจ่ายเงินผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ จะระบุข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตไว้ดังนี้ 
 
  “ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย 100% ของจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์”  
 
   ซึ่งหากไม่มีสิ่งใดที่ท าให้สิทธิในการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องสิ้นสุดลงก่อนการเกิดความสูญเสีย หรือ
ก่อนการเรียกร้องสินไหม เช่น กรมธรรม์ขาดอายุ มีการปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเรื่องสุขภาพ ผู้เอา
ประกันภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมตามสิทธิ์ที่มีดังกล่าว 
  1.2  การโต้แย้งผลการพิจารณาเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าการได้รับ
การชดใช้การสูญเสียตามที่ เรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้นไม่ถูกต้อง เช่น กรณีของการเรียกร้อง เงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่เป็นดุลพินิจของผู้พิจารณาสินไหม และผู้เอาประกันภัยเห็นว่า
จ านวนเงินที่บริษัทจ่ายนั้นไม่เป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะให้บริษัททบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน
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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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เร่ืองที ่5.1  
สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
  
 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยที่ได้ท าไว้ ซึ่งในกรณีของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนบริษัท
ประกันชีวิตจะพิจารณาว่าการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ โดยสิทธิของ
ผู้เอาประกันภัยจะมีดังนี้  
 
1. สิทธิของผู้เอาประกนัภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  เมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยและความสูญเสียนั้นอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ดังนี้ 
  1.1  การได้รับเงินชดใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  การที่บริษัทประกันชีวิต ได้ออกกรมธรรม์
ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัยจะเป็นการให้สัญญาว่าบริษัทในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาในกรณีที่เกิดความสูญเสียที่เป็นความคุ้มครองของสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ การจ่ายเงินผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น 
ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ จะระบุข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตไว้ดังนี้ 
 
  “ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย 100% ของจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์”  
 
   ซึ่งหากไม่มีสิ่งใดที่ท าให้สิทธิในการได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องสิ้นสุดลงก่อนการเกิดความสูญเสีย หรือ
ก่อนการเรียกร้องสินไหม เช่น กรมธรรม์ขาดอายุ มีการปกปิดหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเรื่องสุขภาพ ผู้เอา
ประกันภัยย่อมได้รับการชดใช้ค่าสินไหมตามสิทธิ์ที่มีดังกล่าว 
  1.2  การโต้แย้งผลการพิจารณาเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินผลประโยชน์ในจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยเห็นว่าการได้รับ
การชดใช้การสูญเสียตามที่ เรียกร้องเงินผลประโยชน์นั้นไม่ถูกต้อง เช่น กรณีของการเรียกร้อง เงินชดเชยค่า
รักษาพยาบาลซึ่งเป็นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่เป็นดุลพินิจของผู้พิจารณาสินไหม และผู้เอาประกันภัยเห็นว่า
จ านวนเงินที่บริษัทจ่ายนั้นไม่เป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะให้บริษัททบทวนจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน
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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
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-3 
 

4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) กรณีศึกษาด้านการรักษาความลับ
อันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 3) กรณีศึกษาด้านการไม่แนะน าให้    
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชวีิตได ้
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6-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                             ตช.1 
(1 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
 6.1 ความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันชีวติ 

 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต  
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 

 
แนวคดิ 

1. จรรยาบรรณมีความส าคัญต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและควบคุมให้ประพฤติปฏิบัติ
ด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กรหรือของ
สมาชิกผู้ประกอบวิชาชพีตัวแทนประกันชีวิตเป็นส าคัญ โดยจรรยาบรรณเกิดจากการสื่อสารประสบการณ์
และบทเรียนของคนในอาชีพนั้น ๆ เพื่อปฏิบัติให้ได้รับความน่า เชื่อถือและไว้วางใจ น าไปสู่การเพิ่ม
ผลผลิตของตัวแทนประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตโดยรวม และส่งผลไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศต่อไป  

2. จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อ   
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้
เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้ผู้
เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าวให้
ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ และ        
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีว 
ปฏิญาณ  

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้น เป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่
น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวด 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การอธิบาย
แบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเรื่องการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
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เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
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ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
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6-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่6.1  
ความส าคญัของจรรยาบรรณกบัการเพิม่ผลผลติของธุรกจิประกนัชีวติ 
   
 
 ธุรกิจประกันชีวิตส่วนใหญ่ด าเนินการขายประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลาง
ระหว่างผู้เอาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต โดยมีบทบาทหน้าที่ส าคัญต่อการชี้ชวนชักน าให้คนทั่วไปเข้ามาท า
ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีข้อพึงปฏิบัติส าหรับการขายประกันชีวิตขึ้นไว้ เพื่อใช้ส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการขายประกันชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ มีระบบการส่งเสริม 
พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตเป็นนักขายประกันชีวิตมืออาชีพ
อย่างแท้จริง คุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตที่ดีนั้นจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรู้เก่ียวกับการ
ประกันชีวิตเป็นอย่างดี สามารถใช้ค าอธิบายชี้แจงสาระส าคัญของเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน 
และตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภคอย่าง
ตรงไปตรงมา พร้อมกับประเมินวิเคราะห์ความต้องการให้มีความสอดคล้องกับฐานะอาชีพ รายได้ ของผู้บริโภค และ
น าเสนอสินค้าท่ีเหมาะสมกับความจ าเป็น การให้ค าแนะน าในเรื่องต้องเปิดเผยและการแถลงข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ความเป็นจริงลงในใบค าขอเอาประกันภัย เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย พร้อมกับวิธีการติดต่อมายังบริษัทประกันชีวิตเพื่อรับบริการด้านกรมธรรม์ บริการเรื่องเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และการแจ้งข้อร้องเรียน 
 ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกันชีวิตให้
เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน การให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักการและวิธีการเอาประกันภัยที่ถูกต้องและการบริการที่ดีจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง และยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญก้าวหน้าอันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

