สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
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รมวิชาการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้มีความรู้ความสามารถใน
มาคมที่ ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA หรือ APLIC ในอดีต) ที่ได้
ขึ้ น มาใหม่ ชื่ อ FChFP( Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่ ง เป็ น
แทนประกันชีวิต สมาคมจึงนาเข้าหลักสูตร FChFP จัดอบรมให้กับผู้สนใจ ซึ่ง
คโปร์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ ทรงวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้สอน
มง จึงทาให้สมาคมมั่นใจว่า ผู้เรียนจะสามารถเก็บเกี่ยวและทาความเข้าใจเนื้อหา
มครั้งแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปิดสอนในอีกหลายรุ่นถัดมา
มมือระหว่างสมาคมและองค์กรภายนอกเกิดขึ้นหลายโครงการ ปัจจุบันสมาคมมี
สมาชิกสมาคมนั้นมีข้อดี คือ การได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร
ทศและนอกประเทศ มี ก ารแลกเปลี่ย นความคิด เห็ น ระหว่างสมาชิ ก หากได้ มี
ดความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพตัวแทนยิ่งขึ้น จากเดิมผู้ที่มีอาชีพนี้มองเป็นเพียงอาชีพ
จจุบันที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ทั้งนี้ การที่ตัวแทนประกัน
ญาตจึงเป็นความจาเป็นที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน
ซต์สมาคมคือ www.thaifa.org)

บทที่ 2

กฎหมายที่เกีย่ วข้ องกับตัวแทนประกันชีวติ
อาจารย์ร่ ุงอรุณ จันทร์ พูล

ชื่อบริษทั ประกันชีวติ และสั ดส่ วนเบีย้ ประกันภัย

คม พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีจานวนบริษัททั้งสิ้น 85 บริษัท
ที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย 51 บริษั ท บริษั ท ประกัน วิ น าศภั ย สาขาบริษั ท
นสุขภาพ 4 บริษัท บริษัทประกันต่อ (วินาศภัย) 1 บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่
ท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทต่างประเทศ 1 บริษัท และบริษัทประกันภัยต่อ
ต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประกอบความรู้ในอาชีพต่อไป

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

บทที่ 2 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับตัวแทนประกันชีวติ
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
ตช.2
(1ตารางที
ชั่วโมง)่ 1.1 จานวนบริษัทประ

เรื่องที่

บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
2.1 ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต
ประกันชีวิต
22
ประกันวินาศภัย
51
2.2 เงื่อนไขสาคัญของสัญญาประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
4
2.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
1
- ประกันชีวิต
แนวคิด
- ประกันวินาศภัย
1
1. สัญญาประกันชีวิตมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสัญญาอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
รวม
79

พาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้สัญญาประกันภัยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20
ตั้งแต่มาตรา 861 ถึงมาตรา 897 หลักสาคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะของสัญ ญาประกันชีวิต ได้แก่ หลัก
เกี่ยวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ และหลักเกี่ยวกัทีบ่มา:ความสุ
จริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2. ตามคาสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ
ฉบับมาตรฐาน ซึ่งเป็นเงื่อนไขและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ออกมาบังคับใช้กับทุกบริษัท เพื่อให้มี
2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
แบบและข้อความที่ เป็ น มาตรฐานเดี ยวกัน ทั่ วประเทศ ซึ่ งกรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิตประเภทสามัญ ได้แ ก่
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษ
กรมธรรม์ป ระกันชีวิต แบบสะสมทรัพ ย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ แต่ทั้ งนี้ จะขอหยิบยก
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2
เงื่อนไขบางรายการของข้อกาหนดที่สาคัญในสัญญาประกันชีวิตได้แก่ ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน การ
ใช้ สิ ท ธิ เกี่ ย วกั บ มู ล ค่ า กรมธรรม์ การฆ่ า ตั ว ตายหรื อ ถู ก ฆาตกรรม และการระงั บ ข้ อ พิ พ าทโดย
อนุญาโตตุลาการ
3. การประกั
การประกันนชีชีวิตวิมีตสมีัญสัญาหลั
ญ ญาหลั
สั ญ ญาเพิ
เติ ม สบาหรั
บ สั ญกญาหลั
คื อ สั ญ ญาประกั
ชี วิ ต ที่ ผนู้ เอา
กกับกสักัญบญาเพิ
่มเติม่ มสำ�หรั
สัญญาหลั
คือสัญกญาประกั
นชีวิตที่ผู้เนอาประกั
ภัย
ประกันรภัั บยความคุ
จะได้รับ้ มความคุ
้มครองเป็
นจานวนเงิ
นอนตามที่ ต่ไกลงกั
ด้ตกลงกั
อาประกันนภัเสี
ยเสียยชีชีววิ ติ
จะได้
ครองเป็
น จำ�นวนเงิ
น ที ่ แนน่ที่แนน่อนตามที
น ไว้นไว้
เ มืเมื่ อ่อผูผู้ เ้เอาประกั
ส่วนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นการขยายความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญา
หลัก ได้แก่ ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุและความคุ้มครองด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิตได้
2. อธิบายเงื่อนไขสาคัญของสัญญาประกันชีวิตได้
3. อธิบายสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยได้ ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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เรื่องที่ 2.1
ลักษณะเฉพาะของสั ญญาประกันชีวติ

ญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันตามที
ภัยตกลงว่
นหรือใช้นเงิชีนวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
่ได้กล่าจะจ่
วไว้วา่ายเงิการประกั
นภัยแล้วแต่กรณียังจคงมี
ชีวิตอยู่งให้
่จนถึ
่กาหนดไว้
ในสัอผูญ้ทญา
านวนหนึ
เมื่องเวลาที
ผู้เอาประกั
นภัยหรื
ี่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา
คลที่เกี่ ยวข้องกับการประกั
วิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผูญ้รับญา โดยบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
หรือถึงแก่นมชีรณะภายในระยะเวลาของสั
อสัญญาประกันชีวประกั
ิตเกิดขึน้นภัแล้
คู่สัญญาย่นอภัมมี
สิทธิแ้รละหน้
าที่ โดยเมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ย ผูว้เอาประกั
ย และผู
ับประโยชน์
ารประกันชีวิตที่สาคัตามสั
ญ ได้ญแก่ญาซึ
ประมวลกฎหมายแพ่
งและพาณิ่เกีช่ยย์วข้องกับการประกันชีวิตที่สาคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
่งกันและกัน โดยกฎหมายที
ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต ลัพ.ศ.
253520และที
ก้ ไ่ อขเพิ
่ ม เติ มน ภัรวมถึ
ง
ก ษณะ
ว่ า ด้ ว่ แยเรื
งประกั
ย พระราชบั
ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง
ศ. 2542 โดยลักษณะส
าคัญของสั
นชีวิตจะมีลักษณะ น พ.ศ. 2542 โดยลักษณะสาคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
พระราชบั
ญญัตญิปญาประกั
้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
ทน เป็นสั ญญาสาเร็พิจเรูศษ
ป เป็คือนสัเป็ญนญาใช้
เงินจ่ยานวนแน่
และ างตอบแทน เป็นสั ญญาสาเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจานวนแน่นอน และ
สัญญาเสี
งโชค เป็นอน
สัญญาต่
ด้รับความเห็นชอบจากหน่
ยงานของรั
เป็นสัญวญาประกั
นชีฐวิตและนอกจากนี
ที่มีลักษณะเป็้เนพืสั่อญให้ญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
ะข้อความที่เป็นมาตรฐานเดี
ยวกัน ตามค
เงื่อนไขกรมธรรม์
ประกัาสันชี่งของนายทะเบี
วิตประเภทสามัยนญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามคาสั่งของนายทะเบียน
ประกันชีวิต ประเภทสามั
ญ ฉบัคบวามเห็
มาตรฐานซึ
่งกรมธรรม์ปอระกั
น
เรื่องการให้
นชอบแบบและข้
ความกรมธรรม์
ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรั
พย์ แบบตลอดชี
านาญ
ชีวิต ประเภทสามั
ญ ได้แพก่กและแบบบ
รมธรรม์ประกั
นชีวิต แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบานาญ
ณาเจตนาที่แท้จริงของคู
่แท้จนริภังในการท
แต่ท่สั้งัญนี้กญาว่
ารตีาคเขามี
วามสัเจตนาที
ญญาประกั
ยนั้นจะต้าองพิจารณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญ ญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการทา
งอาศัยหลักเกณฑ์ทสัั่วญไปของการเกิ
ขึ้นของสั
ญาประกั
นชีวิต นชีวิตต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต
ญาอย่างไร ดการเกิ
ดขึ้นญของสั
ญญาประกั
ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่กล่
ายต้าวคื
องแสดงเจตนาผู
กนิติสัมายได้
พันธ์แโก่ดยเข้
าท้เาสนอและฝ่ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าทา
อ ต้องมีบุคคลสองฝ่
ฝ่ายผู
ระกันชีวิตไม่มีกฎหมายก
าหนดอายุ
ความไว้เป็อนงร้
พิเอศษ
ต้อนงใช้
สัญญาต่
อกัน และในการฟ้
งเรีจึยงกเงิ
ตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายกาหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
ณิ ช ย์ มาตรา 193/30
ด หยุ ด อยู่ ต าม งและพาณิ ช ย์ มาตรา 193/30 และอายุ ค วามอาจสะดุ ด หยุ ด อยู่ ต าม
อายุ คและอายุ
วาม 10คปีวามอาจสะดุ
ตามประมวลกฎหมายแพ่
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
งไปจากสัญญาอื่น ๆ ด้วยเหตุ
ี้เองประมวลกฎหมายแพ่
งและ ่ แตกต่างไปจากสัญญาอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
สัญนญาประกั
นชีวิตมีลักษณะเฉพาะที
สัญญาลักษณะหนึ่งพาณิ
ซึ่งได้ชบย์ัญจึญังได้
ติไบว้ัญในลั
20 ตั้งแต่นมภัาตรา
ญัตกิใษณะ
ห้สัญญาประกั
ยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา
งสัญญาประกันชีวิต861
ได้แก่ถึง1)มาตรา
หลักเกี897
่ยวกัหลั
บส่กวสนได้
าคัญเสีทีย่เอัป็นนอาจเอา
ลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเกี่ยวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ของคู่สัญญา โดยมีรประกั
ายละเอี
ต่อไปนี
นภัยดดั
ได้ งและ
2) ้ หลักเกี่ยวกับความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ได้ (Principle of1.Insurable
หลักเกีย่ วกัInterest)
บส่ วนได้ เสี ยอันอาจเอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest)
ะกันภัย “Insurable Interest
คาว่”าหมายถึ
“ส่วนได้งการที
เสีย”่บคืุคอคลใดจะต้
ส่วนได้เสีอยงในเหตุประกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง

หนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้
ที่ไยม่หายถ้
มีเหตุากมีารณ์
ใด อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
สูญรเสีับประโยชน์
ยหรือได้รับในกรณี
ความเสี
เหตุอกันารณ์
ริญ, 2541, น. 40) อันหนึ่งเกิดขึ้น (ไพโรจน์ วายุภาพ และสิทธิโชค ศรีเจริญ, 2541, น. 40)

ประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทธิห้์ าของสำนั
มนำไปใช้กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
หลักส่วนได้เสียถือเป็นหลักสาคัญที่เป็นพื้ นฐานของการประกันภัย ดังที่บัญญั ติไว้ในมาตรา 863 ว่า “อัน
สัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่
่ 1.1 จานวนบริษัทประ
อย่างหนึ่งอย่างใด” ซึ่งหมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่ วนได้ เสี ยในชี วิต ของ ผู้ที่ต นได้ เอาประกันตารางที
ภัย ไว้ แต่
เนื่องจากชีวิตและร่างกายนั้นหากบุคคลนั้นได้ถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บ ก็เป็นความเสียหายที่ไม่อาจประมาณ
ษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
ได้ว่ามีราคาเท่าใด จะตีราคาตัวเอง ตีราคาบิดา มารดา หรือภรรยา และบุตรว่ามีรบริาคาเท่
าใดนั้นย่อมทาไม่ได้จดทะเบี
ส่วนได้ยนในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
เสียนั้นให้ดูว่าหากมีภัยที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งอาจจะส่งผลให้อีกบุคคลหนึ่งได้รับประโยชน์หรือเสีย
ประกันวินาศภัย
51
ประโยชน์หรือไม่ เช่น ภรรยาย่อมมีส่วนได้เสียจากมรณกรรมของสามีซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว ทาให้ได้รับความลาบาก
ประกันสุขภาพ
4
ในการที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง นั่นคือ ภรรยามีส่วนได้เสียในชีวิตของสามี นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า การประกัน
ประกันภัยต่อ
ชีวิตเกิดขึ้นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจของมนุษย์สิ่งที่เป็นพื้นฐานรองรับการมีอยู่ของประกันชีวิตก็คือเศรษฐกิจ ถ้าไม่มี
1
- ประกันชีวิต
สาเหตุทางเศรษฐกิจการประกันชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้มีผลมาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของบุ
ค
คลนั
้
น
ที
ม
่
ี
ต
่
อ
ครอบครั
ว
- ประกันวินาศภัย
1
และตนเอง ดังนี้คาว่าการประกันชีวิต จึงได้ให้ความหมายอย่างง่าย ๆ ว่า เงินที่จะส่งมอบในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม
รวม
79
หลักทั่วไปของสัญญาประกันภัยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 นั้น ผู้เอาประกันภัยตนเองย่อม
ทาได้เพราะตนเองย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของตนเองอย่างแน่นอน แต่ถ้าเป็นการเอาประกันชีวิตของบุคคลอื่น ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ที่ตนเอาประกันชีวิต ถ้าไม่มที่มีสา:่วนได้
ย สัญญาประกัากันชีบและส่
วิตนัง้นเสริก็ไมม่การประกอบธุ
ผูกพัน รกิจประกันภัย
สานักเสีงานคณะกรรมการก
คู่สัญญาประการใด (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 76-77)
เหตุที่ กฎหมายบังคับ ให้ผู้ เอาประกัน ภัยต้ องมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู2.2้ ที่ต นเอาประกั
ยวินัต้ นนัน้ นมีชีเมีวหตุ
ผลผ ล2
เอาประกั
เิตหตุ
รายชื
่อบริ ษนทั ภัชีประกั
ในประเทศไทย
ปัจจุบันจ
2ประการคื
ประการคื
อ อ
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษ
(1) เพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยไปทาสัญญาประกันชีวิตของบุ
่ตนมิ่ ไ1.2
ด้มีส่วนได้เสียกับความ
และชืค่อคลอื
เต็ม่นดัโดยที
งตารางที
เป็นหรือความตายของบุคคลที่ตนนามาเอาประกันชีวิตนั้น เพราะจะเป็นการพนันโดยเอาชีวิตคนอื่นเป็นเดิมพัน อัน
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) เพื่อป้องกันมิให้การฆาตกรรมชีวิตของบุคคลอื่นที่ตนมิได้มีส่วนได้เสียโดยมุ่งหวังที่จะได้รับเงินประกันชีวิต
มาเป็นประโยชน์ของตนเอง เพราะถ้าหากผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เ สียในชีวิตบุคคลอื่นแล้ว ก็อาจยอมเสี่ยงต่อ
กฎหมายในการทาการฆาตกรรมเพื่อหวังเงินประกันชีวิต
ดังนั้นกฎหมายจึงได้บัญญัติว่า หากเอาประกันชีวิตของบุคคลที่ตนไม่มีส่วนได้เสียแล้ว สัญญาประกันชีวิต
ฉบับนั้นก็ไม่มีผลแต่ประการใด อันเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ซึ่งนับว่าเป็นวิ ธีหนึ่งที่อาจจะป้องกันการฆาตกรรมเพื่อหวัง
ผลประโยชน์จากเงินเอาประกันชีวิตได้ ในกรณีที่ได้มีการทาสัญญาประกันภัยโดยที่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียใน
ชีวิตของผู้ที่เอาประกันชีวิตไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 กาหนดให้สัญญาประกันภัยย่อมไม่
ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญานั้นไม่ได้
กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยผู้เอา
ประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย
ส่วนได้เสียของการประกันชีวิตแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ 1) การเอาประกันชีวิตของตนเอง และ 2) การเอา
ประกันชีวิตของบุคคลอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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1.1 การเอาประกันชี วิตของตนเอง หลักในเรื่องนี้มีอยู่ว่า บุคคลทุกคนย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของตนเอง
และอาจเอาประกันชีวิตของตนเองได้โดยไม่จากัดจานวน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยจะตกลง
กันว่าจานวนเงินเอาประกันภัยควรมีจานวนเท่าใด ซึ่งควรคานึงถึงความเหมาะสม ตลอดจนความสามารถในการชาระ
เบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายประกอบด้วย นอกจากนี้ผู้รับประกันภัยจะต้องพิจารณาถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับผู้ที่ขอเอาประกันชีวิตเพื่อนามาประกอบการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่ และถ้ารับประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัย
องจ่นาภัยเบี
้ยประกัานจะจ่
ชีวิตายเงิ
เป็นนจหรื
านวนเท่
ญาประกันภัยซึ่งผู้รควรต้
ับประกั
ยตกลงว่
อใช้เงิานใด เช่น 1) อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นปัจจัยสาคัญที่ใช้ในการพิจารณาว่า
ชีวิงตเวลาที
บุ คคลนั
้น ได้หรือในสั
ไม่ ญ2)ญาขนาดของร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้าหนักเกิน หรือต่ ากว่าปกติ 3) สุขภาพ
นภัยแล้วแต่กรณียังจะรั
คงมีบชประกั
ีวิตอยูน่จนถึ
่กาหนดไว้
4) ประวัตนิสชี่ววนตั
สูบนบุ3หรีฝ่่ าหรื
คลที่เกี่ ยวข้องกับการประกั
ิตมีวอยูเช่่ดน้วยกั
ยคืออดื่มผูสุ้รับราหรือไม่ 5) อาชีพ 6) ที่อยู่อาศัย 7) เชื้อชาติหรือสัญ ชาติ 8) ฐานะทาง
อสัญญาประกันชีวเศรษฐกิ
ิตเกิดขึ้นจแล้(รายได้
ว คู่สัญ) 9)
ญาย่แบบของกรมธรรม์
อมมีสิทธิและหน้ปาระกั
ที่ นภัย
าหรับการขอเอาประกั
นชีวิตตนเองมี
ารประกันชีวิตที่สาคัญ ได้แก่ สประมวลกฎหมายแพ่
งและพาณิ
ชย์ ข้อที่จะต้องพิจารณา 3 ประการคือ
1) กรณี
ู้เอาประกั
ยได้กงระทาอัตวินิบาตกรรม (Suicide) ผลของสัญญาประกันชีวิตจะเป็นประการ
ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต พ.ศ. 2535 และที
่ แ ก้ทไี่ผขเพิ
่ ม เติ มนภัรวมถึ
ใด าคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
ศ. 2542 โดยลักษณะส
ในกรณี
ระมวลกฎหมายแพ่
ทน เป็นสั ญญาสาเร็จรูป เป็นสัญญาใช้
เงินนจี้ปานวนแน่
นอน และ งและพาณิชย์ มาตรา 895(1) กาหนดว่า “ถ้าผู้เอาประกันภัยได้กระทา
อัตวินิบวาตกรรมด้
วยใจสมั
ครภายในหนึ
ด้รับความเห็นชอบจากหน่
ยงานของรั
ฐ และนอกจากนี
้เพื่ง่อปีให้นับแต่วันที่ทาสัญญา ผู้รับประกันภัยไม่ต้องใช้จานวนเงินในเหตุมรณะของ
บุ ค คลคนหนึ
เหตุ ที่ ก ฎหมายบั
ะข้อความที่เป็นมาตรฐานเดี
ยวกัน่ ง คนใด...”
ตามคาสั่งของนายทะเบี
ยน ญ ญั ติ ไ ว้ เช่ น นี้ เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ให้ ผู้ เอาประกั น ชี วิ ต ของตนเองกระท า
อัตวินิบญาตกรรมเพื
่อหวังให้่งกรมธรรม์
ทายาทเป็ปนระกั
ผู้รับนประโยชน์ได้รับเงินจากประกันชีวิต แต่เมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยไปเกิน 1 ปี
ประกันชีวิต ประเภทสามั
ฉบับมาตรฐานซึ
ความคิดพทีย์่มีมแบบตลอดชี
าแต่เริ่มแรกก็
าจเปลี่ยนแปลงไปได้
ชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรั
พ อและแบบบ
านาญ
2)
กรณี
ท
ท
่
ี
าสั
ญ
ญาประกั
นชีวาิตตนเองไว้ในเหตุมรณะ
ณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญ ญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการท
ี้ผู้เอาประกั
นภัยจะต้
งอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิกรณี
ดขึ้นนของสั
ญญาประกั
นชีวอิตงระบุตัวบุคคลผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ซึ่งต้องเป็นบุคคลอื่นเท่ านั้น
ตัวบุคคลผู้เอาประกั
วผู้เอาประกันภัยได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว การประกันชีวิตแบบนี้
ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่จะเป็
ายต้อนงแสดงเจตนาผู
กนิติสัมนพัภันยธ์เองไม่
โดยเข้ได้าทเพราะตั
า
แตกต่าาหนดอายุ
งจากการเอาประกั
โดยอาศั
ความทรงชีพ ผู้รับประโยชน์อาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้เอาประกันภัยก็ได้
ระกันชีวิตไม่มีกฎหมายก
ความไว้เป็นนชีพิวเิตศษ
จึงต้อยงใช้
(ประมวลกฎหมายแพ่
งและพาณิ
ชย์ดมาตรา
ณิ ช ย์ มาตรา 193/30
และอายุ ค วามอาจสะดุ
ด หยุ
อยู่ ต าม862 ตอนท้าย “อนึ่งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคล
คนหนึ่งคนเดียวกันก็ได้ ”) ส่วนผู้รับประโยชน์นั้นจะเป็นใครก็ได้จะมีส่วนได้เสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ก็ได้
มีกนฎหมายบั
ญญัติไว้เช่นนั้น หากผู
งไปจากสัญญาอื่น เพราะไม่
ๆ ด้วยเหตุ
ี้เองประมวลกฎหมายแพ่
งและ้เอาประกันภัยได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต
ก็มีสิท20
ธิทตัี่จ้งะได้
เงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้น
สัญญาลักษณะหนึ่งแล้ซึ่งวได้ผูบ้รับัญประโยชน์
ญัติไว้ในลันกั้นษณะ
แต่รมับาตรา
3)่ยกรณี
าสัญเสีญาประกั
นชีวิตตนเองไว้ แล้วระบุให้ผู้อื่นเป็นผู้รับประโยชน์
งสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเกี
วกับทส่ี่ทวนได้
ยอันอาจเอา
งจากกฎหมายมิ
ได้มีบทบัญญัติว่า ผู้รับประโยชน์จะต้องมีส่วนได้เสียกับชีวิตของผู้เอาประกันภัย
ของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่เนือ่อไปนี
้
ฉะนั้นผู้รับประโยชน์จะเป็นใครก็ย่อมจะต้องเป็นไปตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในกรณีเช่นนี้ หาก
ผู้รับประโยชน์ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัยแล้วย่อมจะเป็นมูลเหตุให้เกิดฆาตกรรม
ได้ (Principle of Insurable Interest)
เพื่อหวังที่จะได้รับเงินประกันชีวิต ดังนั้นเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว กฎหมายจึงได้บัญญัติไว้ว่า ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับ
ะกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
ประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาแล้ว ผู้รับประกันภัยก็ไม่ต้องจ่ายเงินตามจานวนที่ระบุไว้แก่ผู้รับประโยชน์ แต่ต้องจ่ายค่า
หนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้
ประโยชน์ในกรณี
ม่มีเหตุการณ์
อันใด นภัยทั้งนี้เป็ นไปตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895
ไถ่ถรับอนกรมธรรม์
ให้แก่ทที่ไายาทของผู
้เอาประกั
ริญ, 2541, น. 40) กาหนดไว้

