
 
 

 

  

บทที ่3  
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วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 
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3-2  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

 
 

บทที ่3 การจดัการพจิารณารับประกนัภยัและการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยั                ตช.3 
                (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 

3.1  ความจ าเปน็และความส าคัญของการพิจารณารบัประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ ์และ    
ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ ์ 

3.2  ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย 
3.3  องค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
3.4  บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบพิเศษ 
 

แนวคดิ 
1.  กรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยแบบแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์  

(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) เป็น
กรมธรรม์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยในการท าประกันชีวิต 
โดยการพิจารณารับประกันภัยยังเป็นกระบวนการที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย  
ผู้เอาประกันภัย และตัวแทนประกันภัย เพื่อประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอา-
ประกันภัยอย่างเป็นธรรม 

2.  ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยได้แก่ ระดับความเสี่ยงภัย ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอเอาประกันภัย 
ความสามารถของบริษัทประกันภัยในการรับประกันภัย และความเสี่ยงด้านการลงทุน 

3.  การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยทุกแบบต้องเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยและสอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยโดยองค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อ
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย คือ อัตรามรณะ อัตราดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อัตราการ
ขาดผลบังคับของกรมธรรม์ การส ารองฉุกเฉิน และอัตราผลก าไร 

4.  ตัวแทนประกันชีวิตเป็นบุคคลที่รู้จักใกล้ชิดและมีข้อมูลของผู้เอาประกันภัยมากที่สุด จึงมีบทบาทและ
หน้าที่พิจารณารับประกันภัยเบื้องต้นให้กับบริษัทประกันภัย หากพิจารณารับประกันภัยและคัดเลือกภัย
ได้ดี ย่อมส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัย ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ความคง
อยู่ของกรมธรรม์ประกันภัยและรายได้ของตัวแทนประกันชีวิต  
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 
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 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 
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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 
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3-4  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

 
 

เร่ืองที ่3.1  
ความจ าเป็นและความส าคญัของการพจิารณารับประกนัภยัแบบ 
ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ และยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ 
 
 
     การพิจารณารับประกันภัยเป็นกระบวนการส าคัญที่บริษัทใช้กลั่นกรอง คัดเลือก และประเมินผู้ขอเอา
ประกันภัยให้สามารถรับประกันภัยได้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีอัตราการเสี่ยงภัยอยู่ในเกณฑ์ หรือขอบข่ายที่จะไม่ท าให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงภายหลัง และให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้เอาประกันภัย 

    เมื่อบริษัทรับประกันชีวิตบุคคลเป็นจ านวนมาก โดยที่แต่ละบุคคลมีคุณลักษณะแตกต่างกันทั้งทางด้านอายุ 
อาชีพ อุปนิสัย สุขภาพ ฯลฯ แน่นอนว่าการด ารงชีวิตของทุกชีวิตย่อมแตกต่างกัน โดยไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดในอนาคต ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทประกันชีวิตจะต้องวางมาตรการควบคุมการรับประกันชีวิต 
หรือรับโอนความเสี่ยงภัยอย่างรอบคอบ และยุติธรรม เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกันชีวิต 
 
1. หลกัในการพจิารณารับประกนัภัย 

    บริษัทประกันภัย (Insurer) ต้องสร้างมาตรฐานการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Standard) เพื่อให้
เป็นเกณฑ์คัดเลือกภัย (Risk Selection) และตัดสินใจจากข้อมูลของผู้เอาประกันภัยว่าจะยอมรับท าประกันภัยใน
อัตราเบี้ยประกันภัยปกติหรือเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัย หรือปฏิเสธไม่รับประกันภัย
นั้น  

    การพิจารณารับประกันภัยจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ ความสามารถ 
และประสบการณ์ของผู้พิจารณารับประกันภัยแต่ละคน ผู้พิจารณารับประกันภัยถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญของบริษัท
ประกันภัยในการพิจารณารับประกันภัยภายใต้มาตรฐานการพิจารณารับประกันชีวิตของบริษัท ซึ่งต้องยึดหลัก 3 
ประการ คือ    
      1.1 ความยติุธรรมต่อลกูค้าหรือผู้ เอาประกนัภัย เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจ่ายจะต้องสัมพันธ์
กับความเสี่ยงภัยที่บริษัทต้องรับผิดชอบ ดังนั้นผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องประเมินความเสี่ยงภัย และค านวณเบี้ย
ประกันภัยด้วยความเที่ยงตรง และเหมาะสม 