 
1. ความส าคญัของจรรยาบรรณตวัแทนประกนัชีวติ 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งตอ่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทั้งในด้าน
การระดมเงินออมเพื่อพัฒนาประเทศ เกิดการลงทุนการจ้างแรงงานและการสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัว
ของผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น ธุรกิจประกันชีวิตจึงเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก แต่
เมื่อมองสัดส่วนการท าประกันชีวิตในประเทศแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจท าประกันชีวิต เพราะยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต  
   เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโต ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นช่องทางจ าหน่ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่มีความส าคัญและใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จะต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปยอมรับและเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยที่การด ารงชีวิตในยุควัตถุนิยมมีการแข่งขันสูง 
ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดและคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพบางรายอาจขาด
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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จริยธรรมและคุณธรรมบ้าง และนับวันปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพจะถูกกล่าวถึงมากขึ้นตามล าดับ แม้จรรยาบรรณ
วิชาชีพมักจะไม่มีการก าหนดโทษ เป็นเพียงการกระตุ้นเตือนจิตส านึกในการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมเท่านั้น  
อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณก็มีความส าคัญกับตัวแทนประกันชีวิตดังนี้ 
 1. ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและการบริการของตัวแทนประกันชีวิต 
        2. ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวติ เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม 
 3. ช่วยลดปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว  
 4. ช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของตัวแทนประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตดียิ่ง ๆ ขึ้น 
 5. เป็นกลไกในการปกป้องตวัแทนประกนัชีวิตที่ท าหนา้ที่อย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม 
ให้ประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กรหรือ
ของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นส าคัญ และในทางกลับกันถ้าตัวแทนประกันชีวิต ละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัว เพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป   

 
2. การเพิม่ผลผลติของธุรกจิประกนัชีวติ 
 โครงสร้างตลาดประกันชีวิตในประเทศไทย เป็นโครงสร้างที่มีการกระจุกตัวของส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน
บริษัทใหญ่เพียงไม่กี่ราย และลักษณะพฤติกรรมการแข่งขันเน้นที่คุณภาพของตัวแทนประกันชีวิต ดังนั้น ภายใต้
มุมมองในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในระยะยาวนั้น ธุรกิจจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีความเชื่อว่า
บุคลากรเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจ ด้วยการพัฒนาคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตให้มีความเป็นเลิศเทียบเท่าระดับสากลที่
สามารถแข่งขันได้โดยการมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพอย่างเข้มข้น มีคว ามรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการให้บริการ                         
การน าเสนอขายจึงต้องกระท าอย่างมีจรรยาบรรณเพราะ  
 1) จรรยาบรรณจะช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ผลิต ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
ยุติธรรม ท าให้เกิดความเชื่อถือในสังคม  
  2) จรรยาบรรณช่วยท าให้คนท างาน ปฏิบัติหนา้ที่อย่างมีประสทิธิภาพและมีมาตรฐาน  
 3) จรรยาบรรณก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเปน็การสร้างความภักดีแก่ผู้บริโภค และ  
  4) จรรยาบรรณก่อให้เกิดการท างานอย่างมีความสุข เม่ือทุกฝ่ายมีจรรยาบรรณ ย่อมลดการเอารัดเอาเปรียบ 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 จากการที่ตัวแทนประกันชีวิตมีจรรยาบรรณที่ดี ท าให้บริษัทมีตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชน ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทประกันชีวิตเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน บริษัทก็จะได้รับ
ความนิยมอย่างสูงจากสังคม คนก็จะหลั่งไหลมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทมากยิ่งขึ้น ก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นไป
ด้วย 
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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) กรณีศึกษาด้านการรักษาความลับ
อันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 3) กรณีศึกษาด้านการไม่แนะน าให้    
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชวีิตได ้
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จริยธรรมและคุณธรรมบ้าง และนับวันปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพจะถูกกล่าวถึงมากขึ้นตามล าดับ แม้จรรยาบรรณ
วิชาชีพมักจะไม่มีการก าหนดโทษ เป็นเพียงการกระตุ้นเตือนจิตส านึกในการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมเท่านั้น  
อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณก็มีความส าคัญกับตัวแทนประกันชีวิตดังนี้ 
 1. ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและการบริการของตัวแทนประกันชีวิต 
        2. ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวติ เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม 
 3. ช่วยลดปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว  
 4. ช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของตัวแทนประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตดียิ่ง ๆ ขึ้น 
 5. เป็นกลไกในการปกป้องตวัแทนประกนัชีวิตที่ท าหนา้ที่อย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม 
ให้ประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กรหรือ
ของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นส าคัญ และในทางกลับกันถ้าตัวแทนประกันชีวิต ละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัว เพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป   

 
2. การเพิม่ผลผลติของธุรกจิประกนัชีวติ 
 โครงสร้างตลาดประกันชีวิตในประเทศไทย เป็นโครงสร้างที่มีการกระจุกตัวของส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน
บริษัทใหญ่เพียงไม่กี่ราย และลักษณะพฤติกรรมการแข่งขันเน้นที่คุณภาพของตัวแทนประกันชีวิต ดังนั้น ภายใต้
มุมมองในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในระยะยาวนั้น ธุรกิจจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีความเชื่อว่า
บุคลากรเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจ ด้วยการพัฒนาคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตให้มีความเป็นเลิศเทียบเท่าระดับสากลที่
สามารถแข่งขันได้โดยการมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพอย่างเข้มข้น มีคว ามรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการให้บริการ                         
การน าเสนอขายจึงต้องกระท าอย่างมีจรรยาบรรณเพราะ  
 1) จรรยาบรรณจะช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ผลิต ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
ยุติธรรม ท าให้เกิดความเชื่อถือในสังคม  
  2) จรรยาบรรณช่วยท าให้คนท างาน ปฏิบัติหนา้ที่อย่างมีประสทิธิภาพและมีมาตรฐาน  
 3) จรรยาบรรณก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเปน็การสร้างความภักดีแก่ผู้บริโภค และ  
  4) จรรยาบรรณก่อให้เกิดการท างานอย่างมีความสุข เม่ือทุกฝ่ายมีจรรยาบรรณ ย่อมลดการเอารัดเอาเปรียบ 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 จากการที่ตัวแทนประกันชีวิตมีจรรยาบรรณที่ดี ท าให้บริษัทมีตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชน ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทประกันชีวิตเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน บริษัทก็จะได้รับ
ความนิยมอย่างสูงจากสังคม คนก็จะหลั่งไหลมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทมากยิ่งขึ้น ก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นไป
ด้วย 
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ด้วยเหตุว่าจรรยาบรรณในอาชีพต่าง ๆ ล้วนเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และบทเรียนของคนในอาชีพ  
นั้น ๆ ว่า ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไร จึงจะได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือและมีความก้าวหน้าในอาชีพ เฉกเช่น
จรรยาบรรณของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับการกลั่นกรองมาแล้วว่า หากปฏิบัติได้ดังนี้ จะท าให้ตัวแทนประกัน
ชีวิตผู้นั้นได้รับความเชื่อถือและจะมีผลผลิตมากขึ้น เช่นการตอกย้ าในเร่ืองของความซื่อสัตย์และประพฤติตนให้อยู่ใน
ศีลธรรมจารีตประเพณี  ย่อมท าให้ได้รับความนิยม ความเชื่อถือ ท าให้ผู้เอาประกันชีวิตแนะน าผู้มุ่งหวังรายใหม่ต่อ ๆ 
ไปอีก ส่วนการเอาใจใส่บริการลูกค้า ดูแลสิทธิของเขา รวมถึงการท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  ท าให้ลูกค้าประทับใจ ไว้ใจ 
และสุดท้าย  การหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตมีความรู้ใหม่ ๆ ทักษะใหม่ ๆ และ
มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ น าเสนอต่อผู้มุ่งหวัง เปิดโอกาสให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น น าไปสู่การเพิ่มผลผลิตของตัวแทน
ประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมในที่สุด 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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เร่ืองที ่6.2  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดขีองตัวแทนประกนัชีวติ 
  