ชีวติ

ประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทธิห้์ าของสำนั
มนำไปใช้กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
ดั งนั้ น ในทางปฏิ บั ติ ผู้ รับ ประกั น ภัย มั กจะคานึ ง ด้ ว ยว่ า ผู้ รับ ประโยชน์ ค วรต้ อ งมี ความเกี่ย วข้ องกั บ ผู้ เอา
ประกันภัยด้วยจึงจะยินยอมให้เป็นผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยที่จะต้องพิจารณาความเสี่ยงในเรื่องนี้
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประ
ด้วย
โดยคาพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการเอาประกันชีวิตของตนเอง มีดังต่อไปนี้
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516 ได้มีการวินิจฉัยไว้ว่า ไม่มีกฎหมายบทใดจากัดสิทธิผู้เอาประกันภัยว่าจะ
ประกันชีวิต
22
ระบุใครเป็นผู้รับประโยชน์ไม่ได้บ้าง แม้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ญาติของผู้เอาประกันภัยก็ย่อมถูกระบุเป็นผู้รับประโยชน์
ประกันวินาศภัย
51
ได้
ประกันสุขภาพ
4
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1366/2509 โจทก์จัดให้นายโอ่งประกันชีวิตโดยโจทก์เป็ประกั
นผู้เนสีภัยเบี
ย
้
ประกั
น
ภั
ย
และเป็
น
ยต่อ
ผู้รับประโยชน์ โจทก์จึงเป็นผู้เอาประกันภัย เมื่อโจทก์ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย-ไว้ประกั
นั้ น นสัชีญวิตญาประกันภัยย่อม 1
ไม่ผูกพันคู่สัญ ญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 863 โจทก์ย่อมไม่ไ-ด้ประกั
รับประโยชน์
นวินาศภัยจากกรมธรรม์ 1
สั ญ ญานั้ น ซึ่ งในประเด็ น นี้ ท่ านศาสตราจารย์ จิ ต ติ ติ งศภัทิ ย์ มี ความเห็ น ว่ า หลั ก ในการพิ
รวมจ ารณาต้ องดู ว่ าผู้ เอา 79
ประกันภัยเป็นผู้เอาประกันภัยโดยแท้จ ริงหรือไม่ หากเพียงแต่อาศัยชื่อและลายมือชื่อของผู้เข้าทาสัญญาประกันชีวิต
เพื่อทาให้ดูว่าเป็นการประกันชีวิตตัวเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสีย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
863 ก็ต้องถือว่าเป็นการประกันชีวิตบุคคลอื่นไม่ใช่ประกันชีวิตตนเอง ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
1.2 การเอาประกันชีวิตของบุคคลอื่น หลักในเรื่องนี้มีอยู่ว่า ผู้ที่จะเอาประกันชีวิตจะต้องมีความสัมพันธ์กับ
2.2 ้นจึรายชื
นชีวิตนในประเทศไทย
ปัจจุบันจ
บุคคลผู้ที่ตนจะเอาประกันชีวิตถึงขนาดที่เรียกได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของบุคคลนั
งจะถื่ออบริได้ษวทั ่าประกั
ผู้เอาประกั
ภัยมี
บริษาัทงผูเป็้เอาประกั
นบริษัทนทีภั่รับยและผู
ประกั้ถนูกภัเอาประกั
ยโดยตรงน23
ส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้ตามกฎหมาย สาหรับความสัมพันธ์ในระหว่
ภัยนีบริ้ ษัท และเป็นบริษ
มดัง4)ตารางที
1.2 5) ผู้มีความสัมพันธ์
อาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการคือ 1) คู่สมรส 2) คู่หมั้น 3) บุพการีและผูและชื
้สืบสั่อนเต็ดาน
ญาติ ่ และ
ทางธุรกิจโดยทั่วไป
1) คู่สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และมาตรา 1461 คู่สมรสมีสิทธิในการทา
ประกันชีวิตให้กันได้ เพราะถือว่ามีส่วนได้เสียกัน ทั้งนี้เพราะสามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและมีหน้าที่ ที่
จะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน
แต่ ถ้าขณะท าสั ญ ญาผู้ เอาประกัน ภัย มี ส่ว นได้ เสี ย ในเหตุ ที่ ป ระกัน ภัย แต่ ต่ อมาส่ วนได้เสี ย ในเหตุ ที่
ประกันภัยหมดไป จะมีผลกระทบกระเทือนต่อสัญญาประกันชีวิตหรือไม่ เช่น สามีเอาประกันชีวิตภรรยาไว้ ต่อมา
หย่าขาดจากกัน กรณีนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสัญญาประกันชีวิตที่ทาไว้แต่แรก ทั้งนี้เพราะการพิจารณาส่วนได้
เสียในเหตุที่เอาประกันภัยจะพิจารณาเฉพาะในขณะที่สมัครขอทาประกันชีวิตเท่านั้น ส่วนกรณีสามีภริยาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จะถือว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้ถือว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกัน เพราะ
แม้ว่าจะเป็นภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากได้สมรสกันตามประเพณี อยู่กินด้วยกันแล้วแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรส เมื่อ
สามี ถึ ง แก่ ค วามตาย หญิ ง นั้ น ก็ จ ะได้ รั บ ความกระทบกระเทื อ นในการด ารงชี วิ ต อย่ า งแน่ น อน ถึ ง แม้ ว่ า ในแง่
ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายจะไม่ยอมรับรู้สิทธิในทรัพย์สินที่ร่วมกันทามาหาได้ก็ตาม
2) คู่หมัน้ ในส่วนที่เกี่ยวกับคู่หมั้นนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้อาจพิจารณาได้ว่า
สิทธิ์ ของสำนั
งเสริมการประกอบธุรกิจ
ชายหญิงที่เป็นคู่หมั้นกันย่อมมีความผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งหากผิดสัญลิขญาหมั
้นก็อาจพิกงานคณะกรรมการกำกั
จารณาถูกบังคับให้ใช้คบ่าและส่
ทดแทน
ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1439 และมาตรา 1441 ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนได้เสียในชีวิตของกันและ
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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กัน ดังนั้น จึงน่าจะพอฟังเป็นเหตุสนับสนุนในการเอาประกันชีวิตของคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่เงินประกันชีวิตนั้นก็ควร
จะมีจานวนพอสมควร มิใช่ไม่จากัดจานวน
3) บุพการี และผู้สืบสั นดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร
ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตามกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจาต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน
กรณี บาุ ตจะจ่
รบุ ญายเงิ
ธรรมกั
ญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่
นหรืบอผูใช้้รับเงิบุนตรบุญ ธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่ อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกัน ได้
อไม่ชีวทัิตอยู
้งนี้เ่จนืนถึ
่องจากบุ
ญธรรมไม่
ายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
นภัยแล้วแต่กรณียังหรื
คงมี
งเวลาทีตรบุ
่กาหนดไว้
ในสัใช่ญสญา
แนบแน่นนเท่ชีาวิกัตบมีอบุยูต่ดรที้วยกั
่ เกิดนจากสายโลหิ
คลที่เกี่ ยวข้องกับการประกั
3 ฝ่ายคือ ผูต้รับ แต่เมื่อพิ จารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1627
บรองแล้
อสัญญาประกันชีวบัิตญเกิญัดตขึ้นิว่าแล้บุวตรนอกกฎหมายที
คู่สัญญาย่อมมีสิท่บธิิดแารัละหน้
าที่ วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
งประมวลกฎหมายนี
ารประกันชีวิตที่สาคักฎหมายตามความหมายแห่
ญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่
งและพาณิชย์ ้ ” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
ตรบุญ2535
ธรรมกัและที
บผู้รับ่ แบุก้ตไรบุ
ญ่ธรรมไว้
ดังนั้นงจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน
ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต บุพ.ศ.
ขเพิ
ม เติ ม รวมถึ
ญาติ ได้นแชีก่วพีิต่นจะมี
้องลปูัก่ยษณะ
่าตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่นเท่ากับ
ศ. 2542 โดยลักษณะสาคัญของสั4)
ญญาประกั
างการสมรสและความสั
พันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็นหลัก
ทน เป็นสั ญญาสาเร็ความสั
จรูป เป็มนพัสันญธ์ทญาใช้
เงินจานวนแน่นอน มและ
อีกทั้งตามประเพณี
โบราณจะเห็
ด้รับความเห็นชอบจากหน่
วยงานของรัขฐองไทยแต่
และนอกจากนี
้เพื่อให้นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะคอย
ช่วยเหลือยซึวกั
่งกันนและกั
บจานวนเงิยนนที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจานวนพอสมควรมิใช่เอา
ะข้อความที่เป็นมาตรฐานเดี
ตามคนาสัส่งาหรั
ของนายทะเบี
ประกันญชีวฉบั
ิตได้บมาตรฐานซึ
โดยไม่จากัด่งจกรมธรรม์
านวนเหมืปอระกั
นกรณี
ประกันชีวิต ประเภทสามั
น บิดา มารดากับบุตร ส่วนญาติอื่นนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควรถือว่า
มีส่วนได้พเสีย์ยแบบตลอดชี
พอจะให้เอาประกั
นชีวิตได้านาญ
ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคนที่อยู่
ชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรั
พ และแบบบ
ในความอุ
ปการะของกั
นและกั
นต้น า
ณาเจตนาที่แท้จริงของคู
่สัญ ญาว่
าเขามีเจตนาที
่แท้นจริเป็งในการท
ีความสัญมญาประกั
พันธ์ ทางธุ
งอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิ5)ดขึผู้้นมของสั
นชีรวกิิตจโดยทั่วไป ซึ่งบุคคลทีไ่ ม่เกี่ยวข้องเป็นญาติกันถือว่าไม่ได้เป็นผู้มสี ่วนได้
ยแต่
อย่างใด แต่ถ้ากถือนิเคร่
นนี้แาล้ทวก็า อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพันธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้
ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่เสี
ายต้
องแสดงเจตนาผู
ติสัมงครั
พันดธ์เช่โดยเข้
(1) ความสั
มพันจึงธ์ต้รอะหว่
ระกันชีวิตไม่มีกฎหมายกาหนดอายุความไว้
เป็นพิเศษ
งใช้างผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
ในทางธุ
รกิจ ซึค่งถ้วามอาจสะดุ
าบุคคลหนึ่งตายอาจน
ณิ ช ย์ มาตรา 193/30
และอายุ
ด หยุ ด อยูาผลร้
่ ต าม ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วนนั้น
อาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจเอา
ชีวิตนซึ่งี้เองประมวลกฎหมายแพ่
กันและกันได้
งไปจากสัญญาอื่น ประกั
ๆ ด้วนยเหตุ
งและ
ความสั
น ธ์มราตรา
ะหว่างเจ้าหนี้ กับลูกหนี้ ความตายของลูกหนี้ อาจก่อให้ เกิด ความเสี ยหาย
สัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลัก(2)ษณะ
20 ตัม้งพัแต่
นแก่กเกี
เจ้่ยาหนี
กหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
งสัญญาประกันชีวิตทางการเงิ
ได้แก่ 1) หลั
วกับ้ เพราะทายาทของลู
ส่วนได้เสียอันอาจเอา
ของคู่สัญญา โดยมีรกฎหมายแพ่
ายละเอียดดังงและพาณิ
ต่อไปนี้ ชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพีย งไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้
้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้
ได้ (Principle ofทัInsurable
Interest) าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด
ความสั
พันธ์ระหว่
ะกันภัย “Insurable Interest” หมายถึ(3)งการที
่บุคมคลใดจะต้
องางนายจ้างกับลูกจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้านายจ้างตาย
ลงรลูับกประโยชน์
จ้างอาจได้
รับความเสี
หายทางการเงิ
หนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้
ในกรณี
ที่ไม่มยีเหตุ
การณ์อันใด น เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของนายจ้าง ดังนั้น
ริญ, 2541, น. 40) ลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็อาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ดังจะเห็นได้