     ในการประเมินความเสี่ยงภัยของกลุ่มคนที่มีเพศและอายุอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะพบว่ามีสุขภาพ อาชีพ และ
ปัจจัยประกอบต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น ชายอายุ 35 ปี จ านวน 100 คน พบว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ 98 คน ในขณะที่อีก 
2 คน มีปัญหาสุขภาพ ดังนั้นจึงควรเพิ่มเบี้ยประกันภัยส าหรับคนที่มีสขุภาพไม่ดี ซึ่งมีความเสี่ยงภัยที่เพิ่มข้ึนจากโอกาส
ที่จะเสียชีวิตก่อนผู้อื่น    
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อตัวแทนประกนัชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตเป็นผูท้ี่ต้องออกไปพบ และน าเสนอกรมธรรม์
ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอเอาประกันภัย
เรียบร้อยแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตย่อมคาดหวังให้ใบค าขอเอาประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายผ่านการ
พิจารณารับประกันภัยอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ ตัวแทน
ประกันชีวิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหตุผลของการคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้กับตัวแทนประกันชีวิตเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหตุของการคิดเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้ผู้ขอเอาประกันภัยยินดีท าประกัน
ชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโดยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทด้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพราะผลที่ตามมาคือ สถานะการเงินที่มั่นคง 
ท าให้บริษัทมีก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพิเศษที่มีขายอยู่ในปัจจุบันได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อิน-
ชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งในอนาคต
บริษัทประกันชีวิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เอาประภัยมีทางเลือกมากขึ้น  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบนี้เป็น
กรมธรรม์ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยที่ชอบ หรือสนใจเรื่องการลงทุนด้วย 
นอกเหนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยในส่วนของความคุ้มครองนั้นกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องด าเนินไปตามหลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้บริษัทประกัน
ชีวิต (Insurer) มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนั้น 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้เกิดผลดีต่อบุคคลสามฝ่าย คือ 1) บริษัทประกันภัย 2) ผู้เอาประกันภัย และ 
3) ตัวแทนประกันชีวิต ดังนี้ 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะมีความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย ดังนี้ 
  1) มีความน่าเช่ือถือ หากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้กับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมากที่มี
ความเส่ียงภัยมาตรฐานโดยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติสอดคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หากปีกรมธรรม์นั้น ผู้ขอเอา
ประกันภัยเสียชีวิตน้อยกว่าอัตรามรณะหรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะมีผลก าไร (Gain) 
ส่งผลดีต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณีที่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีระดับความเสี่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มหรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะมี

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

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อตัวแทนประกนัชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตเป็นผูท้ี่ต้องออกไปพบ และน าเสนอกรมธรรม์
ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอเอาประกันภัย
เรียบร้อยแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตย่อมคาดหวังให้ใบค าขอเอาประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายผ่านการ
พิจารณารับประกันภัยอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ ตัวแทน
ประกันชีวิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหตุผลของการคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้กับตัวแทนประกันชีวิตเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหตุของการคิดเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้ผู้ขอเอาประกันภัยยินดีท าประกัน
ชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโดยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทด้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพราะผลที่ตามมาคือ สถานะการเงินที่มั่นคง 
ท าให้บริษัทมีก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพิเศษที่มีขายอยู่ในปัจจุบันได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อิน-
ชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งในอนาคต
บริษัทประกันชีวิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เอาประภัยมีทางเลือกมากขึ้น  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบนี้เป็น
กรมธรรม์ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยที่ชอบ หรือสนใจเรื่องการลงทุนด้วย 
นอกเหนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยในส่วนของความคุ้มครองนั้นกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องด าเนินไปตามหลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้บริษัทประกัน
ชีวิต (Insurer) มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนั้น 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้เกิดผลดีต่อบุคคลสามฝ่าย คือ 1) บริษัทประกันภัย 2) ผู้เอาประกันภัย และ 
3) ตัวแทนประกันชีวิต ดังนี้ 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะมีความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย ดังนี้ 
  1) มีความน่าเช่ือถือ หากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้กับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมากที่มี
ความเสี่ยงภัยมาตรฐานโดยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติสอดคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หากปีกรมธรรม์นั้น ผู้ขอเอา
ประกันภัยเสียชีวิตน้อยกว่าอัตรามรณะหรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะมีผลก าไร (Gain) 
ส่งผลดีต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณีที่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีระดับความเสี่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มหรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะมี

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

3-6  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

 
 