 
 ตัวแทนประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันภัยในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจหรือฉุดรั้งการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ ธุรกิจประกันภัยจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ก็
ต่อเมื่อมีตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจจาก   
ผู้มารับบริการในความเป็นวิชาชีพของตัวแทนประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต  ว่ามีมาตรฐานทั้งความรู้ ความ 
สามารถ ความมั่นคง และตัวแทนประกันชีวิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จึงกล้าเปิดเผยความเป็นส่วนตัวและมอบความ
คุ้มครองในอนาคต 

 
1. จรรยาบรรณของตวัแทนประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตเป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต โดยมีทั้งหมด 10 ประการ ได้แก่  
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษทั และเพื่อนร่วมอาชีพ  
 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัย  
 3) รักษาความลบัอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดคา่บ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัยไม่แนะน าให้ผู้เอาประกนัภัย  
 7) ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์  
 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทบัถมตัวแทนประกันชีวติหรือบริษัทอื่น  
 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวชิาชพีเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) กรณีศึกษาด้านการรักษาความลับ
อันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 3) กรณีศึกษาด้านการไม่แนะน าให้    
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชวีิตได ้
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เร่ืองที ่6.2  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดขีองตัวแทนประกนัชีวติ 
  
 
 ตัวแทนประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันภัยในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจหรือฉุดรั้งการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ ธุรกิจประกันภัยจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ก็
ต่อเมื่อมีตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจจาก   
ผู้มารับบริการในความเป็นวิชาชีพของตัวแทนประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต  ว่ามีมาตรฐานทั้งความรู้ ความ 
สามารถ ความมั่นคง และตัวแทนประกันชีวิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จึงกล้าเปิดเผยความเป็นส่วนตัวและมอบความ
คุ้มครองในอนาคต 

 
1. จรรยาบรรณของตวัแทนประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตเป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต โดยมีทั้งหมด 10 ประการ ได้แก่  
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษทั และเพื่อนร่วมอาชีพ  
 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัย  
 3) รักษาความลบัอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดคา่บ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัยไม่แนะน าให้ผู้เอาประกนัภัย  
 7) ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์  
 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทบัถมตัวแทนประกันชีวติหรือบริษัทอื่น  
 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวชิาชพีเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
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2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองตัวแทนประกนัชีวติ 
 ความเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตนั้น สิ่งส าคัญและขาดมิได้คือตัวแทนประกันชีวิต เนื่องจากธุรกิจประกัน
ชีวิตเป็นธุรกิจที่ไม่มีสินค้าเป็นตัวตนหรือรูปลักษณะเหมือนกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่ว ๆ ไป การสมัครท าประกันชีวิต
จึงต้องอาศัยการเชื่อใจและไว้ใจซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง ดังนั้น ในระดับสากลจึงได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี
ส าหรับตัวแทนประกันชีวิตเอาไว้ เพื่อให้สามารถท างานอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
ภายหลัง  ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และท าให้งานที่ท าบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ดีของตัวแทนประกันชีวิต สามารถแบง่เป็น 4 หมวดใหญ่ได้ดังนี้ 

  2.1 หลักการเสนอขายทั่วไป  มีดังนี ้  
    2.1.1 การนัดหมายล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสม ตัวแทนประกันชีวิตควรมีการโทรศัพท์นัดหมายกับ      

ผู้มุ่งหวังล่วงหน้าก่อนการเข้าพบ หากเป็นการเข้าพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมา ตัวแทนประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้า   
ไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงก่อนการเข้าพบ 

  ปัจจุบัน  สังคมไทยเริ่มพัฒนาไปสู่สังคมเมือง ผู้คนเริ่มมีภารกิจในแต่ละวันมากขึ้น มีความเป็นส่วนตัว
มากขึ้น  ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่ตัวแทนประกันชีวิตจะไปพบผู้มุ่งหวัง ควรให้เกียรติโดยการโทรศัพท์ไปนัดหมายก่อน 
การนัดหมายท าให้ผู้มุ่งหวังสามารถจัดสรรเวลาที่สะดวกในการพูดคุย ท าให้สามารถพูดคุยได้เต็มที่ นอกจากนี้ยังมี       
ผลพลอยได้จากการนัดหมายล่วงหน้าคือ เป็นการเกริ่นน าให้ผู้มุ่งหวังรู้ว่าตนจะไปคุยเรื่องอะไร หากเขามีข้อโต้แย้งหรือ
ข้อขัดข้อง เขาอาจบอกมาทางโทรศัพท์  ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตจึงสามารถเตรียมตัวในประเด็นนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ 

  2.1.2 การแนะน าตัวเอง เมื่อมีการเข้าพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่าตนสังกัดบริษัทประกัน
ชีวิตใด พร้อมแสดงใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย 

  ในการปฏิบัติทางธุรกิจ  เมื่อตัวแทนประกันชีวิตไปพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแนะน าตัว แจ้งว่าท่านชื่อ
อะไร สังกัดบริษัทไหน  ยื่นนามบัตร พร้อมแสดงใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้  การท าเช่นนี้จะท าให้ตัวแทนประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจ 
และในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตได้รับความยินยอมจากผู้ที่แนะน าให้มาพบกับผู้มุ่งหวัง ก็ควรบอกผู้มุ่งหวังว่าใครเป็น
คนแนะน ามาพบ เพื่อสร้างความไว้วางใจมากยิ่งขึ้น 