ชีวติ

ประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทธิห้์ าของสำนั
มนำไปใช้กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อเป็น
สวัสดิการให้แก่พนักงานของตนเอง กรณีของคาพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประ
เช่น
คาพิพ ากษาศาลฎี กาที่ 64/2516 (ประชุ มใหญ่ ) โจทก์จ้างคนขับ รถบรรทุกน้ามัน โจทก์ต้ องรับ ผิดต่อการ
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
กระทาละเมิดในทางการที่จ้างของลูกจ้าง และต้องจ่ายเงินแก่ทายาทผู้ อยู่ใต้อุปการะของลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่
ประกันชีวิต
22
ความตายเพราะอุบัติเหตุ นอกจากนั้นรถของโจทก์มีราคาไม่น้อย โจทก์ต้องใช้คนขับที่มีความชานาญและไว้ใจได้ โจทก์
ประกันวินาศภัย
51
จึงมีส่วนได้เสียที่จะเอาประกัน ชีวิตลูกจ้างดังกล่าวได้ ในคดีนี้ศาลฎีกาตีความส่วนได้เสียไกลกว่าของต่างประเทศ
ประกันสุขภาพ
4
เพราะในต่างประเทศถือหลักการประกันชีวิตได้เฉพาะลูกจ้างที่ทาหน้าที่สาคัญ (Keyman
Insurance)
หากนายจ้
า
ง
ประกันภัยต่อ
ขาดลูกจ้างจะทาให้กิจการของนายจ้างได้รับผลกระทบกระเทือน นายจ้างจึงอาจเอาประกั
นชีนวชีิตวลูิตกจ้างได้ นายจ้าง 1
- ประกั
สามารถเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้เท่ากับเปิดโอกาสให้นายจ้างหากาไรจากชีวิตและความตายของลู
จ้างได้
- ประกันวินกาศภั
ย มาก จึงควร 1
ระบุให้เอาประกันได้เฉพาะความเสียหายที่นายจ้างซึ่งได้รับจากการตายของลูกจ้าง หากกาหนดจ
รวม านวนเงินเอาประกัน 79
ไว้สูงเกินควรน่าจะถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อย ตกเป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่เกินความเสียหาย ซึ่งจะเหมาะสมและเป็น
ธรรมมากกว่า หรือนายจ้างอาจเลือกทาสัญญาประกันภัยค้าจุนความรับผิดที่อาจเกิดจากลูกจ้าง
ผลของการทาสั ญ ญาประกัน ภัย โดยไม่มี ส่วนได้ เสี ยตามประมวลกฎหมายแพ่
งและพาณิ
ชย์ งมาตรา
863 รกิจประกันภัย
ากับและส่
เสริมการประกอบธุ
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการก
บัญญัติว่า “สัญญาประกันภัยย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใด” หมายความว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเรียกร้องให้อีก
ฝ่ายปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้ ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เอาประกันชาระเบี
ภัยษและไม่
มีหนน้ชีาวทีิต่จในประเทศไทย
ะต้อง
2.2 ้ยประกั
รายชื่นอบริ
ทั ประกั
ปัจจุบันจ
ใช้เงินให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2

2. หลักเกีย่ วกับความสุ จริตอย่ างยิง่ ของคู่สัญญา (Principle of Utmost Good Faith)

การทาสัญญาทั่วไป แม้บุคคลจะต้องใช้สิทธิของตนโดยสุจริต คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิที่จะต่อรองในการ
ตกลงให้เกิดผลดีที่สุดแก่ตน แม้จะต้องห้ามมิให้กล่าวเท็จก็ไม่จาเป็นต้องชี้ช่องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเห็นข้อเสียเปรียบ
เป็นหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่จะต้อ งสืบสวนใคร่ครวญส่วนได้เสียของตนเอาเอง เหตุเช่นนี้จะเป็นธรรมก็ต่อเมื่อ
คู่สัญญามีโอกาสเท่าเทียมกันในอันที่จะได้รู้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องที่จะทาสัญญานั้น และตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า
สัญ ญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญ ญาเสี่ยงโชค ดังนั้ นข้อเท็จจริงที่ ใช้ในการคานวณโอกาสของการเสี่ยงภัยที่ ไม่
แน่นอน เป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการทาสัญ ญา ผู้รับ
ประกันภัยจึงควรจะได้รู้ถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ นั้นเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัย เพื่อนามาเป็นข้อพิจารณาในการรับประกัน
ชีวิตและเพื่อมิให้มีการพิจารณารับประกันภัยผิดพลาด ข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัยจะได้มาในระหว่างการเจรจาตกลง
นี้ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 377)
สุรพล สุขทรรศนีย์ (2549, น. 38) กล่าวว่า ตามปกติเมื่อบุคคลตกลงทานิติกรรมสัญญา หรือใช้สิท ธิต่าง ๆ
ทุกคนมีหน้าที่ต้องกระทาโดยสุจริตอยู่แล้ว ดังที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 บัญญัติว่า “ในการใช้
สิท ธิแ ห่ งตนก็ดี ในการช าระหนี้ ก็ดี บุ คคลทุ กคนต้ องกระท าโดยสุ จ ริต ” ซึ่ งก็หมายความว่า จะต้ องกระท าอย่า ง
ตรงไปตรงมาไม่กล่าวเท็จ ไม่ฉ้อฉลหลอกลวงให้ผู้อื่ นเข้าใจผิดในข้อลิสขาคั
ญ แต่สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาลักษณะ
สิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
พิเศษที่กฎหมายบังคับให้คู่สัญญาฝ่ายผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องชี้แจงแสดงข้อบกพร่องของตนให้ฝ่ายผู้รับประกันภัย
ทราบ โดยเหตุผลที่ว่าการที่ผู้รับประกันภัยตัดสินใจเข้าเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจาเป็นต้อง
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

2-9

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต

2-3

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต

2-9

ทราบข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเพื่อมิให้ผู้รับประกันภัยตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบเกินไปในการ
ทาสัญญา จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเหล่านี้ เรียกว่า “หลักสุจริตอย่างยิ่ง”
หลักสุจริตอย่างยิ่งนั้นเป็นหลักสาคัญและจาเป็นต้องมีในสัญญาประกันชีวิต เพราะเป็นหลักที่สนับสนุนให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยยอมรับหลักนี้ โดยมาตรา 865 วรรคหนึ่ง
กาหนดไว้ว่า “ถ้าในเวลาทาสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิ ต บุคคลอันการใช้เงินย่อม
อาศั ย ความทรงชี พ หรือมรณะของเขานั้ น ก็ดี รู้อยู่ แล้วและเว้น เสี ยไม่ เปิ ดเผยข้อความจริง ซึ่ งอาจจะได้ จูงใจผู้รับ
ญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
ประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมทาสัญญา หรือรู้อยู่แล้ว ว่าแถลงข้อความนั้นเป็นความ
นภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา
เท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” ทั้งที่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1621 ก็ได้บัญญัติให้คู่สัญญา
คลที่เกี่ ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
เปิดเผยข้อความจริงในการทาสัญญาไว้แล้ว แต่ก็ยังนามาบัญญัตินั้นไว้โดยเฉพาะในเรื่องประกันภัยอีกด้วย และคา
อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
พิพากษาของศาลไทย ก็ได้วินิจฉัยเป็นแนวเดียวกันมาโดยตลอด
ารประกันชีวิตที่สาคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สัญ ญาประกัน ชีวิตนั บอยู่ในสัญ ญาจาพวกที่ต้องมีความสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง การที่ ผู้รับประกันภัยเข้าท า
ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง
สัญญาจะใช้เงินโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลใดนั้น ฐานะอนามัยและสุขภาพของบุคคลนั้นย่อมเป็น
ศ. 2542 โดยลักษณะสาคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
สาระสาคัญอย่างยิ่ง ถ้ามีโรคประจาตัว ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอั นควร โดยปกติผู้รับประกันภัยจะต้อง
ทน เป็นสั ญญาสาเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจานวนแน่นอน และ
เรียกเอาเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นกว่าปกติ เพราะเป็นการเสี่ยงภัยที่จะต้องใช้เงินให้เป็นจานวนแน่นอนและเร็ววันด้วย
ด้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
และบางทีอาจถึงแก่ไม่ยอมทาสัญญาด้วยเลยก็ได้ ทั้งนี้เพราะการรับทาสัญญาด้วยผู้รับประกันภัยได้รับเบี้ยประกันภัย
ะข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามคาสั่งของนายทะเบียน
เพียงเดือนหนึ่งหรือสองเดือน ผู้เอาประกันภัยก็ตายลง และมีผลให้ผู้รับประกันภัยต้องใช้เงินให้มากกว่าเบี้ยประกันภัย
ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ที่รับมา ผู้รับประกันภัยก็คงไม่ประสงค์ที่จะทาสัญญาด้วยแน่นอน ผู้รับประกันภัยจึงต้องการรู้รายละเอียดทั้งหลาย
ชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบานาญ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของบุคคลนั้นและเมื่อ เกี่ยวด้วยสุขภาพอนามัยของบุคคลใด ก็ไม่เห็นมีใครจะรู้ได้ดีกว่าเจ้าตัว
ณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญ ญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการทา
ของเขาเอง แม้แพทย์ของผู้รับประกันภัยสมัยนี้จะมีความรู้สอดส่องเห็นได้มาก โรคบางชนิดก็ไม่สามารถหยั่งรู้ได้ ดังนั้น
งอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 จึงกาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภั ยที่จะต้องเปิดเผยข้อความ
ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าทา
จริงอันเป็นสาระสาคัญในการเข้าทาสัญญาประกันชีวิตนั้น
ระกันชีวิตไม่มีกฎหมายกาหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นสัญญาที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา และนอกจากนี้สัญญา
ณิ ช ย์ มาตรา 193/30 และอายุ ค วามอาจสะดุ ด หยุ ด อยู่ ต าม
ประกันชีวิตยังเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างกับสัญญาต่างตอบแทนอื่น ๆ ในแง่ที่ค่าตอบแทน
ของคู่สัญญาไม่เท่าเทียมกัน จะเห็นได้ว่าผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ชาระเบี้ยประกันภัยจานวนหนึ่งเพื่อคุ้มครองภัยหรือ
งไปจากสัญญาอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
ความตายที่จะเกิดแก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงินเอาประกันภัยเมื่อเกิดภัยนั้นขึ้นเป็นจานวน
สัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา
มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ตนได้รับจากผู้เอาประกันภัยหลายเท่า เมื่อค่าตอบแทนตามสัญญาประกันชีวิตมีจานวนไม่เท่า
งสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเกี่ยวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
เที ยมกัน เช่น นี้ การเข้าท าสัญ ญาประกัน ชีวิ ตจะต้ องคานวณอัต ราเบี้ ย ประกัน ภัย โดยอาศัยหลั กวิช าคณิ ตศาสตร์
ของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประกันภัย ซึ่งต้องใช้ข้อมูลสถิติในการประเมินความเสี่ยงภัย ข้อมูลที่เ กี่ยวข้องโดยตรงกับตัวผู้เอาประกันภัยเป็นส่วน
ใหญ่ และข้อมูลเหล่านี้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รู้ดีที่สุดแต่เพียงฝ่ายเดียว ฉะนั้น เพื่อที่จะทาให้สัญญาประกันชีวิตเป็นไป

ชีวติ

ได้ (Principle of Insurable Interest)
ะกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง

หนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์
ในกรณีที่ไม่มงีเและพาณิ
หตุการณ์ชอย์ันมาตรา
ใด 162 บัญญัติว่า “ในนิติกรรมสองฝ่าย การที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งจงใจนิ่งเสียไม่แจ้ง
1ประมวลกฎหมายแพ่
ริญ, 2541, น. 40) ข้อความจริง หรือคุณสมบัติอันคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมิได้รู้ การนั้นจะเป็นกลฉ้อฉล หากพิสูจน์ได้ว่าถ้ามิได้นิ่งเสียเช่นนั้น นิติกรรมนั้นก็คง
จะมิได้กระทาขึ้น”

ประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทธิห้์ าของสำนั
มนำไปใช้กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
ด้วยความเป็นธรรม ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้อยู่ในฐานะผู้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในการเสี่ ยงภัยของตน จึงมี
หน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงเหล่านั้นให้ผู้รับประกันภัยทราบ การไม่เปิดเผยข้อความจริงและการไม่แถลงข้อความ
่ 1.1 จานวนบริษัทประ
เป็นเท็จ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่จะทาให้ผู้รับประกันภัยสามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและยุติธตารางที
รรม หาก
ปรากฏว่ า ข้ อความจริง ที่ เปิ ด เผยให้ ผู้ รับ ประกั น ภั ย ได้ ท ราบนั้ น เป็ น ความเสี่ ย งที่ น อกเหนื อ ความสามารถที่ ผู้ รับ
ัททีป่ ระกอบธุรกิจ
ประกันภัยจะรับเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงภัยได้ ผู้รับประกันภัยจะไม่รับประกันชีบริวิตษรายนั
้น หรือถ้าหากภัยนัจดทะเบี
้นยังอยูย่ นในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
ในวิสัยที่จะรับเสี่ยงได้แต่ภาระความเสี่ยงนั้นสูงกว่าปกติ ผู้รับประกันภัยก็อาจจะรับประกันชีวิตโดยการปรับอัตราเบี้ย
ประกันวินาศภัย
51
ประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่สูงกว่าปกตินั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เข้าร่วมการเฉลี่ยการเสี่ยงภัย
ประกันสุขภาพ
4
หลักความสุจริตอย่างยิ่งจึงเป็นหลักสาคัญอีกข้อหนึ่ง (ชูพงศ์ กระแสร์, 2555, น. 27-28)
ประกันภัยต่อ
ตัวอย่างคาพิพากษาเกี่ยวกับหลักสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา มีดังนี้
1
- ประกันชีวิต
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516 หากผู้รับประกันภัยควรจะได้รู้เท่าทันถึงฐานะของบุ
- ประกันวิคนคลผู
าศภัย้ขอเอาประกัน 1
ชีวิตโดยใช้ความระมัดระวังสอดส่องเยี่ยงวิญญูชนแล้ว แม้ผู้ขอเอาประกันภัยจะปกปิดหรือแถลงข้
รวม อเท็จจริงเกี่ย วกับ 79
ฐานะอันแท้จริง ผู้รับประกันภัยก็หามีสิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมไม่ เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มาตรา 866 ให้ถือว่าสัญญาเป็นอันสมบูรณ์แล้ว
านัก้เงานคณะกรรมการก
บและส่เงิงนเสริย่มอการประกอบธุ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 922/2542 ในสัญญาประกันชีวิตเป็นหน้ทีา่มทีา:่ขสองผู
อาประกันภัยซึ่งากัการใช้
มอาศัย รกิจประกันภัย
ความทรงชีพหรือมรณะของตน ต้องเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ ท. ผู้เอาประกันชีวิตป่วยเป็นวัณโรค
บริ ษทั ประกั
วิตจในประเทศไทย
ปัจจุบันจ
ปอดซึ่งเป็นโรคร้ายแรงและได้รับการรักษาเกี่ยวกับโรคดังกล่าวเป็นเวลานาน แต่ม2.2ิได้แจ้รายชื
งข้อ่อความจริ
งดังกล่นาชีวให้
าเลย
ัทที่รับนประกั
โดยตรงน23
ทราบเมื่อขอเอาประกันชีวิต ซึ่งหากจาเลยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันสูบริงขึษ้นัทหรืเป็อนไม่บริรับษประกั
ชีวิต สันญภัยญาประกั
ชีวิตบริษัท และเป็นบริษ
จึงเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิที่บอกล้างนิติกรรมได้โดยมิตและชื
้องคานึ่อเต็
งว่มาดัผูง้เตารางที
อาประกั่ น1.2ภัยจะถึงแก่ความตาย
หรือไม่ หรือตายด้วยเหตุใด เมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่ความตายแล้ว จาเลยจะบอกล้างสัญญาประกันชีวิต อันเป็น
โมฆียะต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาได้ เมื่อจาเลยบอกล้างสัญญาอันเป็นโมฆียะแล้วจึงไม่ต้องรับผิดใช้เงิน
ให้โจทก์
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เรื่องที่ 2.2
เงือ่ นไขสาคัญของสั ญญาประกันชีวติ

ญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันมีภัขย้อตกลงว่
จะจ่ายเงิ่ยวกั
นหรื
อใช้เงิน ประกันภัยว่า การที่กฎหมายได้บัญ ญัติเรื่องกรมธรรม์ประกันภัย และ
ควรพิจาารณาเกี
บกรมธรรม์
นภัยแล้วแต่กรณียังกคงมี
ชีวิตอยู
่จนถึงเวลาที
่กาหนดไว้ในสัประกั
ญญานภัยไว้ก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งมีเนื้อความ
าหนดมี
รายการต่
างๆ ในกรมธรรม์
คลที่เกี่ ยวข้องกับการประกั
นชีวิตมีอยู่ด้วยกัน ที3่ได้ฝ่ตากลงกั
ยคือ ผูน้รส่ับงให้แก่ผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐานว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วมีความผูกพัน
เป็นไปตรงตามแบบประกั
อสัญญาประกันชีวคูิต่สเกิัญดญาเพราะสั
ขึ้นแล้ว คู่สญัญญาประกั
ญาย่อมมีนสชีิทวิตธิบางชนิ
และหน้ดาทีเช่่ น สัญญาประกันชีวิตกาหนดระยะเวลายาวนานอาจเป็นเวลา 15 ปี 20 ปี
ารประกันชีวิตที่สาคัหรื
ญ อได้ตลอดชี
แก่ ประมวลกฎหมายแพ่
พของผู้เอาประกันงภัและพาณิ
ย และผูช้รย์ับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอาจจะไม่ทราบข้อตกลงระหว่างผู้เอา
ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต ประกั
พ.ศ. น2535
่ แ ก้ ไ ขเพิ
ง าหนดเรื่องต่าง ๆ ไว้ให้ชัดเจน ดั งนั้นผู้รับประกันภัยจะออกกรมธรรม์
ภัยกับและที
ผู้รับประกั
นภัย่ มก็เติได้มจึรวมถึ
งมีการก
ศ. 2542 โดยลักษณะส
ญาประกั
วิตจะมีนลภัักยษณะ
ประกัาคันญภัของสั
ยที่มีลญายมื
อชื่อผู้รนับชีประกั
ให้กับผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องนาแบบกรมธรรม์ประกันภัยไป
ทน เป็นสั ญญาสาเร็ขอรั
จรูปบความเห็
เป็นสัญญาใช้
เงินจานวนแน่นยอน
นชอบจากนายทะเบี
นก่อและ
น เมื่อได้รับความเห็นชอบ ทั้งในแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต เงื่อนไขของ
ด้รับความเห็นชอบจากหน่
วยงานของรั
ฐ และนอกจากนี
สัญญาประกั
นชีวิตและอั
ตราเบี้ยประกั้เพืน่อภัให้ยแล้ว ผู้รับประกันภัยจึงจะนาออกขายหรือรับประกันชีวิตตามแบบที่ได้รับ
ะข้อความที่เป็นมาตรฐานเดี
่งของนายทะเบี
อนุญาตนัย้นวกั
กับนบุตามค
คคลทัาสั
่วไปได้
ทั้งนี้การทีย่กนฎหมายกาหนดในลักษณะนี้ไว้ก็เพื่อมุ่งคุ้มครองประชาชนทั่วไปให้ได้รับ
ประกันชีวิต ประเภทสามั
บมาตรฐานซึ
ระกัน ่อนไขไว้โดยชัดแจ้งไม่ ใช่ว่ามีข้อยกเว้นความรับผิดจนไม่ต้องรับผิดเลย
ความเป็ญนฉบั
ธรรมทางด้
านสั่งญกรมธรรม์
ญา โดยกปาหนดเงื
ชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรั
แบบตลอดชี
านาญ
และให้มพีกย์ารเก็
บเบี้ยประกัพนและแบบบ
ภัยในอัตราที
่เหมาะสมกับความคุ้มครองที่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยด้วย
ณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญ ญาว่
าเขามีเยจตนาที
ท้จ่งรินายทะเบี
งในการทยานที่ 15/2546 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546 เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบ
นายทะเบี
น ได้มีค่แาสั
งอาศัยหลักเกณฑ์ทและข้
ั่วไปของการเกิ
ดขึ้นของสั
ญญาประกั
นชีวิต ญฉบับมาตรฐาน ออกมาบังคับใช้กับทุกบริษัทประกัน ชีวิต เพื่อให้มี
อความกรมธรรม์
ประกั
นชีวิต ประเภทสามั
ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่แบบและข้
ายต้องแสดงเจตนาผู
ติสัมพันธ์โดยเข้
อความที่เป็กนนิมาตรฐานเดี
ยวกันาททัา่วประเทศ ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ได้แก่ กรมธรรม์ประกัน
ระกันชีวิตไม่มีกฎหมายก
าหนดอายุความไว้
เป็นพิ่วเระยะเวลา
ศษ จึงต้องใช้
ชีวิต แบบสะสมทรั
พย์ แบบชั
และแบบตลอดชีพ
ณิ ช ย์ มาตรา 193/30 และอายุ
าม
การทีค่กวามอาจสะดุ
รมธรรม์ประกัดนหยุชีวดิตอยู
มีม่ ตาตรฐานเดี
ยวกันก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านสัญญา เพื่อป้องกันมิให้
บริษัทประกันชีวิตร่างสัญญาที่เอาเปรียบ ไม่เป็นธรรม โดยคาสั่งนายทะเบียนดังกล่าวได้มีการแบ่งออกเป็นแต่ละหมวด
งไปจากสัญญาอื่น คืๆอ ด้หมวดที
วยเหตุ่น1ี้เองประมวลกฎหมายแพ่
งและ
สัญญาประกันภัย หมวดที
่ 2 การประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ หมวดที่ 4
สัญญาลักษณะหนึ่งการกู
ซึ่งได้้ยบืมัญเงิญันติไและหมวดที
ว้ในลักษณะ่ 520สิ ทตั้งธิแต่
มาตรา
ในการขอยกเลิ
กกรมธรรม์ รวมทั้ งสิ้น 24 ข้อ แต่ ทั้ งนี้ จะขอหยิ บ ยกเงื่อนไขบาง
งสัญญาประกันชีวิตรายการของข้
ได้แก่ 1) หลักอเกีก่ยาหนดที
วกับส่ว่สนได้
ยอันญอาจเอา
าคัญเสีในสั
ญาประกันชีวิต ได้แก่ 1) ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 2) การไม่โต้แย้ง
ของคู่สัญญา โดยมีรหรื
ายละเอี
งต่อไปนีส้ มบู รณ์ ของสั ญ ญาประกัน ภัย 3) การแถลงอายุ คลาดเคลื่ อน 4) การใช้ สิ ท ธิ เกี่ย วกับ มู ล ค่ า
อคั ด ค้ยาดดั
นความไม่
กรมธรรม์ 5) ผู้เอาประกัน ภัย ฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม และ 6) การระงับข้อพิ พาทโดยอนุญ าโตตุลาการ โดยมี
ยดดังInterest)
ต่อไปนี้
ได้ (Principle ofรายละเอี
Insurable

ะกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
หนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้
ับประโยชน์รในกรณี
ที่ไม่ญมญาประกั
ีเหตุการณ์อนันภัใดย
1. รความสมบู
ณ์ ของสั
ริญ, 2541, น. 40)
มีการกาหนดให้ใบคาขอเอาประกั นชีวิตและใบแถลงสุขภาพซึ่งแนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยเป็นสัญญา
ประกันชีวิต ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาตรา 865 กาหนดไว้ว่า “ถ้าในเวลาทาสัญญาประกันภัย ผู้เอา

ประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทธิห้์ าของสำนั
มนำไปใช้กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
ประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่ แล้ว
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมทา
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประ
สัญญา หรือรู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” ทั้งนี้บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรั
บผิด
โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในใบคาขอเอาประกันชีวิตหรือเอกสารใดที่ได้มอบให้ไว้
กับบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยข้อความจริง บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ จดทะเบียนในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
นอกจากจะบัญ ญั ติ ไว้ในกฎหมายโดยชัด แจ้งแล้ว ยังปรากฏว่าในกรมธรรม์ ประกันภัยฉบับ มาตรฐานซึ่ ง
ประกันวินาศภัย
51
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการกาหนดข้อความเตือนให้ผู้เอา
ประกันสุขภาพ
4
ประกันภัยทราบ และได้กาหนดเป็นเงื่อนไขในการรับประกันภัยเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในเรื่องนี้ไว้ด้วย
ประกันภัยต่อ
ในการประกันชีวิตพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตถือเป็นสาระสาคัญ ปกติมักได้แก่ข้อเท็จจริงเรื่องอายุ
1
- ประกันชีวิต
หรือประวัติสุขภาพอนามัย เช่น ผู้เอาประกันภัยเคยเป็นโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิ- ประกั
ตสูงมาก่
อ
นหรื
อ
ไม่
ย่
อ
มถื
อ
นวินาศภัย
1
เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ
รวม

2. การไม่ โต้ แย้ งหรือคัดค้านความไม่ สมบูรณ์ ของสั ญญาประกันภัย

79

ากับมีและส่
ที่มา: ส2านัปีกงานคณะกรรมการก
ลบังงเสริ
งคัคับมบการประกอบธุ
ในสัญญาประกันชีวิตกาหนดให้ระยะเวลาบอกล้างสัญญามีกาหนด
นับแต่วันที่สัญญามี
ผลบั
หรืหรือ อ1 รกิจประกันภัย
1เดืเดืออนนั
นนับบแต่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรค
2.2 รายชืด่อความจริ
บริ ษทั ประกั
วิตในประเทศไทย
ปัจจุบันจ
สอง ได้กาหนดระยะเวลาบอกล้างสัญญา เนื่องจากการแถลงข้อความเป็นเท็จ และการปกปิ
งไว้เป็นนชีเวลา
5 ปี
ัท เป็นบริางได้
ษัททีแต่
่รับทประกั
โดยตรง
23 บริษัท และเป็นบริษ
นับ แต่วัน ท าสัญ ญา หรือ 1 เดื อนนั บ แต่ผู้ รับ ประกัน ภัยทราบข้อมู ลอับรินษจะบอกล้
ั้งนี้ ได้นมภัีกยารย่
น กาหนด
และชื่อ2เต็ปีมทัดั้งตารางที
ระยะเวลาบอกล้างสัญญาประกันชีวิตจาก 5 ปี มาเหลือเพียงภายในกาหนด
นี้เพื่อสร้่ า1.2
งความมั่นใจให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยให้ได้รับความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ หรือได้รับการจ่ายเงินหรือชดใช้จานวนเงินตามสัญญาประกันชีวิตให้
เร็วยิ่งขึ้น ปรากฏตามตัวอย่างคาพิพาษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5852/2537 ระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 865 วรรคสอง ไม่ใช่อายุความ จึงไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 191 (เดิม) ที่
จะย่นเข้าไม่ได้ เมื่อจาเลยผู้รับประกันชีวิตยอมลดระยะเวลาในการบอกล้างโมฆียะกรรมจากกาหนด 5 ปีนับแต่วันทา
สัญญาประกันชีวิตลงมาเป็นกาหนด 2 ปีนับแต่วันที่จาเลยอนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชี วิต จาเลยจึงต้องผูกพัน
ตามนั้น
ซึ่งคาพิพาษาศาลฎีกานี้ได้มีหมายเหตุไว้ดังต่อไปนี้ อายุความนั้นคือระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้ว่าสิทธิ
เรียกร้องจะต้องฟ้องร้องภายในกาหนดเวลานี้ ถ้าปล่อยทิ้งไว้จนเกินกาหนดก็ฟ้องร้องบังคับไม่ได้ซึ่งเรียกว่าคดีขาดอายุ
ความ (ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ หุตะสิงห์ คาสอนชั้นปริญญาตรี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและ
สัญญา หน้า 115) ดังนี้ อายุความจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิเรียกร้อง ซึ่งสิทธิเรียกร้องก็คือหนี้นั่นเอง เพราะคาว่า
“หนี้” มีความหมายเป็นสองทาง ความหมายหนึ่ง หมายถึงสิทธิเรียกร้อ งซึ่งเป็นความหมายที่มองจากด้านเจ้าหนี้หรือ
ผู้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชาระหนี้ แต่ความหมายของคาว่า “หนี้” อีกทางหนึ่งหมายความว่า “ภาระ หน้าที่” หรือ
ความเป็ น หนี้ ซึ่ งเป็ น การมองจากทางด้ านลู กหนี้ ผู้ มี ความผู ก พั น จะต้
าระหนี้ก(ศาสตราจารย์
โสภณบและส่
รัต นากร
ลิขสิอทงช
ธิ์ ของสำนั
งานคณะกรรมการกำกั
งเสริมการประกอบธุรกิจ
คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หน้า 42) จะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่กฎหมาย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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กาหนดที่ถือได้ว่าเป็นอายุความนั้น ต้องมีลักษณะเป็นการกาหนดเวลาที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องสามารถเรียกร้อง
ให้ลูกหนี้ชาระหนี้ได้ หากกาหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติไ ว้มิใช่เรื่องที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องสามารถเรียกร้องให้
ลูกหนี้ชาระหนี้ได้แล้ว กาหนดเวลานั้นก็ถือไม่ได้ว่าเป็นอายุความ แต่เป็นเพียงกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมาย
โดยทั่วไป ดังเช่นคาพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติว่า “ใน
กรณี ป ระกันชีวิตบุ คคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้ นก็ดี รู้แล้วละเว้นเสียไม่เปิ ดเผย
ข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทาสัญญา หรือว่า
ญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
รู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ สัญญานั้นเป็นโมฆียะ ซึ่งผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิบอกล้างโมฆียะได้ภายใน
นภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา
กาหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้หรืออาจใช้สิทธิภายในกาหนด 5 ปี นับแต่วัน
คลที่เกี่ ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ทาสัญญา” เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตราดังกล่าวนี้ตามที่ผู้หมายเหตุได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าในเบื้องต้นนัน้
อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
เป็นสิทธิของผู้รับประกันภัยที่จะบอกล้างโมฆียะกรรมได้ในกรณีที่เข้าเหตุดังกล่าว ภายหลังเมื่อบอกล้างโมฆียะกรรม
ารประกันชีวิตที่สาคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แล้ ว หากมี ข้อโต้ แย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับ สิ ท ธิหรือหน้ าที่ คู่สั ญ ญาจึงมี สิ ท ธิเรีย กร้องให้ ต่ างฝ่ ายต่ างช าระหนี้ ให้ แก่ กัน
ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง
กาหนดระยะเวลาที่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นในภายหลังนี้จึงเป็นอายุความ เนื่องจากเป็นกรณีที่เจ้าหนี้หรือผู้มี
ศ. 2542 โดยลักษณะสาคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
สิทธิเรียกร้องสามารถเรียกร้องให้ลูกหนี้ชาระหนี้ได้ หรือลูกหนี้มีความผูกพันที่จะต้องชาระหนี้ ส่วนสิทธิในการบอก
ทน เป็นสั ญญาสาเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจานวนแน่นอน และ
ล้างโมฆียะกรรมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงสิทธิซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดสิทธิเรียกร้องในการที่จะเรียกให้คู่สัญญา
ด้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
แต่ละฝ่ายชาระหนี้ แม้กฎหมายกาหนดระยะเวลาไว้ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นกาหนดเวลาที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องสามารถ
ะข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามคาสั่งของนายทะเบียน
เรียกร้องให้ลูกหนี้ชาระหนี้ได้ จึงมิใช่อายุความ คู่สัญญาจึงสามารถตกลงย่นหรือขยายระยะเวลาให้แตกต่างไปจากที่
ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
กฎหมายบัญญัติไว้ได้
ชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบานาญ
ณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญ ญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการทา
การแถลงอายุ
อ่ น นชีวิต
งอาศัยหลักเกณฑ์ท3.ั่วไปของการเกิ
ดขึค้นลาดเคลื
ของสัญญาประกั
การแถลงอายุกนิคตลาดเคลื
ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผู
ิสัมพันธ์่อโนมี
ดยเข้3 ากรณี
ทา
กรณีแเถลงอายุ
าความจริง แต่ยังอยู่ในพิกั ดอัตราที่รับประกันภัยได้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
ระกันชีวิตไม่มีกฎหมายกาหนดอายุ(1)ความไว้
ป็นพิเศษน้อจึยกว่
งต้องใช้
จานวนเงิ
นเอาประกั
นภัยรวมทัด้งหยุ
ผลประโยชน์
ณิ ช ย์ มาตรา 193/30
และอายุ
ค วามอาจสะดุ
ด อยู่ ต าม ต่าง ๆ ลดลงตามส่วน โดยเทียบอัตราส่วนกับเบี้ยประกันชีวิตที่ต้องชาระ
ตามอายุจริง
(2) กรณีแถลงอายุมากกว่งและ
าความจริงแต่อายุจริงยังอยู่ในพิกัด ทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกัน
งไปจากสัญญาอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่
สูงบกว่ัญาญัอัตติไราที
่กาหนดไว้
ผู้รับตั้ประกั
นภัยจะคืนเบี้ยประกันชีวิตให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย
สัญญาลักษณะหนึ่งชีซึว่งิตได้
ว้ในลั
กษณะ 20
งแต่มาตรา
(3)่ยวกั
หากแถลงอายุ
งสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเกี
บส่วนได้เสียคอัลาดเคลื
นอาจเอา่อนและอายุจริงอยู่นอกพิกัดอัตราการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยมีสิทธิ
างสัยญ
เช่น้ ผู้รับประกันภัยถือหลักไม่ยอมรับประกันชีวิตผู้ที่อายุถึง 60 ปีบริบูรณ์ แต่ผู้ขอเอาประกันชีวิต
ของคู่สัญญา โดยมีรบอกล้
ายละเอี
ดดัญาได้
งต่อไปนี
แถลงตอนที่มาขอทาสัญ ญาประกันชีวิตว่าตนมีอายุ 55 ปี ทั้ง ๆ ที่ตนอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ แล้ว เช่นนี้ หากผู้รับ
นภัยตกลงทาสัญญาประกันชีวิตด้วย สัญญาประกันชีวิตนี้ย่อมเป็นโมฆียะ หากผู้รับประกันภัยใช้สิทธิบอกล้าง
ได้ (Principle ofประกั
Insurable
Interest)
สัญ ญา เท่ากับว่าสัญ ญานั้น ไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ผู้รับประกันภัยต้องคื นเบี้ยประกันชีวิต ทั้งหมดให้ แต่กรณี ผู้รับ
ะกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
ประกันภัยไม่ใช้สิทธิบอกล้าง สัญญานั้นยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์
หนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
ริญ, 2541, น. 40)

ชีวติ

ประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทธิห้์ าของสำนั
มนำไปใช้กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
ตัวอย่างเช่น นายสมชาย อายุจริง 60 ปี แต่แถลงว่ามีอายุ 50 ปี ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะลดจานวนเงินที่จะ
ชดใช้ลงได้
หรือ นางสมศรี อายุจริง 70 ปี แต่แถลงว่ามีอายุ 65 ปี ถ้าโดยปกติบริษัทจะรับประกันภัยสาหรับตารางที
บุคคลที่ 1.1
่มี จานวนบริษัทประ
อายุไม่เกิน 65 ปี ดังนี้สัญญาเป็นโมฆียะตามมาตรา 893 วรรคสอง
ษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
(3) การเป็นโมฆียะตามมาตรา 893 นั้น กฎหมายมิได้บัญญัติให้คืนค่าไถ่ถบริ
อนกรมธรรม์
ประกันชีวิต จึจดทะเบี
งต้องนายนในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
มาตรา 176 มาใช้บังคับ คือผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดเพื่อให้คู่กรณีกลับสู่ฐานะเดิม
ประกันวินาศภัย
51
ประกันสุขภาพ
4
4. การใช้ สิทธิเกีย่ วกับมูลค่ากรมธรรม์
ประกันภัยต่อ
การบอกเลิ กสัญ ญาประกัน ชี วิต ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา
- ประกั894
นชีวิตบั ญ ญั ติ ว่า “ผู้ เอา 1
ประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ด้วยการไม่ส่งเบี้ยประกั
นภัยนต่วิอนไปาศภัถ้ายและได้ส่งเบี้ย 1
- ประกั
ประกันภัยมาแล้วอย่างน้อยสามปีไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
รวม ประกันภัย หรือรับ 79

กรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จจากผู้รับประกันภัย ” การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตตามมาตรานี้ เป็นการบอกเลิกสัญญาโดย
เหตุปกติ หมายความว่าสัญญานั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดมาจนถึงเวลาบอกเลิก ผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะผูกพันตาม
กงานคณะกรรมการก
ากับและส่งเสริมการประกอบธุ
ที่มา: สสังานัเกตว่
สัญญาต่อไปย่อมเลิกสัญญาเสียได้โดยเพียงไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ขอให้
าสิทธิเลิกสัญญาตามมาตรานี
้ เป็น รกิจประกันภัย
สิทธิของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เว้นแต่จะเข้ากรณีสัญญาเป็นโมฆียะและผู้รับ
่อบริ ษนทั ภัประกั
นชีวงิตให้ในประเทศไทย
ปัจจุบันจ
ประกัน ภัย ใช้สิท ธิบอกล้างเท่ านั้ น วิธีการบอกเลิกสั ญ ญากฎหมายมิได้ บัญ ญั ต2.2
ิ ว่า ผูรายชื
้เอาประกั
ยต้องแจ้
ผู้รับ
เป็นบริษัทที่รับประกันภักสัยญโดยตรง
ประกันภัยทราบแต่อย่างใด เพียงแต่งดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไปก็ถือว่บริ
าเป็ษนัทการแสดงเจตนาบอกเลิ
ญาแล้ว23ผลบริษัท และเป็นบริษ
ตารางที
ของการบอกเลิกสัญญาตามมาตรานี้ หากผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกัและชื
นภัย่อยัเต็
งไม่มดัคงรบ
3 ปี ผู่ 1.2
้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ต่อผู้รับประกันภัย แต่ถ้าหากส่งเบี้ยประกันภัยครบ 3 ปีแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกัน ภัย กรมธรรม์ใช้เงิน สาเร็จ หรือการแปลงเป็นการประกัน ภัยแบบขยายเวลาจากผู้รับประกันภั ย
ปรากฏตามตัวอย่างคาพิพาษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 433/2513 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 หาได้บัญญั ติว่าการเลิก
สัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ เมื่อผู้เอาประกันภัยงดส่ง
เบี้ยประกันภัยก็ต้องถือว่าได้บอกเลิกสัญญาประกันภัยแล้วนับแต่วันที่งดส่ง แต่เมื่อปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ย
ประกันภัยมาเกิน 3 ปีแล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ชอบที่จะได้รับค่าเวนคืนกรมธรรม์ป ระกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาประกันภัย
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1996/2500 ผู้เอาประกันชีวิตขาดส่งเบี้ยประกันภัยตามกาหนดอาจถือว่าผู้เอาประกัน
ชี วิ ต ตั้ ง ใจเลิ ก สั ญ ญาตามมาตรา 894 ประกอบกั บ ค าขอประกั น ภั ย มี ว่ า ถ้ า ถึ ง ก าหนดไม่ ช าระเงิ น ให้ ค รบตาม
กาหนดเวลา สั ญ ญานี้ เป็ น อั น สิ้ น สุ ด จึ งท าให้ สั ญ ญาประกัน ภัย สิ้ น อายุ แม้ จ ะไม่ ได้ ระบุ ข้อความนี้ ไว้ ในกรมธรรม์
ประกันภัยก็ตาม ผู้เอาประกันชีวิตส่งเบี้ยประกันภัยมาไม่ครบ 3 ปี ยังไม่มีสิทธิได้รับค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ กรมธรรม์ประกันชีวิตบางประเภท แม้มีการส่งเบี้ยประกันชีวิตไม่ครบ 3 ปี ก็อาจมี
ลิขษสิทั ธิก็์ ตของสำนั
บและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
เงินค่าเวนคืน ดังนั้น เมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต บริ
้องคืนเงิกนงานคณะกรรมการกำกั
ค่าเวนคืนนั้น

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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5. ผู้เอาประกันภัยฆ่ าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม

ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 895 บัญญั ติว่า
“เมื่อใดจะต้องใช้เงินในเหตุมรณะของบุคคลหนึ่งคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจาต้องใช้เงินนั้นในเมื่อมรณภัยอันนั้น
เกิดขึ้น เว้นแต่
(1) บุคคลนั้นได้กระทาอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันทาสัญญา หรือ
คคลผู้นาั้นจะจ่
ถูกาผูยเงิ
้รับประโยชน์
ญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกัน(2)ภัยบุตกลงว่
นหรือใช้เฆงิน่าตายโดยเจตนา
ี่ 2 นี้ ท่่กาาหนดไว้
นว่าผู้รับใประกั
นภัยจาต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือให้แก่ทายาท
นภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตในกรณี
อยู่จนถึทงเวลาที
นสัญญา
ของผู้นั้น”นชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
คลที่เกี่ ยวข้องกับการประกั
เหตุวทคูี่ก่สฎหมายบั
นความรั
อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้
ัญญาย่อญ
มมีญัสติทิยธิกเว้
และหน้
าที่ บผิดของผู้รับประกันภัยไว้ ก็ด้วยวัตถุประสงค์ป้องกันมิให้มีการทาสัญญา
ิตเพื่อหวังเงินประกันงและพาณิ
หรืออาจเป็
ารประกันชีวิตที่สาคัประกั
ญ ได้นแก่ชีวประมวลกฎหมายแพ่
ชย์นได้ที่ผู้เอาประกันชีวิตตั้งใจจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วทาสัญญาประกันชีวิตโดย
งว่า2535
ทายาทจะได้
นประกั
ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต หวั
พ.ศ.
และที่ รแับก้ประโยชน์
ไ ขเพิ่ ม เติจมากเงิ
รวมถึ
ง นชีวิต กฎหมายลงโทษผู้นั้นด้วยการให้หมดสิทธิได้รับชดใช้เงินตาม
สัญญา
างไรก็
ตามกฎหมายก็
ยังคลานึักษณะ
งด้วยเหมือนกันว่า หากถือหลักนี้โดยไม่จากัดเวลาไว้บ้างก็เป็นการผูกมัดผู้เอา
ศ. 2542 โดยลักษณะส
าคัญอย่ของสั
ญญาประกั
นชีวิตจะมี
นภันยสัเกิญนญาใช้
ไป เพราะเมื
่อทาสันญอน
ญาประกั
ทน เป็นสั ญญาสาเร็ประกั
จรูป เป็
เงินจานวนแน่
และ นชีวิตแล้ว ผู้เอาประกันภัยอาจมีเหตุเกี่ยวกับสภาพจิตใจคิดฆ่าตัวตาย
และฆ่าตัวยงานของรั
วตายไปจริงฐ ๆและนอกจากนี
ซึ่งสาเหตุของการฆ่
ด้รับความเห็นชอบจากหน่
้เพื่อให้าตัวตายอาจไม่ใช่จากการหวังเงินประกันชีวิตตามสัญญาก็ได้ ถ้าเช่นนั้นจะ
ปรับ ให้ เป็ยนวกัผิ ดนแก่
ผู้ เอาประกั
น ภัย ถึง ขนาดหมดสิ
ท ธิ ได้ รับ ใช้ เงิน ตามสั ญ ญา ทั้ ง ๆ ที่ ผู้ เอาประกัน ภั ย ก็ได้ ส่ งเบี้ ย
ะข้อความที่เป็นมาตรฐานเดี
ตามค
าสั่งของนายทะเบี
ยน
ประกันญภัยฉบัมาเป็
นเวลานานแล้
วเช่นนีป้กระกั
็ดูจะไม่
ประกันชีวิต ประเภทสามั
บมาตรฐานซึ
่งกรมธรรม์
น เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัย จากเหตุดังกล่าวกฎหมายจึงได้กาหนดเวลา
ไว้ 1 ปี โดยเชื
่อว่า ถึงแม้พจะมีและแบบบ
บุคคลต้อานาญ
งการทาสัญญาประกันชีวิตแล้วคิดจะฆ่าตัวตายเพื่อให้ทายาทได้รับเงินนั้น ผู้นั้น
ชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรั
พย์ แบบตลอดชี
ก็ต้อ่สงรอถึ
ง 1าเขามี
ปี เจตนาที่แท้จริงในการทา
ณาเจตนาที่แท้จริงของคู
ัญ ญาว่
ส่วนกรณี
อาประกั
นภัยหรือนผูชี้ถวูกิตเอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา กฎหมายต้องการลงโทษ
งอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิ
ดขึผ้นู้เของสั
ญญาประกั
้รับอประโยชน์
ด้วย จึงกบันิญตญั
ู้รับประโยชน์
ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ผูายต้
งแสดงเจตนาผู
ิสัมตพัิไม่นใธ์ห้โผดยเข้
าทา ได้รับเงินประกันชีวิตนั้นเลย

ชีวติ

ระกันชีวิตไม่มีกฎหมายกาหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
6. การระงั
บข้คอวามอาจสะดุ
พิพาทโดยอนุ
ลาการ
ณิ ช ย์ มาตรา 193/30
และอายุ
ด หยุญดาโตตุ
อยู่ ต าม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกวิธีหนึ่ง ซึ่งเกิดจากคู่กรณีที่พิพาทตกลงกัน
าโตตุนลี้เองประมวลกฎหมายแพ่
าการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้งอและ
พิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยมีกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการรองรับ และ
งไปจากสัญญาอื่น ให้ๆ อด้นุวญยเหตุ
้ขาดของอนุ
าโตตุ
ลาการจะมี
พันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม
สัญญาลักษณะหนึ่งคซึาชี่งได้
บัญญัติไว้ญในลั
กษณะ
20 ตั้งผแต่ลผูมกาตรา
ญญาประกั
จัดได้
นสัญญาทางธุรกิจประเภทหนึ่ง ในการประกอบธุรกิจประกันชีวิต อาจมีข้อพิพาท
งสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) สัหลั
กเกี่ยวกับนส่ภัวยนได้
เสีวย่าอัเป็
นอาจเอา
อข้อโต้ยดดั
แย้งต่เกิอดไปนี
ขึ้น้ เกี่ย วกับ สัญ ญา ซึ่ งเมื่อมี ข้อโต้แย้งหรือข้อพิ พ าทเกิด ขึ้น ย่ อมน าไปสู่การฟ้ องร้องคดี ซึ่งอาจ
ของคู่สัญญา โดยมีรหรื
ายละเอี
ก่อให้เกิดภาระต่อทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ จึงได้มี
ากระบวนการอนุ
ได้ (Principle ofการน
Insurable
Interest)ญาโตตุลาการ (Arbitration) มาเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของ
ัญญา และยั
งช่วยให้
เกิดความรวดเร็
ะกันภัย “Insurableคู่สInterest
” หมายถึ
งการที
่บุคคลใดจะต้ว อประหยั
ง ด ยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของคู่สัญญาอันจะมีต่อไปในอนาคต ใน
กรมธรรม์
ประกัในนกรณี
ภัยทุกทประเภททั
้งการประกั
หนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้
รับประโยชน์
ี่ไม่มีเหตุการณ์
อันใด นชีวิตและการประกันวินาศภัย กาหนดให้มีเงื่อนไขการระงับข้อพิพาท
ริญ, 2541, น. 40) ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต (ตามคาสั่งนายทะเบียนที่ 95/2541) ความว่า “ในกรณี ที่มีข้อ
พิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์กับ

ประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทธิห้์ าของสำนั
มนำไปใช้กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
บริษัทประกันชีวิต และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัท
ประกันชีวิตตกลงยินยอมและให้ทาการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งในกรณีที่มีข้อพิพาท ตารางที
ข้อขัดแย้่ 1.1
ง จานวนบริษัทประ
หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย และหากผู้มีสิทธิเรียกร้อง
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุ
ลาการ ผู้รับประกันภัยก็จจดทะเบี
ะตกลงยนในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
ยินยอมและให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกันวินาศภัย
51
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ประกันสุขภาพ
4
การตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท หากคู่พิพาททั้งสองไม่สามารถเจรจาประนอมข้อพิพาท
ประกันภัยต่อ
กันได้ ให้ร่วมกันตั้งบุคคลผู้ทาหน้าที่เ ป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทจากทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการของ
1
- ประกันชีวิต
สานักงาน คปภ. ซึ่งการตั้งอนุญาโตตุลาการต้องทาเป็นหนังสือตามที่กาหนดไว้ ดังนี้ - ประกันวินาศภัย
1
(1) กรณีข้อพิพาทที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือข้อพิพาทที่มีจานวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้มี
รวม
79
จานวน 1 คน
(2) กรณีข้อพิพาทที่มีจานวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเกิน 2,000,000 บาท ให้มีอนุญาโตตุลาการ จานวน 3 คน
เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันให้มีจานวน 1 คน ก็ได้
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(3) เมื่อคู่พิพาทตกลงเลือกอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดข้อพิพาทได้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน
กับอนุญาโตตุลาการ และกาหนดวันพิจารณานัดแรก เพื่อชี้สองสถานกาหนดประเด็
อพิพ่อาทบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
2.2นข้รายชื
ตั ว อย่ า งคาชี้ ขาดอนุ ญ าโตตุ ล าการ ของส านั ก งานคณะกรรมการก
บ และส่
ม การประกอบธุ
รกิ จบริษัท และเป็นบริษ
บริษัท เป็ากันบริ
ษัทที่รงับเสริ
ประกั
นภัยโดยตรง 23
ประกันภัย
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2
6.1 ข้ อพิพาทหมายเลขแดงที่ 56/2550
ประเด็นข้ อพิพาท
1. ในเวลาทาสัญญาประกันชีวิตนั้ น ผู้เสนอข้อพิพาทซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย ได้ละเว้นเสียไม่เปิดเผย
ข้อความจริงเกี่ยวกับสุขภาพที่เจ็บป่วยเป็นโรคความดัน โลหิตสูงและโรคกระดูกคองอกกดรากประสาทหรือแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จประการใดหรือไม่
2. การที่ผู้คัดค้านบอกล้างสัญญาประกันชีวิตเช่นนั้น สมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่
3. ค่าเสียหายมีเพียงใด และเป็นค่าเสียหายที่ผู้คัดค้านต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใด
ข้ อเท็จจริง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 ผู้เสนอข้อพิพาทได้ยื่นคาขอเอาประกันชีวิตแบบไม่ตรวจสุขภาพกับ
บริษัทผู้คัดค้าน ตัวแทนของผู้คัดค้านได้สอบถามข้อมูลเกี่ย วกับสุขภาพอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บของผู้เสนอข้อพิพาท
รวม 17 ข้อ ซึ่งถือเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสาคัญซึ่งทาให้บริษัทประกัน ชีวิตจะใช้พิจารณาตกลงรับประกันชีวิต เช่น
ท่านเคยเป็น หรือทราบว่าเป็น หรือเคยได้รับคาแนะนา การตรวจและหรือการรักษาโรค หรือความผิดปกติ... โ รค
ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตต่า โรคกระดูก กระดูกอ่อน เป็นต้นหรือไม่ ผู้เสนอข้อพิพาทตอบว่าไม่เคย
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ผู้เสนอข้อพิพาทเข้ารักษาตัวด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคกระดูกคอ
งอกกดรากประสาท ซึ่งได้แจ้งให้ผู้คัดค้านในฐานะผู้รับประกันภัยทราบด้
ยแล้ว และเมื
่อวันที่ 11 ธันวาคม
ลิขสิทธิ์ วของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
บและส่2549
งเสริมการประกอบธุรกิจ
ผู้คัดค้านได้แจ้งให้โรงพยาบาลและผู้เสนอข้อพิพาททราบว่า ให้ผู้เสนอข้อพิพาททดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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เพราะมีข้อสงสัยว่าอยู่ในข่ายข้อยกเว้นความรับผิดตามสัญญาประกันชีวิตที่ผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิด เนื่องจากผู้เสนอข้อ
พิพาทมีปัญ หาเกี่ยวกับสุขภาพบางประการที่มิได้แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบในขณะขอทาสัญ ญาประกัน ชีวิต ซึ่งทาให้
ผู้คัดค้านสาคัญผิดตกลงรับประกันชีวิต ผู้คัดค้านจึงบอกล้างสัญญาประกันชีวิตไปยังผู้เสนอข้อพิพาทในฐานะผู้รับ
ประกันภัยลงวันที่ 29 มกราคม 2549 และผู้เสนอข้อพิพาทได้รับการบอกกล่าวการบอกล้างสัญญาโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550
ิจฉัยชีา้ขจะจ่
าด พิายเงิ
จารณาแล้
ญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันคภัาวิยนตกลงว่
นหรือใช้วเห็เงินนว่า หนังสือบอกล้างโมฆียกรรมของสัญญาประกันชีวิตของผู้คัดค้าน ย่อมมี
่ 3 งกุเวลาที
มภาพั่กนาหนดไว้
ธ์ 2550 ใเป็นสันญต้นญาไป ตามมาตรา 130 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จจึึงพ้พ้นนกกำ�หนด
าหนด 1
นภัยแล้วแต่กรณียังผลนั
คงมีบชแต่
ีวิตวอยูันที่จนถึ
วาคม
1เดืเดือนนั
อนนับบแต่
คลที่เกี่ ยวข้องกับการประกั
นแต่ชีวววันนั ิตทีทีมี่ ่ อ11ยู่ดธั้วนยกั
น 32549
ฝ่ายคืซึอ่งเป็
ผู้รนับวันที่ผู้คัดค้านทราบมูล (เค้าเรื่องหรือต้นเรื่อง) อันจะบอกล้างได้ การบอก
กรรมของผู
้คัดค้อามมี
นจึสงิทไม่ธิแชละหน้
อบตามประมวลกฎหมายแพ่
งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง ผู้คัดค้านต้องรับ
อสัญญาประกันชีวล้ิตาเกิงโฆมี
ดขึ้นยแล้
ว คู่สัญญาย่
าที่
นให้ผู้เสนอข้อพิพาทตามสั
ญญาประกั
ารประกันชีวิตที่สาคัผิญดชดใช้
ได้แก่เงิประมวลกฎหมายแพ่
งและพาณิ
ชย์ นชีวิต ซึ่งเงินค่าสินไหมประกันชีวิตดังกล่าวจานวน 251,687 บาทนั้น
้เสนอข้2535
อพิพและที
าทมีใบเสร็
รับเงิ่ มนเติค่มารักรวมถึ
ษาพยาบาล
แต่ผู้คัดค้านไม่มีพยานหลักฐานมานาสืบหักล้าง จึงฟังได้ว่าผู้เสนอ
ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต ผูพ.ศ.
่ แ ก้ ไจขเพิ
ง
ข้อพิาคั
พาทได้
รับญ
ความเสี
ยหายส
บค่ลาักรัษณะ
กษาพยาบาลเป็นจานวนดังกล่าวจริง
ศ. 2542 โดยลักษณะส
ญของสั
ญาประกั
นชีวาหรั
ิตจะมี
ฉั ยชี้ขเงิาดนจให้
ผู้คัดค้านนชดใช้
เงินจานวน 251,687 บาท ให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท ตามที่ขอมา พร้อมด้วย
ทน เป็นสั ญญาสาเร็จรูป เป็นวิสันญิจญาใช้
านวนแน่
อน และ
ดอกเบี้วยยงานของรั
ในอัตราร้อฐยละ
12 ต่อปี (ตามบั
ด้รับความเห็นชอบจากหน่
และนอกจากนี
้เพื่อให้นทึกข้อตกลงแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย) นับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์
2550 ซึ่งเป็ยวกั
นวันนทีตามค
่ผู้คัดค้าสัานผิ
ดนัด (เพราะเป็
ะข้อความที่เป็นมาตรฐานเดี
่งของนายทะเบี
ยนนวันที่หนังสือบอกล้างสัญญาประกันชีวิตไปถึงผู้เสนอข้อพิพาท) เป็นต้นไป
จนกว่าญจะช
จแก่ผู้เสนอข้
อพิพาท
ประกันชีวิต ประเภทสามั
ฉบัาระเสร็
บมาตรฐานซึ
่งกรมธรรม์
ประกัน
ข้ อพิพาทหมายเลขแดงที
่ 55/2554
ชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพ6.2
ย์ แบบตลอดชี
พ และแบบบานาญ
ประเด็
นข้เอจตนาที
พิพาท่แท้ผู้คจริัดงค้ในการท
านจะต้อางใช้ค่าสินไหมทดแทนมรณกรรมตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
ณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญ ญาว่
าเขามี
อไม่ เพียงใด ดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต
งอาศัยหลักเกณฑ์ทหรื
ั่วไปของการเกิ
ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผู
ัมพันาสืธ์โบดยเข้
ข้ อเท็จจริ ง กคูนิ่พติพิสาทน
ไม่โต้าแทย้างรับฟังได้ว่า นาย อ. (ผู้เสียชีวิต) ได้ยื่นคาขอเอาประกันชีวิตกับผู้คัดค้าน
ระกันชีวิตไม่มีกฎหมายก
ความไว้
เป็นพินเศษ
งต้องใช้ ตามสัญญา โดยต้องกรอกข้อเท็จจริงตามแบบคาขอเอาประกันชีวิต ใน
ซึ่งระบุาหนดอายุ
ชื่อผู้เสนอข้
อพิพาทเป็
ผู้รับจึประโยชน์
ณิ ช ย์ มาตรา 193/30
ค วามอาจสะดุ
ด หยุ ดาอยู
่ ต ามอ. ผู้เอาประกันชีวิต ดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็ นประจา
แบบคและอายุ
าขอดังกล่
าวมีข้อสอบถามว่
นาย
หรือไม่ กับเคยรักษาอาการหรือโรคที่เกิดจากพิษสุราหรือไม่ ในขณะนั้นนาย อ. กรอกข้อคาตอบในช่อง “ไม่ดื่ม” กับ
งไปจากสัญญาอื่น “ไม่
ๆ ด้เคย”
วยเหตุตามล
นี้เองประมวลกฎหมายแพ่
าดับ หลังจากนั้นผู้คัดค้งาและ
นก็ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ต่อมาเมื่อวันที่
สัญญาลักษณะหนึ่ง21ซึ่งพฤศจิ
ได้บัญกญัายน
ติไว้ในลั
กษณะ
2552
นาย20อ. ตัถึ้งแต่
แก่มกาตรา
รรม ผู้เสนอข้อพิพาทในฐานะผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตดังกล่าว
งสัญญาประกันชีวิตเรีได้ยแกร้ก่ อ1)งให้หลัผกู้คเกี
บส่วนได้
อันอาจเอา แต่ผู้คัดค้านได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า นาย อ. มีประวัติเป็น
ัดค้่ยาวกันชดใช้
ค่าสิเสีนยไหมมรณกรรม
ของคู่สัญญา โดยมีรโรคพิ
ายละเอี
ดดั้องต่รังอมาก่
ไปนีอ้ นขอเอาประกันชีวิต โดยไม่ได้แถลงไว้ในใบคาขอเอาประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ
ษสุรยาเรื
ผู้คัดค้านจึงบอกล้างกรมธรรม์ประกันภัย และปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมมรณกรรม
คาวินInterest)
ิจฉัยชี้ขาด อนุญาโตตุลาการพิจารณาจากการนาสืบพยานและพยานเอกสารหลักฐานแล้วในประเด็นที่
ได้ (Principle of Insurable
ัดค้านอ้างว่
สัญญาประกั
วิตเป็นโมฆีอยง ะ เพราะนาย อ. มีประวัติเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังมาก่อนขอเอาประกันชีวิต
ะกันภัย “Insurableผู้คInterest
” าหมายถึ
งการที่บนุคชีคลใดจะต้
โดยอ้
างรายงานแพทย์
ติการรั
หนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้
รับประโยชน์
ในกรณีทแี่ไละประวั
ม่มีเหตุการณ์
อันกใดษาที่ โรงพยาบาลท่ าวุ้ง ซึ่งมี น าง ส. ผู้ พิ จารณาการชดใช้ ค่าสิ น ไหมของ
ริญ, 2541, น. 40) ผู้คัดค้านเบิกความว่า ก่อนทาประกันชีวิต นาย อ. เคยเข้ารับการรักษาด้วยโรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งหากผู้คัดค้านทราบก็
จะบอกปัดไม่รับประกันชีวิต เพราะเป็นโรคร้ายแรง กรณีดังกล่าวจึงถือว่านาย อ. แถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพเป็น
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
เท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง จึงเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านปฏิเสธไม่ชดใช้ค่า สินไหมมรณกรรม ผู้เสนอข้อพิพาทเบิกความว่า
รายงานแพทย์ฉบับที่ผู้คัดค้านอ้างเป็นฉบับเดียวกันกับพยานเอกสารของผู้เสนอข้อพิพาท แต่รายงานแพทย์ดังกล่าว
เป็นการบันทึกอาการของผู้ป่วยที่ได้จากการให้ถ้อยคาของญาติผู้นาส่งเท่านั้น การตรวจวิเคราะห์และการรัตารางที
กษาไม่่ไ1.1
ด้ จานวนบริษัทประ
กระทาโดยแพทย์ และนาย อ. มารับบริการเป็นเวลาเพียง 15 นาที เนื่องจากมีการนอนไม่หลับ เพ้อ ฯลฯ แพทย์รักษา
ษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
โดยการให้ยาฉีด มีการนัดหมายและนัดรับยาในภายหลัง ประกอบกับแพทย์ที่มีชื่อบริ
ในรายงานดั
งกล่าวเป็นเพียจดทะเบี
งแพทย์ยนในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
เวร ซึ่งไม่ได้สอบถามอาการและตรวจรักษานาย อ. โดยตรง
ประกันวินาศภัย
51
พิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารรายงานแพทย์ที่คู่พิพาทโต้แย้งกันนั้น เป็นแบบบันทึกการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ประกันสุขภาพ
4
ไม่ใช่การวินิจฉัยของแพทย์ผู้ทาการรักษา แต่เป็นการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคผ่านการรายงานของพยาบาล จึงยังไม่
ประกันภัยต่อ
แน่ชัดว่านาย อ. ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือไม่ ดังนั้น นาย อ. ย่อมไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือประจักษ์แก่ตนว่าเป็นโรคพิษ
1
- ประกันชีวิต
สุราเรื้อรัง การที่ถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลในขณะนั้นก็เพราะอาการติดสุรา แพทย์ทาการตรวจรั
ก
ษาและฉี
ด
ยาให้
ใ
น
- ประกันวินาศภัย
1
ระยะเวลาอันสั้นเพียง 15 นาที และหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลอีกเลย ดังนั้น การที่นาย อ. กรอกข้อเท็จจริงใน
รวม
79
คาขอเอาประกันชีวิตไปเช่นนั้น เป็นการตอบข้อมูลตามที่ นาย อ. เข้าใจข้อเท็จจริงว่าตนสุจริต ถูกต้องและตรงกับ
ความเป็นจริงแล้ว กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์กรณีละเว้นหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 865 สัญญาประกันชีวิตจึงสมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆียะ สาหรั
บผิดที่ผู้คัดค้าากันจะต้
ให้แก่ รกิจประกันภัย
านักงานคณะกรรมการก
บและส่องงชดใช้
เสริมการประกอบธุ
ที่มา:บสความรั
ผู้เสนอข้อพิพาทนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องมาตามความคุ้มครองประกันชีวิต 150,000 บาท ความคุ้มครองกรณี
ยกเว้ น เบี้ ย ประกัน ภั ย 150,000 บาท ความคุ้ม ครองสั ญ ญาเพิ่ ม เติ ม แบบกาหนดเวลา
บาทนชีและความ
2.2 รายชื่อ100,000
บริ ษทั ประกั
วิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
คุ้มครองเพิ่มเติมโรคร้าย 150,000 บาท รวมเป็นเงิน 550,000 บาท กรณี
ัดค้นาบริ
นรัษบัทผิทีด่รว่ับาเมื
่อนาย
เสียชีวิต23
และบริษัท และเป็นบริษ
บรินษี้ผัทู้คเป็
ประกั
นภัอ.ยโดยตรง
ไม่ผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์จะได้รับค่าสินไหมจากการคุ
และชื่อเต็ม้มดัครองประกั
งตารางที่ 1.2นชีวิต สัญญาเพิ่มเติม
แบบกาหนดเวลาและสัญญาเพิ่มเติมโรคร้าย รวมเป็นเงิน 400,000 บาทเท่านั้น เพราะกรณีความคุ้มครองกรณียกเว้น
เบี้ยประกันภัย 150,000 บาท นั้น ตามกรมธรรม์ประกันภัยระบุว่า จะต้องเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเกิด
โรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพ ดังนั้น ผู้เสนอข้อพิพาทจึงไม่มีสิทธิได้รับความคุ้ มครองในส่วนนี้ และรับผิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ตามเงื่อนไขสัญญาประกันภัย
วินิ จฉั ยชี้ ข าด ให้ ผู้ คัด ค้านชดใช้ ค่า สิ น ไหมมรณกรรมแก่ผู้ เสนอข้อพิ พ าทจ านวน 400,000 บาท พร้อ ม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นับแต่วันที่ผู้คัดค้านปฏิเสธ (ตามที่ผู้เสนอข้อพิ พาทขอมา) เป็นต้นไปจนกว่าจะชาระ
เสร็จ
อย่างไรก็ตามในบางกรณีก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องตั้งอนุญาโตตุลาการ เช่น เมื่อผู้รับประกันภัยปฏิเสธความ
รับผิดตามสัญญา หรือเมื่อผู้รับประกันภัยไม่ได้เสนอขอให้มีการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือเมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยได้รั บ
ความเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งอาจไม่จาเป็นต้องมีการชี้ขาดอย่างใดอีก หรือเมื่อไม่มีการทาความตกลงกันเป็นอย่างอื่นอีก
แล้ว เป็นต้น ดังตัวอย่างพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

ชีวติ

2-19 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต 2-3

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต

2-19

ในกรณีที่คู่กรณีได้ตกลงกันให้ตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาด และเมื่ออนุญาโตตุลาการได้ขี้ขาดแล้ว ถ้ าคู่กรณีฝ่าย
ใดไม่ยอมปฏิบั ติตามคาชี้ขาดของอนุญ าโตตุลาการ คู่กรณี อีกฝ่ายหนึ่ งก็จะต้องมาร้องขอต่อศาลที่ มีเขตอานาจให้
พิพากษาตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นแล้ว ศาลก็จะบังคับให้ปฏิบัติตามคาพิพากษาต่อไป ตามที่กฎหมายได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง มาตรา 221 “การเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอก
ศาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ”

ญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
นภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา
คลที่เกี่ ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ารประกันชีวิตที่สาคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง
ศ. 2542 โดยลักษณะสาคัญของสัญญาประกันชีวิตจะมีลักษณะ
ทน เป็นสั ญญาสาเร็จรูป เป็นสัญญาใช้เงินจานวนแน่นอน และ
ด้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้เพื่อให้
ะข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามคาสั่งของนายทะเบียน
ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบานาญ
ณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญ ญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการทา
งอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต
ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าทา
ระกันชีวิตไม่มีกฎหมายกาหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
ณิ ช ย์ มาตรา 193/30 และอายุ ค วามอาจสะดุ ด หยุ ด อยู่ ต าม

งไปจากสัญญาอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
สัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา
งสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเกี่ยวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ได้ (Principle of Insurable Interest)
ะกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง

หนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
ริญ, 2541, น. 40)

ประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทธิห้์ าของสำนั
มนำไปใช้กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประ

บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
สาหรับจานวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะต้อประกั
งกาหนดเป็
นวินาศภันยจานวนที่แน่นอน 51
โดยไม่ต้องคานึงถึงความเสียหายของผู้เอาประกันชีวิตแต่อย่างใด เนื่องจากสัญญาประกั
ไม่ใช่สัญญาชดใช้ค่า 4
ประกันนชีสุวขิตภาพ
สินไหมทดแทนดังเช่นสัญญาประกันวินาศภัยที่ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสี
ยหายที่เป็น
ประกันภัยต่อ
- ประกั
ชีวิต นภัยตกลงใช้เงิน 1
จริง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 แต่สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที
่ผู้รับนประกั
ย เงินจานวน 1
จานวนหนึ่งให้ โดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลหนึ่ง ดังนั้นผู้รับประกันภัย-จึประกั
งมีหน้นาวินทีาศภั
่ต้องใช้
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาประกันชีวิต ดังปรากฏตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2516 วินิจฉัยรวม
ว่า ในสัญญาประกันชีวิต 79

บุคคลอื่นนั้น ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินจานวนที่เอาประกันภัยไว้เต็มตามสัญญาโดยไม่
จาต้องพิจารณาถึงมูลค่าแห่งส่วนได้เสียที่ผู้เอาประกันภัยมีต่อเจ้าของชีวิต ซึ่งกาหนดเป็นเงื่อนไขการใช้เงินหรือไม่ ศาล
บและส่้รงับเสริ
มการประกอบธุ
่มา: สานักนงานคณะกรรมการก
ฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ถ้าสัญญาประกันภัยรายพิพาทเป็นสัญทีญาประกั
วินาศภัยแล้ว จากัาเลยผู
ประกั
นภัย รกิจประกันภัย
ย่อมมีสิทธิที่จะพิสูจน์ค่าสินไหมทดแทนเพื่อรับผิดในจานวนวินาศภัยอันแท้จริงตามมาตรา 877 ทั้งนี้เพราะสัญญา
รายชื่อนบริ
ทั ประกั
นชีไวม่ิตในประเทศไทย
ปัจจุบันจ
ประกันวินาศภัยเป็นสัญญาชดใช้ค่าเสียหาย ผู้เอาประกันภัยจะค้ากาไรจากสัญ2.2ญาประกั
วินษาศภั
ยหาได้
แต่ถ้า
เป็นบรินษามาใช้
ัทที่รับแประกั
นภัยโดยตรง
สัญญาประกันภัยรายพิพาทเป็นสัญญาประกันชีวิตแล้ว บทบัญ ญัติดบริ
ังกล่ษาัทวหาได้
ก่สัญ ญาประกั
นชีว23
ิตไม่บริษัท และเป็นบริษ
เต็มดัตง้อตารางที
่ 1.2านวนนั้น เมื่อสัญญา
เพราะสัญญาประกันชีวิตมิใช่สัญญาชดใช้ความเสียหาย เมื่อกาหนดเงินและชื
ไว้เท่่อาใดก็
งจ่ายตามจ
ประกันภัยรายพิพาทเป็นสัญญาประกันชีวิตและโจทก์ก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวมาแล้วข้างต้น สัญญาประกันภัยราย
พิพาทจึงมีผลสมบูรณ์ทุกประการ เมื่อนายจ้างที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายโดยอุบัติเหตุในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย
จาเลยก็ต้องจ่ายเงินหนึ่งแสนบาทให้โจทก์ตามเงื่อนไขในสัญญา จาเลยจะขอนาสืบถึงค่าเสี ยหายอันแท้จริงในสัญญา
ประกันชีวิตหาได้ไม่
การประกันชีวิตเป็นที่ทราบกันว่า ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง หรือได้รับผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขการจ่ายเงินของแต่ละแบบของการประกันภัยซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต และผลประโยชน์
กรณี มีชีวิตอยู่รอด กรมธรรม์ประกันภัยทั่วไปไม่ได้ให้ ความคุ้มครองถึงกรณี ของการเจ็บป่วย หากผู้เอาประกันภั ย
ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วย ต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมแนบกับกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต สัญญานั้นคือสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ซึ่งจะให้ผลประโยชน์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลทั่ว ๆ ไป และสัญญา
เพิ่มเติมโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิษฉัยว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา
การประกันชีวิตมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติม สาหรับสัญญาหลักคือสัญญาประกันชีวิต ส่วนสัญญาเพิ่มเติ ม
ขยายความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาหลัก เช่น ความคุ้มครองด้านสุขภาพ ค่ารักษาต่าง ๆ เป็นต้น โดยในการซื้อ
ลิขสิท่กธิาหนด
์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
สัญญาเพิ่มเติม ต้องซื้อควบกับสัญญาหลัก ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที
และปกติ
การซื้อสัญญาเพิบ่มและส่
เติมต้งอเสริ
ง มการประกอบธุรกิจ
ซื้อปีต่อปี หากสัญญาประกันชีวิตซึ่งเป็นสัญญาหลักครบกาหนดสัญญาหรือสิ้นผลบังคับ สัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นผลบังคับ
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สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองเป็นการทาสัญญาแนบท้ายสัญญาประกันภัย ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นจาก
กรมธรรม์ประกันภัยหลัก ได้แก่ 1) สัญญาเพิ่มเติม และ 2) สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สั ญญาเพิม่ เติม