หลักฐานพิสูจน์ว่ารับประกันชีวิตรายนั้นได้ ขณะเดียวกัน บริษัทประกันภัยต้องปฏิเสธผู้ขอเอาประกันภัยที่มีระดับ
ความเสี่ยงภัยซึ่งไม่อาจรับประกันชีวิตได้ เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ โรคมะเร็ง เพื่อรักษาฐานะและความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัทประกันภัยต่อไป 
  2) มีความแข็งแกร่งทางการเงินและสามารถแข่งขันได้  บริษัทประกันภัยจะมีความแข็งแกร่งทาง
การเงินและสามารถแข่งขันได้นั้น เป็นผลมาจากเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่เหมาะสม หากบริษัทประกันภัยพิจารณารับประกันภัยเข้มงวดเกินไปหรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปจนไม่
สามารถแข่งขันในตลาดได้ โอกาสสูญเสียตลาดจะมีมากขึ้น ขณะเดียวกัน หากพิจารณารับประกันภัยย่อหย่อนเกินไป 
เช่น ยอมรับท าประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อเกิดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันภัยอาจมีเงินไม่พอจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลต่อความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันภัย 
 2.2 ผู้ เอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย มีความส าคัญต่อผู้เอาประกันภัย  ที่จะ
ได้รับความคุ้มครองสอดคล้องกับความต้องการในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เป็นธรรม 
 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบ
และสามารถช าระเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย รายได้และความจ าเป็นของตนเองตลอด
อายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
 2.3 ตัวแทนประกันชีวิต การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยมีความจ าเป็นและความส าคัญต่อ
ตัวแทนประกันชีวิต ดังนี้ 
  1) สร้างการเรียนรู้ในหลักการพิจารณารับประกันภัย  ตัวแทนประกันชีวิตที่มีความรู้ความเข้าใจการ
พิจารณารับประกันภัยจะเข้าใจหลักการพิจารณารับประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบตามเกณฑ์ที่บริษัท
ประกันภัยก าหนด เพื่อน าเสนอขายและคัดเลือกผู้ขอเอาประกันภัยที่มีคุณสมบัติท าประกันภัยได้มาเป็นลูกค้าคุณภาพ 
ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันภัย (Persistency) สร้างความน่าเชื่อถือต่อทั้งลูกค้าและบริษัทประกันภัย
  2) สร้างรายได้ต่อเน่ือง ตัวแทนประกันชีวิตจะมีรายได้ต่อเนื่องและคงอยู่ในอาชีพยาวนาน หากตัวแทน
ประกันชีวิตคัดเลือกผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมากที่มีคุณสมบัติสามารถท าประกันชีวิตได้และสามารถช าระเบี้ย
ประกันภัยได้ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตก็จะมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยปีแรกและเบี้ย
ประกันภัยปีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อความคงอยู่ในอาชีพ 
 อย่างไรก็ตาม การพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย อาทิ ผู้เอา
ประกันภัยต้องมีคุณสมบัติท าประกันชีวิตได้ ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ขอเอาประกันภัย
ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องเป็นผู้มีความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ รวมถึง
บริษัทประกันภัยเองต้องก าหนดมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาดประกันภัยด้วย 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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เร่ืองที ่3.2  
ปัจจัยส าคญัในการพจิารณารับประกนัภัย 
 
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non Medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
 1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
 1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
 1.7 การสูบบุหรี่และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า 
ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่นอาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้  อย่างไรก็ตามในทางกลับกัน ถ้าผู้
พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความคุ้มครองใน
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 
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ปัจจัยส าคญัในการพจิารณารับประกนัภัย 
 
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non Medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
 1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
 1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
 1.7 การสูบบุหรี่และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า 
ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่นอาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้  อย่างไรก็ตามในทางกลับกัน ถ้าผู้
พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความคุ้มครองใน
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

3-8  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

 
 

 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
  1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and Child) อายุ 0 – 15 ปี 
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ปี 
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ปี 
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่ 1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
         2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันภัยที่ขอซ้ือ จ านวนเงินเอาประกันภัยทียังมีผลบังคับ ส่วนได้
เสียในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อ ว่า
เหมาะสมหรือไม่ 
          3) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนจะเร่ิมมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอเอาประกันภัย
ที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอเอาประกันภัยจึง
เพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอเอาประกันภัยที่มากขึ้น
ด้วยเช่นกัน 
          4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
          บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ทีอ่ายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย       
 1.2 เพศ (Sex) ประเด็นนี้ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจรับประกันภัย โดยหลักการพิจารณารับประกันภัย
เพศหญิงจะเหมือนกับเพศชาย กล่าวคือ จะพิจารณาจากความจ าเป็น (Need) ในการขอท าประกันชีวิตเป็นหลัก แต่
อย่างไรก็ตามจากสถิติพบว่า เพศชายมีอัตรามรณะสูงกว่าเพศหญิง เนื่องจากมีการใช้ชีวิตที่ เสี่ยงกว่าทั้งในด้านการเกิด
อุบัติเหตุ และการถูกฆาตกรรม แต่ผู้หญิงจะเจ็บป่วยมากกว่า เพราะร่างกายของผู้หญิงมีความซับซ้อนมากกว่า บาง
บริษัทอาจเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย (ชีวิตและ/หรือสุขภาพ) ไม่เท่ากัน 
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 มัก เป ็นกลุ ่ ม ท่ีมีอั ตรำกำร เรี ยกร ้อง