  2.1.3 การแนะน าถึงความเหมาะสมในการท าประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวัง
ท าประกันชีวิตให้เหมาะกับความต้องการและฐานะทางการเงินของเขาให้ได้มากที่สุด 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

6-8



 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     6-9 
 

  ตัวแทนประกันชีวิตต้องพยายามพูดคุยเพื่อหาข้อมูลให้ได้ว่า เป้าหมายและความต้องการของลูกค้าคือ
อะไร เขาห่วงเร่ืองอะไรหรือใครในครอบครัว และแบบประกันชีวิตของบริษัทจะช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างไร จากนั้น
ต้องแนะน าด้วยว่า จากข้อมูลด้านรายรับรายจ่ายหรือเงินเก็บของเขานั้น เขาควรซ้ือประกันชีวิตในวงเงินขนาดไหน 
เพื่อที่จะตอบสนองหรือรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องไม่เกินก าลังของเขาในระยะยาว 

  2.1.4 การให้ค าแนะน าเฉพาะเร่ืองประกันชีวิตหรือเร่ืองท่ีตนมีความเช่ียวชาญ ตัวแทนประกันชีวิตควร
ให้ค าแนะน าเฉพาะเร่ืองประกันชีวิตหรือเร่ืองที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วนเร่ืองอื่นๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอค าแนะน า
จากผู้เชี่ยวชาญอื่น 

  ตัวแทนประกันชีวิตได้รับการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิต ดังนั้น เมื่อไปพบผู้มุ่งหวัง เขา
อาจจะถามหรือขอค าแนะน าไปถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การลดหย่อนภาษีของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมแบบ
ไหนดี หากตนไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ควรแนะน าให้เขาไปขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยตรง    
จะดีกว่า เพราะหากแนะน าไปโดยที่ไม่มีความรู้  ในอนาคตหากมีปัญหาเกิดขึ้น  ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่ได้รับความ
เชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป 

  2.1.5 การรักษาความลับของผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ 
โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของ
บริษัทเท่านั้น  

  ในการเสนอขายประกันชีวิต  ตัวแทนประกันชีวิตต้องพูดคุยหาข้อมูล เพื่อให้ทราบภาระหรือปัญหาที่              
ผู้มุ่งหวังกังวล  ในกรณีที่ผู้มุ่งหวังให้ความไว้วางใจกับท่าน เขาอาจบอกข้อมูลทุกเรื่องโดยไม่ปิดบัง ไม่ว่าเรื่องใน
ครอบครัว ข้อมูลทางการเงิน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องเก็บรักษาเร่ืองนี้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของบริษัทเท่านั้น  หากตัวแทน
ประกันชีวิตน าเรื่องของเขาไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป  และ
อาจถูกฟ้องร้องในฐานะที่ท าให้เขาเสื่อมเสียได้ หากข้อมูลนั้น ๆ เป็นความลับส่วนตัว 

  2.1.6 การอธิบายแบบของการประกันชีวิตให้ชัดเจน หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ 
การลงทุน ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ากรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบ
กรมธรรม์ทั่วไปอย่างไร 

  ปัจจุบันมีแบบประกันชีวิตใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะแบบประกันชีวิตที่มีลักษณะพ่วงการลงทุน
ท าให้ผลตอบแทนที่ได้มีการแปรผันตามภาวะตลาดหรือผลตอบแทนจากการลงทุน  ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องอธิบาย
ให้ชัดเจนว่า แบบประกันชีวิตที่ก าลังเสนอนี้แตกต่างจากแบบประกันชีวิตอ่ืน ๆ อย่างไร 

  2.1.7 การไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน ตัวแทนประกันชวีิตต้องไม่วิจารณบ์ริษัทประกนัชีวติอื่นอย่าง
ไม่เป็นธรรม 

  ถึงแม้ในธุรกิจประกันชีวิตจะมีการแข่งขันกันสูง  แต่ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีความอดกลั้นที่ต้องไม่ไป
วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม ควรจะมุ่งเน้นอธิบายว่ากรมธรรม์แบบที่ ได้น าเสนอ หรือบริษัทประกัน
ชีวิตที่ตนสังกัดนั้นมีจุดเด่นอะไรบ้าง จะเป็นการดีกว่า 
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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) กรณีศึกษาด้านการรักษาความลับ
อันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 3) กรณีศึกษาด้านการไม่แนะน าให้    
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชวีิตได ้
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  ตัวแทนประกันชีวิตต้องพยายามพูดคุยเพื่อหาข้อมูลให้ได้ว่า เป้าหมายและความต้องการของลูกค้าคือ
อะไร เขาห่วงเร่ืองอะไรหรือใครในครอบครัว และแบบประกันชีวิตของบริษัทจะช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างไร จากนั้น
ต้องแนะน าด้วยว่า จากข้อมูลด้านรายรับรายจ่ายหรือเงินเก็บของเขานั้น เขาควรซ้ือประกันชีวิตในวงเงินขนาดไหน 
เพื่อที่จะตอบสนองหรือรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องไม่เกินก าลังของเขาในระยะยาว 

  2.1.4 การให้ค าแนะน าเฉพาะเร่ืองประกันชีวิตหรือเร่ืองท่ีตนมีความเช่ียวชาญ ตัวแทนประกันชีวิตควร
ให้ค าแนะน าเฉพาะเร่ืองประกันชีวิตหรือเร่ืองที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วนเร่ืองอื่นๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอค าแนะน า
จากผู้เชี่ยวชาญอื่น 

  ตัวแทนประกันชีวิตได้รับการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิต ดังนั้น เมื่อไปพบผู้มุ่งหวัง เขา
อาจจะถามหรือขอค าแนะน าไปถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การลดหย่อนภาษีของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมแบบ
ไหนดี หากตนไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ควรแนะน าให้เขาไปขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยตรง    
จะดีกว่า เพราะหากแนะน าไปโดยที่ไม่มีความรู้  ในอนาคตหากมีปัญหาเกิดขึ้น  ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่ได้รับความ
เชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป 

  2.1.5 การรักษาความลับของผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ 
โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของ
บริษัทเท่านั้น  