สัญ ญาเพิ่ ม เติ มการประกัน ภัยอุบั ติ เหตุ กรณี การเสีย ชีวิต การสูญ เสีย อวัยวะ และทุ พ พลภาพ เนื่ องจาก
ั ติ เหตุนและสั
ญ ญาเพิ
่ ม เติ
มการประกั
ญาประกันภัยซึ่งผู้รอุับบประกั
ภัยตกลงว่
าจะจ่
ายเงิ
นหรือใช้เนงินสุ ขภาพ ซึ่ งให้ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เป็ น ผลประโยชน์ ที่ ผู้เอา
้อเพิ่ม่กเติาหนดไว้
มแนบกัในสั
บกรมธรรม์
นภัยแล้วแต่กรณียังประกั
คงมีชนีวภัิตยอยูสามารถซื
่จนถึงเวลาที
ญญา ประกันชีวิต
คลที่เกี่ ยวข้องกับการประกัประมวลกฎหมายแพ่
นชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 งฝ่และพาณิ
ายคือ ผู้รัชบย์ มาตรา 890 บั ญ ญั ติว่า “จานวนเงินอันจะพึ งใช้นั้ น จะชาระเป็น เงิน
ยวว หรื
นเงิอนมมี
รายปี
สุดแต่าทีจ่ ะตกลงกันระหว่างคู่สัญญา” จานวนเงินอันจะพึงใช้นั้น หมายถึง เงินที่ผู้
อสัญญาประกันชีวจิตานวนเดี
เกิดขึ้นแล้
คู่สอัญเป็ญาย่
สิทกธิ็ไแด้ละหน้
ชีวิตจะจ่ายให้ตามสัญงและพาณิ
ญา มิได้หชมายถึ
ารประกันชีวิตที่สาคัรัญบประกั
ได้แก่นประมวลกฎหมายแพ่
ย์ งเงินเบี้ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยมีความผูกพันต้องจ่ายตามสัญญา
มีการจ่
ายตามล
างการประกั
นวินาศภั
ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต ไม่
พ.ศ.
2535
และทีาดั่ แบก้อย่ไ ขเพิ
่ ม เติ ม รวมถึ
ง ย โดยตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1769/2521 สัญญาประกันอุบัติเหตุ
เดินทางมี
เงื่อนไขจ่
ายเงินให้
ู้เอาประกั
นภัยทั้งในกรณีถึงแก่ความตายรวมทั้งบาดเจ็บ ดังนี้สัญญาที่เกี่ยวกับการใช้
ศ. 2542 โดยลักษณะส
าคัญของสั
ญญาประกั
นชีแวก่ิตผจะมี
ลักษณะ
้เอาประกั
ยย่อมเป็นสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
ทน เป็นสั ญญาสาเร็เงิจนรูปอาศั
เป็ยนความมรณะของผู
สัญญาใช้เงินจานวนแน่
นอนนภัและ
889 ผู้รวับยงานของรั
ประกันภัยฐต้อและนอกจากนี
งจ่ายเต็มจานวนอั
ด้รับความเห็นชอบจากหน่
้เพื่อนให้จะพึงใช้ตามมาตรา 890 จะจ่ายตามจานวนวินาศภัยอันแท้จริงโดยเกี่ยงให้
บังคับเอาแก่
ประกัาสั
นภั่งยของนายทะเบี
รายแรกก่อนย่ยอนมมิได้ ซึ่งในการจ่ายค่าชดเชยเนื่องจากเหตุเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยจะ
ะข้อความที่เป็นมาตรฐานเดี
ยวกัผนู้รับตามค
จ่ายให้ญผู้รฉบั
ับประโยชน์
ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิต ประเภทสามั
บมาตรฐานซึ
่งกรมธรรม์ปประกั
ระกันนภัย กรณีผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัยโดยผู้
เอาประกัพนย์ภัแบบตลอดชี
ยมิได้แสดงเจตนาเปลี
่ยนผูานาญ
้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย แต่ในกรณีมี
ชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรั
พ และแบบบ
ผู้รับ่สประโยชน์
หลายคนและผู
ณาเจตนาที่แท้จริงของคู
ัญ ญาว่าเขามี
เจตนาที่แท้้รับจประโยชน์
ริงในการทบาางคนเสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่
ับ ประโยชน์ ทดี่ขึเหลื
ออยูญ
่ ค นละเท่
า นๆชีกัวนิต หรือ เป็ น ไปตามส่ ว นที่ ผู้ เอาประกั น ภั ย แสดงเจตนาไว้ ในใบค าขอเอา
งอาศัยหลักเกณฑ์ทผูั่ว้ รไปของการเกิ
้นของสั
ญาประกั
ภัย สาหรับค่ากชดเชยอย่
่นจะจ่าาทยให้
ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ประกั
ายต้อนงแสดงเจตนาผู
นิติสัมพันาธ์งอืโดยเข้
า แก่ผู้เอาประกันภัย
สัญญาประกั
นอุเบป็ัตนิเพิหตุเศษ
มีวัตจึถุงต้แอห่งใช้
งการประกันภัยอยู่ที่การเสี่ยงภัยต่อชีวิตและร่างกายของบุคคล อย่างไรก็ตาม
ระกันชีวิตไม่มีกฎหมายกาหนดอายุ
ความไว้
เฉพาะในส่
วนทีค่เกีวามอาจสะดุ
่ยวกับการเสี่ยดงภั
งชี่วติตามเท่านั้นที่มีลักษณะการประกันชีวิต เพราะถ้าบุคคลที่ถูกเอาประกันภัยถึ งแก่
ณิ ช ย์ มาตรา 193/30
และอายุ
หยุยดถึอยู
ความตาย ก็ถือได้ว่าความมรณะของบุคคลเป็นเงื่อนไขแห่งการใช้เงิน จานวนหนึ่ งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
ย์ มาตรา
889 แต่ถ้าผู้เอาประกันงภัและ
ยไม่ถึงแก่ความตาย เช่น เป็นแต่เพียงทุพพลภาพเสียแขนขา หรืออวัยวะส่วน
งไปจากสัญญาอื่น พาณิ
ๆ ด้วชยเหตุ
นี้เองประมวลกฎหมายแพ่
วนหนึ
งกาย
ซึ่งแม้20วัตตัถุ้งแแต่ห่งมการเสี
สัญญาลักษณะหนึ่งใดส่
ซึ่งได้
บัญญั่งของร่
ติไว้ใานลั
กษณะ
าตรา ่ยงภัยจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายทานองเดียวกับชีวิต แต่ก็เป็นส่วนที่เห็น
้นมิใช่ชีวิต การสูญเสียแขนหรือขา หรืออวัยวะส่วนอื่นใดจะเทียบเอาว่าเป็นการ
งสัญญาประกันชีวิตได้
ได้วแ่าก่อวั1)ยวะส่
หลักวเกีนต่่ยาวกัง บๆส่ของร่
วนได้าเสีงกายนั
ยอันอาจเอา
ยชีวิตไม่
ได้งต่นอกจากนี
ของคู่สัญญา โดยมีรเสีายละเอี
ยดดั
อไปนี้ ้ความมุ่งหมายของการประกันอุบัติเหตุก็มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้หรื อทดแทนความสูญเสีย
เหล่านั้นเหมือนกับ การประกัน วินาศภัย แต่มุ่งที่ จะช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ ต้องประสบเคราะห์ เหมือนกับการ
นชีวิตมาก แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติจนถึงแก่ความตายก็ย่อมเป็นการประกันชีวิตตามกฎหมายอยู่แล้ว
ได้ (Principle ofประกั
Insurable
Interest)
(ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 361-362)
ะกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5048/2549 กรมธรรม์มีคาจากัดความของคาว่า อุบัติเหตุ หมายความถึงเหตุการณ์อัน
หนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
เป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และทาให้เกิดผลที่บุคคลผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง การที่โจทก์
ริญ, 2541, น. 40)
วิ่งอย่างเร็วแล้วหมุนตัวกลับทางด้านซ้าย และบิดเอี้ยวตัวตรงหัวเข่าจากการซ้อมกีฬาบาสเก็ตบอล แม้หัวเข่าของโจทก์

ประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทธิห้์ าของสำนั
มนำไปใช้กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
จะไม่กระแทกกับพื้น โจทก์ก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุนั้น เหตุดังกล่าวจึงถือเป็นปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
และแม้การบาดเจ็บของโจทก์จะเกิดขึ้นภายในร่างกายของโจทก์ขณะวิ่ง แต่การบาดเจ็บของโจทก์ เพิ่งเกิดขึ้นจากเหตุ
ดังกล่าว และเป็นเรื่องที่โจทก์มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง ย่อมถือว่าเป็นอุบัติเหตุตามความหมายในกรมธรรม์ปตารางที
ระกันภั่ 1.1
ย จานวนบริษัทประ
จาเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ จะแบ่งลักษณะของสัญญาเพิ่มเติมความคุ
้มครองแนบท้ายการประกั
นภัย
ประกันชีวิต
22
อุบัติเหตุ คาว่า อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทาให้เกิดผล ที่
ประกันวินาศภัย
51
ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง สัญญาแนบท้ายประกันอุบัติเหตุ สามารถแบ่งตามลักษณะความคุ้มครองได้ ดังนี้
ประกันสุขภาพ
4
1) การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ประกันภัยต่อ
2) การเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
1
- ประกันชีวิต
3) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ
- ประกันวินาศภัย
1
กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยนั้น กรณีเรื่องการประกันอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น
รวม
79
อุบัติเหตุที่ทาให้ถึงตายหรือไม่ก็ตาม ปัญหาที่พิพาทกันส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องตีความข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยว่า
การตายหรือบาดเจ็บนั้นเข้าเงื่อนไขที่ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือไม่
อดิ ศ ร พิ พั ฒ น์ ว รพงศ์ (2551, น. 8) กล่ า วไว้ ว่ า การประกัทีน่มชีา:วสิ ตานัอุกบงานคณะกรรมการก
ั ติ เหตุ และอุ บากั
ั ติ เบหตุ
ส่ วงเสริ
นบุมการประกอบธุ
ค คล มี รกิจประกันภัย
และส่
องค์ประกอบของคาว่า “อุบัติเหตุ” ดังต่อไปนี้
(1) การบาดเจ็บต่อร่างกาย (Bodily Injury)
2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
(2) โดยอุบัติเหตุ (Accidental Mean)
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษ
(3) โดยตรงและเอกเทศ (Directly and Solely)
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2
(4) จากปัจจัยภายนอกร่างกาย (External Mean)
แนวคาวินิจฉัยตามคาพิ พ ากษาศาลฎีกาเพื่ อประกอบการพิ จารณาการจ่ายเงินผลประโยชน์ ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันชีวิตเกี่ยวกับการประกันชีวิตและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1785/2546 การที่มีคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ของ ช. เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ นับได้ว่า
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอก มิใช่เกิดจากเจตนาหรือความมุ่งหวังของ ช. ถือว่า ช. ถึงแก่
กรรมเพราะอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ จาเลยจึงต้องรับผิดต่อโจทก์ (ผู้รับประโยชน์)
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3489/2530 ผู้ตายเอาประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ แม้ข้อเท็จจริงได้ความว่า ส.
ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบก็ตาม แต่เหตุที่ทาให้ ส. ถึงแก่ความตาย เกิดขึ้นจากอุบัติ เหตุถูกสุกรชนด้านหลังล้มหงาย
ศีรษะฟาดพื้นคอกสุกร ต้องถือว่า ส. ถึงแก่กรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2285/2545 แม้ผู้เอาประกันภัยมีระดับน้าตาลในเลือดต่า เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่
ความตายโดยอุบัติเหตุขณะขับขี่จักรยานยนต์โดยมิได้ทาผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย จาเลยต้องรับผิดชดใช้
สินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1637/2538 กรมธรรม์ประกันภัยระบุไว้ว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือ
ทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจากอุ
ัติเหตุทกี่เกิงานคณะกรรมการกำกั
ดขึ้นในขณะหรือเนื่อบงจากผู
ลิขสิทธิ์บของสำนั
และส่ง้เอา
เสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเมาสุราหรือแพ้ยามีความหมายว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการมรณะของผู้เอาประกันภัยอันเกิดขึ้น
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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โดยตรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้เอาประกันภัยเมาสุรา การที่จาเลยผู้รับประกันภัยพิสูจน์ได้เพียงว่า ผู้เอาประกันภัย
ซึ่งถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะผู้เอาประกันภัยเมาสุรา ตามหลักวิชาการแพทย์ แต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยเมาสุรา จาเลยจึงไม่ได้รับยกเว้นตามข้อสัญญาดังกล่าว ซึ่งกรณีตามคาพิพากษาศาล
ฎีกานี้ พบว่า จาเลย (ผู้รับประกันภัย) ได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย จานวน 400,000 บาท
ให้แก่โจทก์ตามสัญ ญา ข้อ 11 (ฎ) หรือไม่ เห็น ว่าสัญ ญา ข้อ 11 (ฎ) ระบุ ไว้ว่า “สัญ ญาเพิ่ มเติม นี้ไม่คุ้ม ครองการ
สูญเสียหรือทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมด หรือแต่บางส่วนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในขณะหรือ
ญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงิน
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยเมาสุราหรือแพ้ยา” นั้นมีความหมายว่า สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการมรณะของผู้เอา
นภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา
ประกันภัยอันเกิดขึ้นโดยตรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้เอาประกันภัยเมาสุรา ดังนั้นการที่จาเลยพิสูจน์ได้เพียงว่า ผู้
คลที่เกี่ ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
เอาประกันภัยซึ่งถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะผู้เอาประกันภัยเมาสุราตามหลักวิชาการแพทย์ โดยพิสูจน์
อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่
ไม่ ได้ ว่ า อุ บั ติ เหตุ เกิด ขึ้น เนื่ อ งจากผู้ เอาประกัน ภั ย เมาสุ รา จ าเลยจึ งไม่ ได้ รับ ยกเว้ น ตามข้ อสั ญ ญาดั ง กล่ าว ผู้ รับ
ารประกันชีวิตที่สาคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย
ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง
คาพิพญากษาศาลฎี
2383/2539
ศ. 2542 โดยลักษณะสาคัญของสั
ญาประกันกชีาที
วิต่ จะมี
ลักษณะโจทก์ได้ทาสัญญาประกันชีวิตและสัญญาพิเศษกับจาเลย ตามฟ้องระหว่าง
าวยังไม่
าหนดโจทก์
ระสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสประสาทหูทั้งสองข้างเสียไม่ได้ยินเสียงใด ๆ
ทน เป็นสั ญญาสาเร็ทีจ่สรูัญปญาดั
เป็นงสักล่
ญญาใช้
เงินครบก
จานวนแน่
นอน ปและ
โจทก์เคยไปแจ้
งแก่จฐาเลยด้
วยวาจาว่า้เพืโจทก์
ด้รับความเห็นชอบจากหน่
วยงานของรั
และนอกจากนี
่อให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขอรับเงินค่าสินไหมทดแทน แต่จาเลยไม่ยอมใช้ค่า
สินไหมทดแทนส่
วนนี้แาสัก่โ่งจทก์
หลังเกิดอุยบนัติเหตุแล้วโจทก์ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีปัญหาตามที่จาเลยฎีกาข้อ
ะข้อความที่เป็นมาตรฐานเดี
ยวกัน ตามค
ของนายทะเบี
แรกว่ าญโจทก์
ทุ พ พลภาพถาวรสิ
้ น เชิ
ง หรืนอ ไม่ ศาลฎี ก าเห็ น ว่ า ค าว่ า “ทุ พ พลภาพ” นั้ น ตามพจนานุ ก รมฉบั บ
ประกันชีวิต ประเภทสามั
ฉบับมาตรฐานซึ
่งกรมธรรม์
ประกั
ราชบั ณพฑิย์ต ยสถาน
พ.ศ.พ2525
ได้ให้านาญ
ความหมายไว้ว่า หมายถึง หย่อนกาลังความสามารถที่ จะประกอบการงาน
ชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรั
แบบตลอดชี
และแบบบ
ตามปกติ
ไ ด้าเขามี
เมื่ อ ข้เจตนาที
อ เท็ จ จริ่แท้ง จฟัริงงได้
ว่ า โจทก์
ณาเจตนาที่แท้จริงของคู
่สัญ ญาว่
ในการท
า ป ระกอบอาชี พ รั บ จ้ า งซ่ อ มรถจั ก รยานยนต์ แ ละจ าหน่ า ยอะไหล่
กรยานยนต์ดโจทก์
ย่อมต้
องใช้การฟันงชีเสีวิตยงเครื่องยนต์ประกอบในการซ่อมรถจักรยานยนต์และต้องพูดคุยกับลูกค้า
งอาศัยหลักเกณฑ์ทรถจั
ั่วไปของการเกิ
ขึ้นของสั
ญญาประกั
่ ม าซื
้ อ อะไหล่ รถจั กกรยานยนต์
ง นั้ นาทการที
ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ทีายต้
องแสดงเจตนาผู
นิติสัมพันธ์โดัดยเข้
า ่ ป ระสาทหู ทั้ ง สองข้ า งของโจทก์ เสี ย ไม่ ไ ด้ ยิ น เสี ย งโจทก์ จึ ง หย่ อ น
ความสามารถที
ระกันชีวิตไม่มีกฎหมายก
าหนดอายุ่จคะประกอบการงานตามปกติ
วามไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้โดยสิ้นเชิงตลอดไป ถือได้ว่าโจทก์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามสัญญาพิเศษ
เพิ่มเติและอายุ
มแล้ว จาเลยฎี
กาอีกข้อหนึ
ณิ ช ย์ มาตรา 193/30
ค วามอาจสะดุ
ด หยุ่งว่ดาอยูโจทก์
่ ต ามไม่ได้บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้จาเลยทราบภายใน 180 วัน นับแต่
วันทุพพลภาพเป็นการผิดสัญญา จาเลยไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ ข้อนี้ปรากฏว่าตามสัญญาพิเศษเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ระกันภัยเอกสารหมายงและ
จ.5 มีข้อความว่า “การบอกกล่าวเรียกร้อง ผู้เอาประกันภัยต้องบอกกล่าวให้
งไปจากสัญญาอื่น ของกรมธรรม์
ๆ ด้วยเหตุนี้เปองประมวลกฎหมายแพ่
พลภาพดั
นลายลักษณ์อักษรภายใน 180 วัน นับแต่วันเริ่มทุพพลภาพเว้นแต่จะพิสูจน์
สัญญาลักษณะหนึ่งบริซึ่งษได้ัทบทราบถึ
ัญญัติไงว้การทุ
ในลักพษณะ
20 ตังกล่
้งแต่าวเป็
มาตรา
จาเป็
งให้บริษัททราบ” เห็นว่า ตามข้อความในสัญญาพิเศษเพิ่มเติมดังกล่าวมิได้
งสัญญาประกันชีวิตได้
ได้วแ่าก่มีเ1)หตุหลั
กเกีน่ยอัวกันบสมควรจึ
ส่วนได้เงสีไม่ยอัอนาจแจ้
อาจเอา
าหนดไว้ยอดดัย่างงจ
ดเคร่
ของคู่สัญญา โดยมีรกายละเอี
ต่อากัไปนี
้ งครัดว่าโจทก์จะต้องบอกกล่าวให้จาเลยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 180 วัน นับแต่วัน
เริ่มทุพพลภาพทุกกรณี ในกรณีมีเหตุจาเป็นอันสมควร โจทก์อาจไม่ต้องปฏิบัติตามนั้นได้ อีกประการหนึ่งจาเลยได้
พิจารณาว่า โจทก์ทุพพลภาพถาวรหรือไม่ จึงฟังได้ว่าจาเลยได้รับคาบอกกล่าวของโจทก์ไว้พิจารณาแล้ว แสดงว่า
ได้ (Principle of Insurable Interest)
จาเลยไม่ติดใจที่จะให้โจทก์ต้องแจ้งให้จาเลยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 180 วัน นับแต่วันเริ่มทุพพลภาพตามที่
ะกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง
กาหนดไว้ในสัญญาพิเศษเพิ่มเติมอีก โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจาเลยได้
หนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์
ในกรณี
ที่ไม่มีเหตุกกานีารณ์
ใด กรณีนี้ไว้คือ การประกันภัยอุบัติเหตุเป็นการประกันภัยที่มุ่งคุ้มครอง
ตามคาพิ
พากษาศาลฎี
้ได้มอีหันมายเหตุ
ริญ, 2541, น. 40) ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่มีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่ง