สินไหมทดแทนบ่อยครั้ง

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 1.3 ส่วนสูงและน ้าหนัก (Build) ส่วนสูงและน้ าหนักเป็นปัจจัยส าคัญอีกเรื่องหนึ่งในการพิจารณารับ
ประกันภัย โดยปกติจะมีตารางแสดงน้ าหนักมาตรฐานของผู้มีความสูงแตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบว่า ผู้ขอเอา
ประกันภัยแต่ละคนมีน้ าหนักตามมาตรฐานหรือไม่ น้ าหนักที่แตกต่างจากมาตรฐานเพียงเล็กน้อยจะไม่มีผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยงภัย แต่ผู้ที่มีน้ าหนักสูงกว่ามาตรฐานมากจะท าให้มีระดับความเสี่ยงภัยสูงขึ้น ในทางตรงข้ามผู้ที่มี
น้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐานไม่มากนักมักจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงภัย  อย่างไรก็ดีถ้าปรากฏว่าผู้ขอเอา
ประกันภัยมีน้ าหนักลดลงมากจากเดิมในระยะเวลาช่วง 3 ถึง 6 เดือน ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องหาสาเหตุของ
การที่มีน้ าหนักลดลง สืบเนื่องจากความเจ็บป่วยอย่างไรหรือไม่ 
  1) ผู้ที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดโรคตามมาภายหลัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคไขมันในเลือดสูง หัวใจ หรือระบบอ่ืน ๆ อีกได้ 
  2) ผู้ที่มีน้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐาน อาจจะแสดงถึงภาวะการติดเชื้อภายในร่างกาย เช่น วัณโรค โรคปอด 
โรคเอดส์ และโรคมะเร็ง 
 ดังนั้น บริษัทประกันภัยจะต้องมีการสอบถามเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักในใบค าขอเอาประกันภัยว่า
เพิ่มขึ้น หรือลดลงด้วยสาเหตุใด ปัจจุบันการพิจารณาส่วนสูง และน้ าหนักจะพิจารณาจากดัชนีมวลกาย (Body Mass 
Index) = น้ าหนัก (กก.)/ส่วนสูง2 (เซนติเมตร) ค่าดัชนีมวลกายปกติอยู่ระหว่าง 20 – 25  
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว (Health History) ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติการเจ็บป่วย การรักษาหรือการ
ผ่าตัด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคปอด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง หรือโรคเบาหวาน ย่อมส่งผลให้ระดับความเสี่ยง
ภัยสูงขึ้น และเป็นเหตุท าให้อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าปกติ ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัยมากหรือน้อย ขึ้นอยู่
กับลักษณะและความรุนแรงของโรคนั้น ๆ  
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว (Family Health History) จากการศึกษาทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับ
พันธุกรรมในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าสภาวะของสุขภาพของผู้ใดก็ตามมักจะมีจุดเร่ิมต้นจากบุคคล
ในครอบครัวที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม จากการศึกษานี้จะพบว่ามีโรคหลายชนิดที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ 
เช่น โรคเบาหวาน โรคเลือดบางชนิด โรคเกี่ยวกับระบบทางประสาทบางชนิด โรคหัวใจ หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง เช่น 
โรคเลือดธาลัสซีเมีย หากบิดา และ/หรือมารดาเป็นโรคนี้ จะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมมายังบุตรได้ 
 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ หมายถึงความไม่สมบูรณ์หรือความผิด
รูปร่างของอวัยวะซึ่งอาจเป็นมาตั้งแต่ก าเนิด หรือเกิดขึ้นในภายหลังก็ได้  เช่น เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วย  
ซึ่งต้องพิจารณาถึงความส าคัญของอวัยวะที่พิการบกพร่อง ความรุนแรงของการสูญเสียหน้าที่ในการท างาน  รวมถึง
สาเหตุของความพิการนั้นยังด ารงอยู่หรือไม่ 
  1.7 การสูบบุหร่ีและการเสพสารเสพติด เป็นเรื่องที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งของ
การเกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic Bronchitis) โรค   
ถุงลมโป่งพอง (Chronic Obstruction Pulmonary Disease) โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer) รวมไปถึงโรคของ
ระบบหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจ  
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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 