  ในการเสนอขายประกันชีวิต  ตัวแทนประกันชีวิตต้องพูดคุยหาข้อมูล เพื่อให้ทราบภาระหรือปัญหาที่              
ผู้มุ่งหวังกังวล  ในกรณีที่ผู้มุ่งหวังให้ความไว้วางใจกับท่าน เขาอาจบอกข้อมูลทุกเรื่องโดยไม่ปิดบัง ไม่ว่าเรื่องใน
ครอบครัว ข้อมูลทางการเงิน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องเก็บรักษาเร่ืองนี้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของบริษัทเท่านั้น  หากตัวแทน
ประกันชีวิตน าเรื่องของเขาไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป  และ
อาจถูกฟ้องร้องในฐานะที่ท าให้เขาเสื่อมเสียได้ หากข้อมูลนั้น ๆ เป็นความลับส่วนตัว 

  2.1.6 การอธิบายแบบของการประกันชีวิตให้ชัดเจน หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ 
การลงทุน ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ากรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบ
กรมธรรม์ทั่วไปอย่างไร 

  ปัจจุบันมีแบบประกันชีวิตใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะแบบประกันชีวิตที่มีลักษณะพ่วงการลงทุน
ท าให้ผลตอบแทนที่ได้มีการแปรผันตามภาวะตลาดหรือผลตอบแทนจากการลงทุน  ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องอธิบาย
ให้ชัดเจนว่า แบบประกันชีวิตที่ก าลังเสนอนี้แตกต่างจากแบบประกันชีวิตอ่ืน ๆ อย่างไร 

  2.1.7 การไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน ตัวแทนประกันชวีิตต้องไม่วิจารณบ์ริษัทประกนัชีวติอื่นอย่าง
ไม่เป็นธรรม 

  ถึงแม้ในธุรกิจประกันชีวิตจะมีการแข่งขันกันสูง  แต่ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีความอดกลั้นที่ต้องไม่ไป
วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม ควรจะมุ่งเน้นอธิบายว่ากรมธรรม์แบบที่ ได้น าเสนอ หรือบริษัทประกัน
ชีวิตที่ตนสังกัดนั้นมีจุดเด่นอะไรบ้าง จะเป็นการดีกว่า 
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  2.1.8 การไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม ตัวแทนประกันชีวิตที่ไปชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิก
กรมธรรม์เดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ใหม่นั้น  โดยส่วนใหญ่ล้วนแต่มุ่งประโยชน์ของตนเป็นหลัก  ดังนั้นควรสนับสนุนให้  
ผู้มุ่งหวังรักษากรมธรรม์ของเขาต่อไป  แต่ควรใช้วิธีพูดคุยให้เขาซื้อกรมธรรม์เพิ่มเพื่อเพิ่มความคุ้มครอง เนื่องจาก
ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด ยังท าประกันชีวิตกันต่ ากว่าวงเงินที่ควรมีอย่างมาก 

  2.1.9 การให้บริการอย่างต่อเน่ืองแก่ผู้ เอาประกันภัย หากผู้มุ่งหวังสมัครท าประกันชีวิตแล้ว  เป็นหน้าที่
ของตัวแทนประกันชีวิตที่ต้องให้บริการที่ดีและต่อเนื่องตามที่ ตนได้รับปากไว้ตอนเสนอขายประกันชีวิต ถือเป็น     
การรักษาค าพูดและเป็นการเคารพตนเองที่ต้องท าให้ได้ตามที่ได้เปล่งวาจาไว้ 
 2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต  มีดังนี ้

  2.2.1 การอธิบายเง่ือนไขของสัญญาประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไขของสัญญา
ประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน 

  เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีรายละเอียดมาก ดังนั้นตั วแทนประกันชีวิตต้องอธิบาย
รายละเอียดของสัญญาประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน ว่านี่คือสัญญาที่เขา   
ตกลงจะลงนามด้วย 

  2.2.2 การอธิบายข้อจ ากัดและข้อยกเว้นการคุ้มครอง ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายข้อจ ากัดรวมถึง
ข้อยกเว้นการคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจ 

  กรมธรรม์ประกันชีวิตมักมีเงื่อนไข ข้อยกเว้นตามกฎหมาย เช่น การไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากการ    
ฆ่าตัวตายใน 1 ปี หรือไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากการปกปิดข้อเท็จจริงด้านสุขภาพใน 2 ปีแรก ดังนั้นจึงต้องมั่นใจว่า    
ผู้มุ่งหวังได้รับทราบเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว 

  2.2.3 การอธิบายความต่อเน่ืองของสัญญาประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายว่าสัญญาประกัน
ชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว พร้อมชี้ถึงผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดด้วย 

  สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว หากผู้เอาประกันชีวิตท าประกันชีวิตไม่ต่อเนื่องจะท าให้เสีย
ประโยชน์ ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องอธิบายถึงผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดและสนับสนุนให้ผู้มุ่งหวัง
รักษากรมธรรม์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้รองรับเป้าหมายและความต้องการของเขา 

  2.2.4 การอธิบายสิทธิในการลดหย่อนภาษี ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับ
ใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ 

  ปัจจุบัน ประชาชนนิยมซื้อประกันชีวิตเพื่อสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี  ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตในฐานะ
ผู้เสนอขายต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เพราะ
กรมสรรพากรได้ก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะส าหรับกรมธรรม์ที่ ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี  ท าให้กรมธรรม์บางแบบ                
ไม่เข้าเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากนี้ ส าหรับกรมธรรม์บางประเภทที่เข้าเกณฑ์ ยังต้องมีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตอย่าง
ต่อเนื่องจนครบสัญญาอีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศของกรมสรรพากร เช่น กรมธรรม์บ านาญ    
เป็นต้น ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องชี้แจงข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วน 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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  2.2.5 การอธิบายผลตอบแทนของกรมธรรม์ กรณีที่น าเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือ
ผลตอบแทนของกรมธรรม์มาจากผลการลงทุน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า ผลประโยชน์ใดเป็นแบบ
แน่นอนตายตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลขคาดการณ์ 

  ในอดีต ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตมักจะสม่ าเสมอ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้    
ผู้ถือกรมธรรม์ได้ในอัตราที่ค่อนข้างคงที่ จนเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 นับจากนั้น ผลตอบแทน
ในตลาดทางการเงินเร่ิมมีความผันผวนสูง ท าให้บริษัทประกันชีวิตต้องย้ าเตือนกับผู้ถือกรมธรรม์ว่า เงินปันผลที่ได้รับ
จากกรมธรรม์จะแปรผันตามผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท 

  2.2.6 การอธิบายผลประโยชน์ ท่ีมาจากการคาดการณ์  หากมีผลประโยชน์ใดที่ เป็นตัวเลขจาก          
การคาดการณ์ ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่า ตัวเลขเหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง  ๆ จึงไม่มีการรับประกัน
ผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 