ชีวติ

ประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทธิห้์ าของสำนั
มนำไปใช้กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจานวนเงินเอาประกันภัยจะเกิดขึ้นในกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรชิ้นเชิง การ
สูญ เสียอวัยวะสาคัญ ตั้งแต่ 2 อวัยวะขึ้นไป (จากัดเฉพาะ มือ เท้า ดวงตา) ส่วนความเสียหายประเภทอื่น ๆ ผู้รับ
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประ
ประกันภั ยจะชดใช้ตามอัตราส่วนของจานวนเงินเอาประกันภัย หรือตามอัตราค่าชดเชยที่ กาหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย เช่น กรณีสูญเสียอวัยวะ (นอกเหนือไปจากการสูญเสียอวัยวะสาคัญตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป หรือกรณีทุพพลภาพ
ทีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
ถาวรบางส่วน ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หรือผู้รับประกันภัยจะชดใช้จานวนเงินบริ
ค่าษรักัทษาพยาบาลที
่ผู้ เอาประกั
นภัย
ประกันชีวิต
22
จ่ายไปจริงเท่านั้น สาหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยก็ได้ระบุคานิยามของทุพพลภาพใน
ประกันวินาศภัย
51
ลักษณะต่าง ๆ ไว้โดยเฉพาะอย่างชัดแจ้ง เนื่ องจากเป็น ความหมายเฉพาะตามที่ ระบุ ไว้ในสัญ ญาประกันภัย และ
ประกันสุขภาพ
4
สอดคล้องกับอัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภั ยเรียกเก็บ การตีความลักษณะของการทุพพลภาพจึงต้องเป็นไป
ประกันภัยต่อ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยโดยเคร่งครัดเท่านั้น หาอาจนาความหมายตามพจนานุกรมหรือความหมายตามความ
1
- ประกันชีวิต
เข้าใจของคนทั่วไปมาใช้ได้
- ประกันวินาศภัย
1
“ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน ใด ๆ ใน
รวม
79
อาชีพประจาและอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
“ทุพพลภาพบางส่วน” หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพ
ประจาตามปกติได้ตลอดไป แต่ทางานอื่นเพื่อสินจ้างได้
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
การที่ผู้เอาประกันภัยจะทุพพลภาพจนถึงขนาดที่เข้าข่ายการทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงและได้รับชดใช้เต็มตาม
จานวนเงินเอาประกันภัย ไม่เพียงแต่จะต้องมีสภาพร่างกายซึ่งไม่สามารถประกอบหน้
าที่ก่อารงานในอาชี
าได้
2.2 รายชื
บริ ษทั ประกันพชีประจ
วิตในประเทศไทย
ปัจจุบันจ
เท่านั้น แต่จะต้องทุพพลภาพจนถึงขนาดที่ไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นบริๆษได้ัทโเป็
ดยสิ
้นเชิษงัทตลอดไป
อาประกั23
นภัยบริษัท และเป็นบริษ
นบริ
ที่รับประกัเช่นนภัผูย้เโดยตรง
พิการจนไม่สามารถลุกขึ้นเดิน ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือเป็นเจ้าชายนิทและชื
รา แต่
้เอาประกั
่อเต็ถ้ามหากผู
ดังตารางที
่ 1.2นภัยประสบอุบัติเหตุ
ทาให้สูญเสียขาทั้งสองข้าง ก็ไม่ถือว่าผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามนัยของสัญญาประกันภัย เนื่องจากผู้
เอาประกันภัยยังสามารถประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ต้องใช้ขา เช่น พนักงานพิมพ์ดีด หรือพนักงานรับโทรศัพท์ อย่างไรก็
ตาม กรณีดังกล่าวแม้จะไม่เข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” ตามสัญญาประกันภัย แต่ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิได้รับ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจานวนเงินเอาประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะสาคัญ ตั้งแต่
2 อวัยวะขึ้นไป ซึ่งข้อเท็จจริงตามคาพิพากษาฎีกานี้ แม้ปรากฏว่าประสาทหูของผู้เอาประกันภัยจะเสียไปอย่างถาวร
โดยเป็น เหตุ ให้ ผู้เอาประกัน ภัยไม่ส ามารถประกอบอาชี พ รับ จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ตามปกติ ได้ แต่ ก็ไม่ป รากฏ
ข้อเท็จจริงว่าผู้เอาประกันภัยมีอาการทุพพลภาพจนถึงขนาดที่ ไม่สามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
กรณีดังกล่าวจึงยังไม่น่าจะเข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” ตามสัญญาประกันภัย อันเป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยต้อง
รับผิดเต็มตามจานวนเงินเอาประกันภัย กรณีดังกล่าวนี้น่าจะเข้าข่าย “ทุพพลภาพถาวรบางส่วน” กล่าวคือ ผู้เอา
ประกันภัยทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจาตามปกติได้ตลอดไป แต่ก็ยังสามารถ
ทางานอื่นเพื่อสินจ้างได้ ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องชดใช้ตามอัตราส่วนของจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่กาหนด
ไว้ในกรณี ป ระกัน ภั ยเท่ านั้ น ส่ว นสาเหตุ ที่ ต้ องพิ จ ารณาความคุ้ม ครองตามหลั กเกณฑ์ ที่ กาหนดไว้ในสั ญ ญาโดย
เคร่งครัดนั้น เนื่องจากผู้รับประกันภัยเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนที่มาจากการชาระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
ทุก ๆ ราย การชดใช้ค่าสินไหมประกันชีวิตต้องเป็นไปตามความเสีลิ่ยขงที
่กรมธรรม์ประกันภัยมีเจตนารมณ์ ให้ควา ม
สิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
คุ้มครองเท่านั้น หากมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือไปจากสัญญาประกันภัยจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
เอาประกันภัยทุกคน เนื่องจากจะทาให้อัตราความสูญเสีย (Loss Ratio) ที่ใช้ในการคานวณเบี้ยประกันภัยผิดเพี้ยนไป
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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จากที่ควรจะเป็น ซึ่งหากอัตราความสูญ เสียสูงขึ้น ก็จาเป็นต้องปรับเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกัน ภัยประเภท
ดังกล่าวให้สูงขึ้น
คาพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 170/2528 สามี โจทก์เอาประกัน ชี วิตไว้กับ จาเลย โดยโจทก์เป็ น ผู้ รับ ประโยชน์ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต มีเงื่อนไขว่า ถ้าสามีโจทก์ถึงแก่ความตายโดยอุบัติเหตุ จาเลยจะใช้เงินเป็นจานวนสองเท่าของ
จานวนที่เอาประกันภัย ในระหว่างอายุสัญญาสามีโจทก์เป็นลมล้มลงศีรษะฟาดพื้นสมองได้รับความกระทบกระเทือน
ความตาย
ดังนี้าเห็
นได้ายเงิ
ว่าผูน้ทหรืี่ตายเป็
ญาประกันภัยซึ่งผู้รถึับงแก่
ประกั
นภัยตกลงว่
จะจ่
อใช้เงินนลมหกล้มเป็นเรื่องเกิดขึ้นโดยบังเอิญปราศจากเจตนาและความคาดหมาย
อได้งเวลาที
ว่าผู้ตายตายเพราะอุ
ัติเหตุตามกรมธรรม์ประกันชีวิต จาเลยจึงต้องรับผิดชดใช้เงินให้โจทก์สองเท่า
นภัยแล้วแต่กรณียังของผู
คงมีช้ตีวาย
ิตอยูจึง่จถืนถึ
่กาหนดไว้ในสัญบญา
ตามสัญญานชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
คลที่เกี่ ยวข้องกับการประกั
คาพิว พคู่สากษาศาลฎี
อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้
ัญญาย่อมมีกสาทีิท่ ธิ1769/2521
และหน้าที่ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไว้กับบริษัทแรกสาหรับ
่ง แล้วขอเลื่อนวันเดิงนและพาณิ
ทางไปเป็ชนย์อีกช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งบริษัทยังไม่อนุมัติ กับได้ขอเอาประกันภัยกับอีกบริษัท
ารประกันชีวิตที่สาคัช่ญวงเวลาหนึ
ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่
่งแต่2535
บริษัทและที
นั้นก็ย่ แังมิก้ไได้ขเพิ
ตอบสนองรั
บแล้วงผู้เอาประกันจึงได้เอาประกันภัยกับบริษัทจาเลยอีก ดังนี้ ข้อความที่ผู้เอา
ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต หนึ
พ.ศ.
่ ม เติ ม รวมถึ
ประกัาคันญภัของสั
ยรับรองว่
าไม่เคยเอาประกั
ยเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อันทาให้ถึงแก่ความตายหรือร่างกายได้รับบาดเจ็บไว้กั บ
ศ. 2542 โดยลักษณะส
ญญาประกั
นชีวิตจะมีลนักภัษณะ
อื่นนก่สัอญนญาใช้
เป็นข้เงิอนทีจ่จานวนแน่
าเลยอาจบอกปั
ดไม่ยอมทาสัญญา แต่เมื่อเอาประกันภัยครั้งแรกเป็นคนละช่วงเวลากับที่เอา
ทน เป็นสั ญญาสาเร็บริ
จรูษปัทเป็
นอน และ
ประกันวภัยงานของรั
ยกับจาเลยฐโดยบริ
ษัทแรกยัง้เพืมิไ่อด้ให้อนุมัติให้เลื่อนวันเดินทางและการเอาประกันภัยครั้งที่สองบริษัทนั้นก็ยังมิได้
ด้รับความเห็นชอบจากหน่
และนอกจากนี
ตอบสนองรั
บจึนงถืตามค
อไม่ได้าสัว่า่งผูของนายทะเบี
้เอาประกันภัยยได้
ะข้อความที่เป็นมาตรฐานเดี
ยวกั
น เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุไว้กับบริษัทอื่นก่อนจาเลย
ากษาศาลฎี่งกรมธรรม์
กาที่ 1002/2505
ประกันชีวิต ประเภทสามัญ คฉบัาพิบพมาตรฐานซึ
ประกัน ผู้เอาประกันชีวิตถูกงูพิษกัดถึงตายโดยบังเอิญนั้นนับว่าเป็นอุบัติเหตุตาม
ความหมายของค
าว่า อุบพัติเและแบบบ
หตุ แห่งข้อานาญ
สัญญาที่ว่า “ต้องเป็นเหตุเนื่องมาจากร่างกายของผู้เอาประกันภัยถูกบาดเจ็บ
ชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรั
พย์ แบบตลอดชี
อย่างรุ
แรง าจากสิ
่เกิดขึ้น่แภายนอกโดยบั
ณาเจตนาที่แท้จริงของคู
่สัญนญาว่
เขามี่งเทีจตนาที
ท้จริงในการทงาเอิญและปราศจากเจตนาของผู้มีส่วนกระทาให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ” แล้ว
ับประกันชีวิตดจึขึงต้้นอของสั
งรับผิญดญาประกันชีวิต
งอาศัยหลักเกณฑ์ทผูั่ว้รไปของการเกิ
สัญญาเพิ่มเติกมนิประกั
บัติเาหตุทามีข้อยกเว้นกรณีถูกฆาตกรรม ซึ่งมีตัวอย่างคาพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้
ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผู
ติสัมพันนภัธ์ยโอุดยเข้
คาพิพากษาศาลฎี
ระกันชีวิตไม่มีกฎหมายกาหนดอายุ
ความไว้เป็นกพิาที
เศษ่ 1803/2530
จึงต้องใช้ ผู้ตายได้ทาสัญ ญาประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุกับจาเลย โดยในสัญญา
ดังกล่และอายุ
าวมีข้อยกเว้
นความรับผิดดหยุ
ของผู
ณิ ช ย์ มาตรา 193/30
ค วามอาจสะดุ
ด อยู้รับ่ ตประกั
าม นภัยว่าจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าทดแทนใด ๆ ถ้าหากผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตด้วยการถูกฆาตกรรม เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ต ายถูกคนร้ายฆ่าตายโดยเจตนา การตายของผู้ตายจึงเกิดจาก
าเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันงภัและ
ยจึงไม่ต้องรับผิด
งไปจากสัญญาอื่น การฆาตกรรมจ
ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่
สัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญคญัาพิติไพว้ากษาศาลฎี
ในลักษณะ ก20าทีตั่ 764/2519
้งแต่มาตราส. เอาประกันอุบัติเหตุ กรมธรรม์ยกเว้นกรณีฆาตกรรม มีคนร้ายขว้างลูก
งสัญญาประกันชีวิตระเบิ
ได้แก่ด1)
กเกีะอาหารที
่ยวกับส่ว่นได้
อัน่กอาจเอา
มายัหลังโต๊
ส. นัเสี่งยอยู
ับคนอีก 3 คน ทาให้ ส. กับอีกคนหนึ่งตายโดยตั้งใจฆ่าคนอื่น เป็นอุบัติเหตุซึ่ง
ของคู่สัญญา โดยมีรบริ
ายละเอี
ยดดันงภัต่ยอต้ไปนี
ษัทประกั
องรั้ บผิด ไม่ใช่ฆาตกรรม
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 395/2532 แม้สัญญาประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองการทาร้ายหรือฆาตกรรมก็ตาม แต่เมื่อ
เท็จจริงนอกจากจะไม่
ได้ (Principle ofข้อInsurable
Interest)ปรากฏว่าคนที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้เอาประกันภัย เป็นใครแล้ว ยังฟังไม่ได้แน่ชัดผู้เอาประกันภัยถึง
ความตายเพราะถู
คนร้า่บยใช้
อาวุธปืนอยิงงหรือเพราะอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่า ดังนั้นจึงนับว่า การตายของผู้เอา
ะกันภัย “Insurableแก่Interest
” หมายถึกงการที
ุคคลใดจะต้
ประกั
นภัยเกิดขึใ้นนกรณี
โดยอุทบี่ไัตม่ิเหตุ
ประกั
หนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้
รับประโยชน์
มีเหตุผู้รกับารณ์
อันนใดภัยจึงต้องคุ้มครองมรณภัยเนื่องจากอุบัติเหตุ

ชีวติ

ริญ, 2541, น. 40)

ประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทธิห้์ าของสำนั
มนำไปใช้กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
อย่างไรก็ต ามอุ บัติเหตุ ในบางกรณี อาจมีสาเหตุมาจากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ ซึ่งกรณีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 กาหนดให้เป็นข้อยกเว้นความรับผิด
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประ
ของผู้รับประกันภัย ซึ่งการประมาทเลินเล่อระดับใดจึงเป็นสาระสาคัญทีผ่ ู้เอาประกันภัยจาต้องรู้ คาว่าประมาทเลิ
นเล่อ
คือการกระท าที่ป ราศจากความระมั ดระวังซึ่ งบุคคลในภาวะเช่ น นั้น จั กต้ องมี ตามวิสัย หรือพฤติการณ์ ส่ วนความ
ทีป่ ระกอบธุรกิจ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นการกระทาที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างมากบริ
เช่ษนัทคาดเห็
นได้ว่าความเสียจดทะเบี
หายนัน้ ยนในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
อาจเกิดขึ้นได้ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากใช้ความระมัดระวังสักเพียงเล็กน้อย เท่านั้นก็คงคาดเห็นได้ว่าอาจเกิด
ประกันวินาศภัย
51
ความเสียหายเช่นนั้นขึ้น คาพิพากษาศาลฎีกาที่จะนามาเทียบเคียงก็จะพบความจริงของกฎหมายข้อหนึ่งว่า ข้อยกเว้น
ประกันสุขภาพ
4
ความรับผิดของผู้รับประกันภัยตามมาตรา 879 ต้องเกิดเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย
ประกันภัยต่อ
หรือผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น ส่วนบุคคลผู้ถือเสมือนหนึ่งผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้ขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอม
1
- ประกันชีวิต
จากผู้รับประกันภัยดังเช่นในกรณีตามคาพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่- ประกั
เข้าข่นายยกเว้
น
ความผิ
ด
ของ
วินาศภัย
1
ผู้รับประกันภัย เพราะมีสุภาษิตกฎหมายกล่าวไว้ว่า “ข้อยกเว้นต้องตีความโดยเคร่งครัด ” อย่างเช่นคาพิพากษาศาล
รวม
79
ฎีกาที่ 1720/2539 กล่าวว่า มาตรา 879 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นบทบัญญัติยกเว้นความรับผิด
ของผู้รับประกันภัย จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด ตามมาตราดังกล่าว ผู้รับประกันภัยจะหลุดพ้นความรับผิดเมื่อความ
เสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงของผู้เอาประกั
อของผู้รับประโยชน์
านัม้นการประกอบธุ
การที่ รกิจประกันภัย
งานคณะกรรมการก
ากับและส่เท่งเสริ
ที่มา:นสภัานัยกหรื
บุตรของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับรถยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุ สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดจากการกระทาของผู้เอาประกันภัย
บริษัทจาเลยจึงไม่พ้นความรับผิด
2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ

บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2
2. สั ญญาเพิม่ เติมโรคร้ ายแรง
สัญ ญาเพิ่ มเติมโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกัน ภัยกรณี ที่ ผู้เอาประกัน ภัยป่ วยเป็น โรคหรือมี
สภาวะการเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ครั้งแรกว่าเป็นโรคหรือสภาวะของโรคตามคานิยามที่
ระบุไว้ในสัญญาเช่นโรคหลอดเลือดในสมอง โคม่า โรคมะเร็งระยะสุดท้าย โรคไตวายและอื่น ๆ โดยบริษัทจะจ่าย
จานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้เต็มจานวนเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยจะได้มีเงินไปใช้รักษาตัว

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐานซึ่งกรมธรรม์ประกัน
ชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบานาญ
ณาเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญ ญาว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงในการทา
งอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเกิดขึ้นของสัญญาประกันชีวิต
ายผู้สนอง ทั้งสองฝ่ายต้องแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์โดยเข้าทา
ระกันชีวิตไม่มีกฎหมายกาหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้
ณิ ช ย์ มาตรา 193/30 และอายุ ค วามอาจสะดุ ด หยุ ด อยู่ ต าม

งไปจากสัญญาอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้เองประมวลกฎหมายแพ่งและ
สัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 20 ตั้งแต่มาตรา
งสัญญาประกันชีวิตได้แก่ 1) หลักเกี่ยวกับส่วนได้เสียอันอาจเอา
ของคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ได้ (Principle of Insurable Interest)
ะกันภัย “Insurable Interest” หมายถึงการที่บุคคลใดจะต้อง

หนึ่งเกิดขึ้น หรือจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์อันใด
ริญ, 2541, น. 40)

ประกอบธุรกิจประกัลินขภัสิยทธิห้์ าของสำนั
มนำไปใช้กงานคณะกรรมการกำกั
ในการแสวงหากำไรทางการค้
บและส่างเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