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 1.3 ส่วนสูงและน ้าหนัก (Build) ส่วนสูงและน้ าหนักเป็นปัจจัยส าคัญอีกเรื่องหนึ่งในการพิจารณารับ
ประกันภัย โดยปกติจะมีตารางแสดงน้ าหนักมาตรฐานของผู้มีความสูงแตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบว่า ผู้ขอเอา
ประกันภัยแต่ละคนมีน้ าหนักตามมาตรฐานหรือไม่ น้ าหนักที่แตกต่างจากมาตรฐานเพียงเล็กน้อยจะไม่มีผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยงภัย แต่ผู้ที่มีน้ าหนักสูงกว่ามาตรฐานมากจะท าให้มีระดับความเสี่ยงภัยสูงขึ้น ในทางตรงข้ามผู้ที่มี
น้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐานไม่มากนักมักจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงภัย  อย่างไรก็ดีถ้าปรากฏว่าผู้ขอเอา
ประกันภัยมีน้ าหนักลดลงมากจากเดิมในระยะเวลาช่วง 3 ถึง 6 เดือน ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องหาสาเหตุของ
การที่มีน้ าหนักลดลง สืบเนื่องจากความเจ็บป่วยอย่างไรหรือไม่ 
  1) ผู้ที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดโรคตามมาภายหลัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคไขมันในเลือดสูง หัวใจ หรือระบบอ่ืน ๆ อีกได้ 
  2) ผู้ที่มีน้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐาน อาจจะแสดงถึงภาวะการติดเชื้อภายในร่างกาย เช่น วัณโรค โรคปอด 
โรคเอดส์ และโรคมะเร็ง 
 ดังนั้น บริษัทประกันภัยจะต้องมีการสอบถามเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักในใบค าขอเอาประกันภัยว่า
เพิ่มขึ้น หรือลดลงด้วยสาเหตุใด ปัจจุบันการพิจารณาส่วนสูง และน้ าหนักจะพิจารณาจากดัชนีมวลกาย (Body Mass 
Index) = น้ าหนัก (กก.)/ส่วนสูง2 (เซนติเมตร) ค่าดัชนีมวลกายปกติอยู่ระหว่าง 20 – 25  
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว (Health History) ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติการเจ็บป่วย การรักษาหรือการ
ผ่าตัด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคปอด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง หรือโรคเบาหวาน ย่อมส่งผลให้ระดับความเสี่ยง
ภัยสูงขึ้น และเป็นเหตุท าให้อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าปกติ ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัยมากหรือน้อย ขึ้นอยู่
กับลักษณะและความรุนแรงของโรคนั้น ๆ  
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว (Family Health History) จากการศึกษาทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับ
พันธุกรรมในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าสภาวะของสุขภาพของผู้ใดก็ตามมักจะมีจุดเร่ิมต้นจากบุคคล
ในครอบครัวที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม จากการศึกษานี้จะพบว่ามีโรคหลายชนิดที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ 
เช่น โรคเบาหวาน โรคเลือดบางชนิด โรคเกี่ยวกับระบบทางประสาทบางชนิด โรคหัวใจ หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง เช่น 
โรคเลือดธาลัสซีเมีย หากบิดา และ/หรือมารดาเป็นโรคนี้ จะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมมายังบุตรได้ 
 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ หมายถึงความไม่สมบูรณ์หรือความผิด
รูปร่างของอวัยวะซึ่งอาจเป็นมาตั้งแต่ก าเนิด หรือเกิดขึ้นในภายหลังก็ได้  เช่น เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วย  
ซึ่งต้องพิจารณาถึงความส าคัญของอวัยวะที่พิการบกพร่อง ความรุนแรงของการสูญเสียหน้าที่ในการท างาน  รวมถึง
สาเหตุของความพิการนั้นยังด ารงอยู่หรือไม่ 
  1.7 การสูบบุหร่ีและการเสพสารเสพติด เป็นเรื่องที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งของ
การเกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic Bronchitis) โรค   
ถุงลมโป่งพอง (Chronic Obstruction Pulmonary Disease) โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer) รวมไปถึงโรคของ
ระบบหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจ  
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