  กรมธรรม์แบบที่มีเงินปันผลหรือเป็นกรมธรรม์ประเภทพ่วงการลงทุน ผลตอบแทนที่ได้อาจแปรผันตาม
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต ฉะนั้น ผลตอบแทนนี้จึงไม่มีการรับประกัน  เพราะอาจจะ
มากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่บริษัทประกันชีวิตใช้อ้างถึงในเวลาเสนอขายก็ได้ ดั งนั้น ตัวแทนประกันชีวิต
ต้องเน้นย้ าในประเด็นนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องขัดเคืองใจกันหากผลตอบแทนไม่ได้ตามตัวเลขที่บริษัทแสดงตอนเสนอขาย 

  2.2.7 การอธิบายตามเอกสารประกอบการขายของบริษัทประกันชีวิต  หากตัวแทนประกันชีวิตใช้
เอกสารประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัด  ก็ต้องใช้เอกสารทั้งหมดอย่างครบถ้วน และต้องไม่น าเสนอ
เฉพาะเอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 

  กรณีที่บริษัทมีเอกสารประกอบการขาย ตัวแทนประกันชีวิตต้องใช้เอกสารเหล่านั้นทั้งหมดใน              
การอธิบาย  กล่าวคือ ไม่ควรเลือกใช้บางส่วนโดยเฉพาะส่วนที่ดึงดูดใจ และต้องไม่เพิ่มเติมเนื้อหาลงไปเอง หากมี             
การแสดงยอดเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนใด ๆ ควรใช้ยอดประมาณการที่บริษัทประกาศใช้ล่าสุดเท่านั้น 

 2.3 การกรอกใบสมัคร  มีดังนี้ 
  2.3.1 การไม่ชี้น าการกรอกใบสมัคร ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันภัย 

และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูลที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันภัยนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้เอาประกันชีวิต 
  การกรอกใบค าขอเอาประกันภัย ผู้มุ่งหวังควรกรอกด้วยตนเองและกรอกตามความเป็นจริง ตัวแทน

ประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกข้อมูลเพื่อให้บริษัทอนุมัติโดยง่าย เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้มุ่งหวังต้องลงนาม 
แสดงตนว่ารับทราบและรับรองว่าข้อมูลที่แถลงนั้นเป็นความจริง 

  2.3.2 การอธิบายผลของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
อธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลงในใบค าขอเอาประกันภัย 

  กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันในวันเร่ิมต้นท าสัญญา  หาก 
ผู้เอาประกันชีวิตแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือทราบข้อมูลที่มีผลต่อการพิจารณา แต่เลือกที่จะปกปิดไว้เพื่อประโยชน์
ของตน  ต่อมาหากบริษัทได้ทราบข้อเท็จจริงในภายหลัง อาจบอกล้างสัญญาได้ ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบาย
ถึงเหตุผลที่ผู้มุ่งหวังต้องแถลงข้อมูลอันเป็นจริงด้วย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) กรณีศึกษาด้านการรักษาความลับ
อันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 3) กรณีศึกษาด้านการไม่แนะน าให้    
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชวีิตได ้

 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  2.2.5 การอธิบายผลตอบแทนของกรมธรรม์ กรณีที่น าเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือ
ผลตอบแทนของกรมธรรม์มาจากผลการลงทุน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า ผลประโยชน์ใดเป็นแบบ
แน่นอนตายตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลขคาดการณ์ 

  ในอดีต ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตมักจะสม่ าเสมอ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้    
ผู้ถือกรมธรรม์ได้ในอัตราที่ค่อนข้างคงที่ จนเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 นับจากนั้น ผลตอบแทน
ในตลาดทางการเงินเร่ิมมีความผันผวนสูง ท าให้บริษัทประกันชีวิตต้องย้ าเตือนกับผู้ถือกรมธรรม์ว่า เงินปันผลที่ได้รับ
จากกรมธรรม์จะแปรผันตามผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท 

  2.2.6 การอธิบายผลประโยชน์ ท่ีมาจากการคาดการณ์  หากมีผลประโยชน์ใดที่ เป็นตัวเลขจาก          
การคาดการณ์ ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่า ตัวเลขเหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง  ๆ จึงไม่มีการรับประกัน
ผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 

  กรมธรรม์แบบที่มีเงินปันผลหรือเป็นกรมธรรม์ประเภทพ่วงการลงทุน ผลตอบแทนที่ได้อาจแปรผันตาม
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต ฉะนั้น ผลตอบแทนนี้จึงไม่มีการรับประกัน  เพราะอาจจะ
มากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่บริษัทประกันชีวิตใช้อ้างถึงในเวลาเสนอขายก็ได้ ดั งนั้น ตัวแทนประกันชีวิต
ต้องเน้นย้ าในประเด็นนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องขัดเคืองใจกันหากผลตอบแทนไม่ได้ตามตัวเลขที่บริษัทแสดงตอนเสนอขาย 

  2.2.7 การอธิบายตามเอกสารประกอบการขายของบริษัทประกันชีวิต  หากตัวแทนประกันชีวิตใช้
เอกสารประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัด  ก็ต้องใช้เอกสารทั้งหมดอย่างครบถ้วน และต้องไม่น าเสนอ
เฉพาะเอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 

  กรณีที่บริษัทมีเอกสารประกอบการขาย ตัวแทนประกันชีวิตต้องใช้เอกสารเหล่านั้นทั้งหมดใน              
การอธิบาย  กล่าวคือ ไม่ควรเลือกใช้บางส่วนโดยเฉพาะส่วนที่ดึงดูดใจ และต้องไม่เพิ่มเติมเนื้อหาลงไปเอง หากมี             
การแสดงยอดเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนใด ๆ ควรใช้ยอดประมาณการที่บริษัทประกาศใช้ล่าสุดเท่านั้น 

 2.3 การกรอกใบสมัคร  มีดังนี้ 
  2.3.1 การไม่ชี้น าการกรอกใบสมัคร ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันภัย 

และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูลที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันภัยนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้เอาประกันชีวิต 
  การกรอกใบค าขอเอาประกันภัย ผู้มุ่งหวังควรกรอกด้วยตนเองและกรอกตามความเป็นจริง ตัวแทน

ประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกข้อมูลเพื่อให้บริษัทอนุมัติโดยง่าย เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้มุ่งหวังต้องลงนาม 
แสดงตนว่ารับทราบและรับรองว่าข้อมูลที่แถลงนั้นเป็นความจริง 