3-10  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 

 
 

 บริษัทประกันภัยจะไม่ยอมรับการท าประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติการเสพยาเสพติด หรือสาร
เสพติด (Substance Abuse) เพราะถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโทษต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพรวมถึ งอาจส่งผล
กระทบต่อครอบครัวของผู้เสพด้วย 
 1.8 การดื่มสุรา เป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วย เช่น โรคตับ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุที่ส าคัญของการเกิด
อุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งในการพิจารณาต้องพิจารณาถึง ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวนที่ดื่มแต่ละครั้ง และ
ความถี่ในการดื่มสุราต่อวันหรือต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นการยากที่จะได้ข้อมูลที่แท้จริง ในบางครั้งข้อมูลดังกล่าวอาจจะได้มา
จากประวัติการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัยตอบข้อซักถามของแพทย์  เป็นต้น และในบางกรณี
สิ่งแวดล้อมและอาชีพก็จะเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่จะน ามาใช้ในการประเมินภาวะการดื่มสุรา 
 
2. ปัจจยัเส่ียงทีไ่ม่เกีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) แยกพิจารณาได้เป็น 1) ปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน         
2) ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล 3) ความเสี่ยงภัยทางรูปแบบการด าเนินชีวิตและความเสี่ยงภัยทางศีลธรรมจรรยา และ      
4) ความเสี่ยงจากการลงทุน รายละเอียดมีดังนี้ 
  2.1 ปัจจัยเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk Factors) ข้อมูลทางการเงินเป็นเรื่องยากในการพิจารณา
รับประกันชีวิต ข้อมูลทางการเงินของผู้ขอเอาประกันภัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความจ าเป็นและความสามารถในการท า
ประกันชีวิต กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีฐานะทางการเงินดี ก็จะมีความสามารถท าประกันชีวิ ตในจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่สูงได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ขอเอาประกันภัยมีฐานะทางการเงินไม่ดี ก็จะสามารถท าประกันชีวิตด้วย
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ไม่สูง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการหวังผลก าไรจากการท าประกันชีวิต หรือจากการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ ดังนั้นผู้ขอเอาประกันภัยควรจะขอเอาประกันชีวิตภายในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ไม่เกินความสามารถ
ในการช าระเบี้ยประกันภัยของตนเอง ปัญหาเรื่องนี้มักจะเกี่ยวโยงไปถึงวิธีการขายของตัวแทนประกันชีวิตด้วย เพราะ
ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยตกลงซื้อประกันชีวิตเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินกว่าที่เขาจะสามารถช าระเบี้ย
ประกันภัยได้ตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับก่อนครบก าหนดอายุกรมธรรม์
ประกันภัย นอกจากนี้หากผู้ขอเอาประกันภัยรายใด ขอท าประกันชีวิตในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินสมควร 
(Over Insurance) ผู้พิจารณารับประกันภัยก็จะต้องระมัดระวังว่าเป็นการท าประกันชีวิตในลักษณะไม่สุจริต โดยหวัง
ผลในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  
   2.1.1 วัตถปุระสงค์ของการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ป้องกันการเรียกร้องสินไหมมรณกรรมในระยะเวลาอันสั้น (Early Death Claim) หรือป้องกัน
กลุ่มผู้ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงแอบแฝง (Anti-selection) 
   2) ประเมินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อป้องกันกรมธรรม์
ประกันภัยขาดอายุ เนื่องจากการเสนอขายไม่ตรงกับความต้องการ หรือการจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถ
ในการช าระเบี้ยประกันภัย 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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   3) ป้องกันไม่ให้มีการท าประกันชีวิตด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินไป (Over Insurance) 
เพื่อแสวงหาผลก าไรจากการท าประกันชีวิต 
  2.1.2 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ความจ าเป็นในการท าประกันชีวิต (Insurance Needs) ผู้ขอเอาประกันภัยจะซื้อแบบประกัน
ชีวิตที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการทางการเงิน (Financial Need) เช่น ท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการสูญเสีย
รายได้ เพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน เพื่อการออมทรัพย์ เป็นต้น     
    2) การมีส่วนได้ส่วนเสียในการขอเอาประกันภัย (Insurable Interest) ผู้ขอเอาประกันภัยและ
ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในการเอาประกันชีวิตซึ่งขึ้นอยู่กับความจ าเป็นหรือวัตถุประสงค์ในการ
ขอเอาประกันชีวิต เช่น ในกรณีท าประกันเพื่อคุ้มครองการสูญเสียรายได้ ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นบุคคลในครอบครัว
ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือกรณีท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นธนาคารใน
ฐานะเจ้าหนี้ เป็นต้น 
   3) อาชีพและรายได้ (Occupation & Income) รายได้จะน ามาใช้ในการค านวณความคุ้มครอง
สูงสุดที่จะสามารถรับประกันภัยได้ และประเมินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันภัยจะ
พิจารณาความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันภัย โดยอนุมัติให้เบี้ยประกันภัยรวมทุก
กรมธรรม์ประกันภัยของทุกบริษัทรวมกันไม่เกิน 15 – 20% ของรายได้ต่อปี และความคุ้มครองสูงสุดขึ้นอยู่กับรายได้
และอายุของผู้ขอเอาประกันภัย  
 2.2 ปัจจัยเส่ียงส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคลที่จะน ามา
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ได้แก ่     
   2.2.1 อาชีพ (Occupation Risk) อาชีพมีผลต่อแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้เสียชีวิต พิการ หรือ
เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย อาชีพและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปย่อมมีโอกาสได้รับอันตรายแตกต่างกันไป อาชีพที่
ท างานเก่ียวข้องกับเอกสารหรือท างานประจ าอยู่ในส านกังาน โอกาสเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ น้อย เมื่อเทยีบกับอาชีพที่ต้อง
ท างานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือท างานในโรงงาน การประกอบอาชีพในบางลักษณะส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรมและ
เจ็บป่วย เช่น บุคคลที่ท างานในสิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะเป็นพิษ จะส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ต ารวจ
จราจร คนงานในเหมืองถ่านหิน เป็นต้น 
  อาชีพพนักงานบริการในสถานบันเทิงต่าง ๆ เช่น สถานอาบอบนวด บาร์ ไนท์คลับ คอกเทลเลาจน์   
เป็นต้น เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอัตราเสี่ยงสูงในเรื่องของสุขภาพทรุดโทรม มีโอกาสสูงในการติดเชื้อเอดส์  ดังนั้น การ
พิจารณารับประกันภัยส าหรับอาชพีนี้ ควรต้องมีการเรียกตรวจเลือด Anti HIV ก่อนการรับประกันชีวิต และบางบริษัท
ประกันภัยอาจรับประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จ ากัด 
  จากความแตกต่างดังกล่าวในบางกลุ่มอาชีพจึงต้องมีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ในแต่ละบริษัทประกันภัยยังมีการก าหนดอัตราชั้นอาชีพส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุด้วย ซึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยง
น้อย อัตราการเก็บเบี้ยประกันอุบัติเหตุย่อมน้อยกว่า โดยทั่วไปการก าหนดชั้นอาชีพจะแบ่งเป็น 3 ชั้น หรือ 4 ชั้น 
ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของแต่ละบริษัท เช่น พนักงานบัญชีจัดอยู่ในอาชพีชัน้ 1 พนักงานขับรถจัดอยู่ในอาชีพชั้น 3 เป็นต้น 
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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 
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   3) ป้องกันไม่ให้มีการท าประกันชีวิตด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินไป (Over Insurance) 
เพื่อแสวงหาผลก าไรจากการท าประกันชีวิต 
  2.1.2 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ความจ าเป็นในการท าประกันชีวิต (Insurance Needs) ผู้ขอเอาประกันภัยจะซื้อแบบประกัน
ชีวิตที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการทางการเงิน (Financial Need) เช่น ท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการสูญเสีย
รายได้ เพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน เพื่อการออมทรัพย์ เป็นต้น     
    2) การมีส่วนได้ส่วนเสียในการขอเอาประกันภัย (Insurable Interest) ผู้ขอเอาประกันภัยและ
ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในการเอาประกันชีวิตซึ่งขึ้นอยู่กับความจ าเป็นหรือวัตถุประสงค์ในการ
ขอเอาประกันชีวิต เช่น ในกรณีท าประกันเพื่อคุ้มครองการสูญเสียรายได้ ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นบุคคลในครอบครัว
ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือกรณีท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นธนาคารใน
ฐานะเจ้าหนี้ เป็นต้น 
   3) อาชีพและรายได้ (Occupation & Income) รายได้จะน ามาใช้ในการค านวณความคุ้มครอง
สูงสุดที่จะสามารถรับประกันภัยได้ และประเมินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันภัยจะ
พิจารณาความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันภัย โดยอนุมัติให้เบี้ยประกันภัยรวมทุก
กรมธรรม์ประกันภัยของทุกบริษัทรวมกันไม่เกิน 15 – 20% ของรายได้ต่อปี และความคุ้มครองสูงสุดขึ้นอยู่กับรายได้
และอายุของผู้ขอเอาประกันภัย  
 2.2 ปัจจัยเส่ียงส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคลที่จะน ามา
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ได้แก ่     
   2.2.1 อาชีพ (Occupation Risk) อาชีพมีผลต่อแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้เสียชีวิต พิการ หรือ
เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย อาชีพและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปย่อมมีโอกาสได้รับอันตรายแตกต่างกันไป อาชีพที่
ท างานเก่ียวข้องกับเอกสารหรือท างานประจ าอยู่ในส านกังาน โอกาสเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ น้อย เมื่อเทยีบกับอาชีพที่ต้อง
ท างานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือท างานในโรงงาน การประกอบอาชีพในบางลักษณะส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรมและ
เจ็บป่วย เช่น บุคคลที่ท างานในสิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะเป็นพิษ จะส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ต ารวจ
จราจร คนงานในเหมืองถ่านหิน เป็นต้น 
  อาชีพพนักงานบริการในสถานบันเทิงต่าง ๆ เช่น สถานอาบอบนวด บาร์ ไนท์คลับ คอกเทลเลาจน์   
เป็นต้น เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอัตราเสี่ยงสูงในเรื่องของสุขภาพทรุดโทรม มีโอกาสสูงในการติดเชื้อเอดส์  ดังนั้น การ
พิจารณารับประกันภัยส าหรับอาชพีนี้ ควรต้องมีการเรียกตรวจเลือด Anti HIV ก่อนการรับประกันชีวิต และบางบริษัท
ประกันภัยอาจรับประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จ ากัด 
  จากความแตกต่างดังกล่าวในบางกลุ่มอาชีพจึงต้องมีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ในแต่ละบริษัทประกันภัยยังมีการก าหนดอัตราชั้นอาชีพส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุด้วย ซึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยง
น้อย อัตราการเก็บเบี้ยประกันอุบัติเหตุย่อมน้อยกว่า โดยทั่วไปการก าหนดชั้นอาชีพจะแบ่งเป็น 3 ชั้น หรือ 4 ชั้น 
ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของแต่ละบริษัท เช่น พนักงานบัญชีจัดอยู่ในอาชพีชัน้ 1 พนักงานขับรถจัดอยู่ในอาชีพชั้น 3 เป็นต้น 
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3-12  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 