  2.3.2 การอธิบายผลของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
อธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลงในใบค าขอเอาประกันภัย 

  กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันในวันเร่ิมต้นท าสัญญา  หาก 
ผู้เอาประกันชีวิตแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือทราบข้อมูลที่มีผลต่อการพิจารณา แต่เลือกที่จะปกปิดไว้เพื่อประโยชน์
ของตน  ต่อมาหากบริษัทได้ทราบข้อเท็จจริงในภายหลัง อาจบอกล้างสัญญาได้ ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบาย
ถึงเหตุผลที่ผู้มุ่งหวังต้องแถลงข้อมูลอันเป็นจริงด้วย 
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 2.4 การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัภัย มีดังนี้ 
   2.4.1 การออกหลักฐานการรับเงิน ตัวแทนประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบใบเสร็จ  

รับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย  
  อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับเงิน  ๆ ทอง ๆ ของผู้เอาประกันชีวิต ดังนั้น

ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีระบบบัญชีที่ชัดเจนที่ต้องแยกเบี้ยประกันชีวิตหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของผู้เอาประกันชีวิต
แยกจากเงินของตน  เพื่อป้องกันการผิดพลาด หลงลืม หรือหยิบเอาเงินของผู้เอาประกันภัยไปใช้ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 
เนื่องจากการช าระเบี้ยประกันชีวิตมีการก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน หากตัวแทนประกันชีวิตลืมน าส่งเบี้ยประกันชีวิต
ให้กับบริษัท  อาจท าให้กรมธรรม์ขาดอายุ หรือสัญญาเพิ่มเติมขาดการคุ้มครอง  ซึ่งอาจถูกบริษัทลงโทษพร้อมทั้งได้รับ
การต าหนิจากผู้เอาประกันภัย  ดังนั้น จึงต้องเข้มงวดในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของผู้เอาประกันภัย และออกใบเสร็จ               
รับเงินเมื่อได้รับเบี้ยประกันชีวิตทุกครั้ง เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเขาว่าได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตมาแล้วในช่วงเวลาที่ก าหนด 

  2.4.2 การน าส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบีย้ประกันภัยไปยังบริษัท ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่ง
ใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่
เกินวันท าการถัดไป กล่าวคือ เมื่อได้รับเบี้ยประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งใบค าขอเอาประกันภัย พร้อมเบี้ย
ประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทโดยเร็วที่สุด เพื่อความสมบูรณ์ในการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วน 

  จะเห็นได้ว่าข้อพึงปฏิบัติข้างต้นก าหนดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของตัวแทน
ประกันชีวิตเอง ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะของมืออาชีพ  
แน่นอนว่าย่อมต้องส่งผลไปถึงการท างานที่จะประสบความส าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นในอนาคต 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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เร่ืองที ่6.3  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของตัวแทนประกนัชีวติ 
  
 
 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของตัวแทน
ประกันชีวิต 10 ประการ ซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์
เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตในแต่ละข้อ โดยขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 
กรณศึีกษาที ่1 
 ความเป็นมา: นาย ก. ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแห่งหนึ่งได้ เล่าให้เพื่อนชื่อ นาย ข. ซึ่งก าลังตกงาน
เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ าว่าเขามีผู้ที่สนใจท าประกันชีวิตอยู่ในมือ 2-3 ราย ซึ่งจะได้ค่าบ าเหน็จจ านวนหนึ่งจากที่ขาย
ประกันชีวิตได้สูงพอสมควร นาย ข จึงเกิดความคิดว่า ถ้าตนเป็นตัวแทนประกันชีวิตก็คงจะได้รับผลตอบแทนนี้ จึง
สอบเข้าเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเดียวกับนาย ก. โดยไม่ได้บอกให้นาย ก. รู้ จากนั้น นาย ข จึงไปหลอกถาม          
นาย ก ถึงชื่อผู้ที่ประสงค์จะท าประกันชีวิต และต่อมา นาย ข. ก็ไปชักชวนคนเหล่านั้นให้ท าประกันชีวิตกับตน  
 ประเดน็ปัญหา: นาย ข. กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 1 เพราะ นาย ข. ไม่ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 
 
กรณศึีกษาที ่2 
 ความเป็นมา: นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ชักชวนให้นาย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนท าประกัน
ชีวิต ต่อมา นาย ข. ป่วยเป็นวัณโรค เมื่อนาย ก. ทราบว่า นาย ข. ป่วยเป็นโรคติดต่อ ก็ได้น าเรื่องที่นาย ข. ป่วย              
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือนาย ก. ผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็นการเปิดเผย
ความลับของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งใน
กรณีศึกษานี้ตัวแทนประกันชีวิตได้น าความลับของผู้เอาประกันชีวิตที่ไม่ควรเปิดเผยไปบอกกล่าว จึงถือว่าผิด
จรรยาบรรณข้อที่ 3  
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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) กรณีศึกษาด้านการรักษาความลับ
อันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 3) กรณีศึกษาด้านการไม่แนะน าให้    
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชวีิตได ้
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เร่ืองที ่6.3  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของตัวแทนประกนัชีวติ 
  
 
 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของตัวแทน
ประกันชีวิต 10 ประการ ซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์
เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตในแต่ละข้อ โดยขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 
กรณศึีกษาที ่1 
 ความเป็นมา: นาย ก. ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแห่งหนึ่งได้ เล่าให้เพื่อนชื่อ นาย ข. ซึ่งก าลังตกงาน
เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ าว่าเขามีผู้ที่สนใจท าประกันชีวิตอยู่ในมือ 2-3 ราย ซึ่งจะได้ค่าบ าเหน็จจ านวนหนึ่งจากที่ขาย
ประกันชีวิตได้สูงพอสมควร นาย ข จึงเกิดความคิดว่า ถ้าตนเป็นตัวแทนประกันชีวิตก็คงจะได้รับผลตอบแทนนี้ จึง
สอบเข้าเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเดียวกับนาย ก. โดยไม่ได้บอกให้นาย ก. รู้ จากนั้น นาย ข จึงไปหลอกถาม          
นาย ก ถึงชื่อผู้ที่ประสงค์จะท าประกันชีวิต และต่อมา นาย ข. ก็ไปชักชวนคนเหล่านั้นให้ท าประกันชีวิตกับตน  
 ประเดน็ปัญหา: นาย ข. กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 1 เพราะ นาย ข. ไม่ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตท่ีดีควรจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 
 
กรณศึีกษาที ่2 
 ความเป็นมา: นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ชักชวนให้นาย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนท าประกัน
ชีวิต ต่อมา นาย ข. ป่วยเป็นวัณโรค เมื่อนาย ก. ทราบว่า นาย ข. ป่วยเป็นโรคติดต่อ ก็ได้น าเรื่องที่นาย ข. ป่วย              
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือนาย ก. ผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็นการเปิดเผย
ความลับของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งใน
กรณีศึกษานี้ตัวแทนประกันชีวิตได้น าความลับของผู้เอาประกันชีวิตที่ไม่ควรเปิดเผยไปบอกกล่าว จึงถือว่าผิด
จรรยาบรรณข้อที่ 3  
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กรณศึีกษาที ่3 
 ความเป็นมา: นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทหนึ่ง จ ากัด มาแล้ว 6 ปี ต่อมาได้ย้ายไปเป็นตัวแทน
ประกันชีวิตบริษัทสอง จ ากัด (มหาชน) และ นาย ก. ได้ชักชวนผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกค้าเก่าของตน ยกเลิกการช าระ
เบี้ยประกันภัยกับบริษัทเดิม โดยการเวนคืนกรมธรรม์หรือแปลงกรมธรรม์เป็นแบบมูลค่าใช้เงินส าเร็จหรือมูลค่าขยาย
เวลา และแนะน าให้มาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่กับบริษัทสอง จ ากัด (มหาชน) โดยบอกผู้เอาประกันภัยว่าจะได้
ให้บริการได้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง และจะได้ท าประกันภัยแบบใหม่ที่ช าระเบี้ยประกันภัยน้อยลง  
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือนาย ก. เป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณข้อที่ 7 
เพราะแนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่ ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตคือนาย ก. ต้องไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
เดิมเพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ ไม่ว่าจะอยู่บริษัทประกันชีวิตเดิมหรือย้ายบริษัทประกันชีวิตใหม่ก็ตาม เพราะ
กรมธรรม์ประกันภัยใหม่นี้เบี้ยประกันภัยที่จะต้องจ่ายย่อมสูงขึ้น เนื่องจากอายุของผู้เอาประกันภัยมากข้ึน ระยะเวลา
การส่งเบี้ยประกันภัยยาวออกไปแทนที่จะได้รับเงินครบก าหนดเร็วขึ้น เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีน้อย ผู้เอา
ประกันภัยมีแต่จะเสียประโยชน์ นาย ก. ควรชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย  
 
กรณศึีกษาที ่4 
 ความเป็นมา: นาย ก. เคยเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับบริษัทหนึ่ง จ ากัด และลาออกมาเป็นตัวแทนประกัน
ชีวิตกับบริษัทสอง จ ากัด เนื่องจากมีปัญหากับบริษัทหนึ่ง จ ากัด ต่อมานาย ก. ไปชักชวนให้เพื่อนคนหนึ่งท าประกัน
ชีวิตกับบริษัทสอง จ ากัด แต่เพื่อนบอกว่าก าลังตัดสินใจท าประกันชีวิตกับบริษัทหนึ่ง จ ากัด นาย ก. จึงพยายาม
คัดค้านไม่ให้เพื่อนท าประกันชีวิตกับบริษัทหนึ่ง จ ากัด โดยให้เหตุผลว่าบริษัทนั้นไม่มีความยุติธรรมต่อลูกค้า  ใน
ขณะเดียวกันได้ชักชวนให้เพื่อนท าประกันชีวิตกับบริษัทสอง จ ากัด โดยให้เหตุผลว่าการบริการจ่ายเงินผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ดีกว่า  
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตรายนาย ก. เป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณข้อที่ 8 
เพราะกล่าวให้ร้ายกับบริษัทประกันชีวิตอื่น 
 ข้อเสนอแนะ: นาย ก. ไม่ควรกล่าวให้ร้ายบริษัทประกันชีวิตอ่ืน เช่น กล่าวว่าบริษัทประกันชีวิตอ่ืนเขา
จ่ายเงินล่าช้า ไม่สนใจผู้เอาประกันภัย หรือเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่ มีระบบการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะจะท าให้จ านวนตัวแทนประกันชีวิตมีน้อย อาจท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่ไม่ดี  
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

4-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) กรณีศึกษาด้านการรักษาความลับ
อันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 3) กรณีศึกษาด้านการไม่แนะน าให้    
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัยเสียประโยชน์ และ                 
4) กรณีศึกษาด้านการไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชวีิตได ้
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ช่ือ             อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พลู 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ)  มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ ์อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 1 

 
 
 

 
 
 
 
ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 2  

  
 
 
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries),U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                        
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

 

4-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             

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

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต



ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

  
ช่ือ             อาจารยว์ีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
 วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                       FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
 ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
   บริษัทไทยประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
 บทที่เขียน    บทที่ 3, บทที่ 4  
 

 

  
ช่ือ            อาจารย์ปรีชา ไพบูลย์วุฒโิชค 
วุฒิ           สต.บ. (ประกันภยั) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          บธ.ม. (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
  บริษัทฟิลลิปประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 

 

 
 
 
ช่ือ           อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ         ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวทิยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง     วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 6  
 

 

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

  
ช่ือ             อาจารยว์ีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
 วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                       FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
 ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
   บริษัทไทยประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
 บทที่เขียน    บทที่ 3, บทที่ 4  
 

 

  
ช่ือ            อาจารย์ปรีชา ไพบูลย์วุฒโิชค 
วุฒิ           สต.บ. (ประกันภยั) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          บธ.ม. (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
  บริษัทฟิลลิปประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 

 

 
 
 
ช่ือ           อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ         ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวทิยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง     วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 6  
 

 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต



โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ
ตัวแทนประกันชีวิต

ครั้งที1ตัวแทนประกันชีวิต

          หลักสูตรขอต่ออายุ
  ใบอนุญาต

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2515-3995-9  โทรสาร 0-2515-3970

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ
ตัวแทนประกันชีวิต

ครั้งที1ตัวแทนประกันชีวิต

          หลักสูตรขอต่ออายุ
  ใบอนุญาต

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2515-3995-9  โทรสาร 0-2515-3970

คู่มือปฏิบัติงานสำาห
รับตัวแท

นประกันชีวิต
  หลักสูตรขอต่อใบอนุญ

าตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1  โดย สำานักงานคณ
ะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