 
 

  2.2.2 กีฬาและงานอดิเรก (Sport and Hobby Risk) บุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยมาตรฐาน
มิได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับการคิดเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเสมอไป หากบุคคลเหล่านั้นมีงานอดิเรกหรือกึ่ง
อาชีพหรือเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงภัยต่ออุบัติเหตุที่ท าให้เสียชีวิต หรือพิการทางร่างกายสูง เช่น นักมวย นักประดาน้ า 
แข่งรถประเภทต่าง ๆ การล่าสัตว์ เล่นเครื่องร่อน โดดร่ม แข่งเรือ เป็นต้น บุคคลประเภทข้างต้นอาจไม่มีความจ าเป็น
ต่อการตรวจสุขภาพก่อนท าประกันชีวิต เว้นเสียแต่ว่ามีปัญหาทางสุขภาพอันเป็นผลเนื่องมากจากการเล่นกีฬา งาน
อดิเรก หรือกึ่งอาชีพนั้น ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนท าประกันชีวิตทุกกรณี 
   ในประเทศไทยปัจจุบันการด าน้ า (Scuba Diving) เพื่อการกีฬาหรืองานอดิเรกก็ตามเร่ิมได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย ภัยอันตรายของนักด าน้ า คืออาการหมดแรง การฉีกขาดของหูส่วนกลาง ภาวะการดูดซึมก๊าซ
ไนโตรเจนในอัตราที่สูงกว่าปกติ หรือถุงลมปอดถูกท าลาย เป็นต้น อัตราการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการ
ด าน้ านี้มักจะพบในวัยรุ่น หรือวัยหนุ่มซึ่งมักจะประมาทไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการด าน้ าที่ก าหนดไว้ 
  ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวไว้นี้ส่วนมากจะไม่ได้รับการอนุมัติสัญญาเพิ่มเติม
แนบท้ายคุ้มครองอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพ การเพิ่มเบี้ยประกันภัยพิเศษจะเพิ่มตั้งแต่ 2 บาทจนถึง 15 บาท            
ต่อหนึ่งพัน แล้วแต่กรณี 
  2.2.3 ท่ีอยู่อาศัย (Residential Risk) การท าประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยควรท ากับบริษัทประกัน
ชีวิตในประเทศของตนเอง หรือกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีแนวโน้มที่ต้องเดินทางไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก ซึ่งจะมีผล
ต่อระดับความเสี่ยงมากน้อยต่างกัน ทั้งนี้ การเดินทางออกนอกประเทศ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การเดินทาง
ออกนอกประเทศชั่วคราว เช่น เพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน หรือเพื่อการศึกษา เป็นต้น  และ 2) การเดินทางออกนอก
ประเทศถาวรชั่วคราว เช่น การเดินทางไปท างานต่างประเทศ หรือเพื่อการศึกษามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
   1) ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยที่ผู้พิจาณารับประกันภัยต้องค านึงถึง ได้แก ่
    (1) ความมั่นคงทางการเมือง/ความสงบภายในประเทศ หมายรวมถึงการก่อการร้าย สงคราม 
กบฏ จลาจล หากต้องเดินทางเข้าไปในประเทศที่ไม่มีความมั่นคงทางการเมืองดังกล่าวบ่อย ๆ หรือเข้าไปอยู่เป็นระยะ
เวลานาน ๆ บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันภัยได้ 
    (2) การบริการทางด้านสาธารณสุขและการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีของการเจ็บป่วยหากมี
ขึ้น จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ดี และรวดเร็วมากน้อยเพียงใด หรือแม้กระทั่งมีการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงต่าง  ๆ 
มากหรือไม่ กรณีที่เข้าไปพ านักในประเทศที่มาตรฐานความเป็นอยู่ต่ ากว่าในประเทศไทย การพิจารณาอาจมีการเพิ่ม
เบี้ยประกันภัย จ ากัดจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือไม่รับประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละบริษัทด้วย ใน
อีกประเด็นที่จะต้องน ามาพิจารณาคือ กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเดินทางออกนอกประเทศแบบถาวรชั่วคราว 
การพิสูจน์หลักฐานในการเรียกร้องสินไหม และการบริการด้านอ่ืน ๆ อาจไม่สามารถกระท าได้โดยง่าย เพื่อเป็นการ
ป้องกันภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัยในเรื่องของการบริการ และเพื่อป้องกันการทุจริตในการเรียกร้องสินไหม 
บริษัทประกันภัยส่วนมากจ ากัดการเสนอขายสัญญาเพิ่มเติมฯ สภาพแวดล้อม (Environment) 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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    ในเรื่องความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การขาดอาหาร การสุขาภิบาล
ไม่ดีพออันเนื่องมาจากรายได้ต่ า ก็อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ระดับความเสี่ยงภัย หรืออัตราการตายสูงขึ้นได้ นอกจากนั้น  
ผู้ที่มีรายได้ต่ าเกินไปยังอาจมีปัญหาในเร่ืองความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยด้วย 
    (3) ส่วนได้เสียในการประกันภัย (Insurable Interest) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาใบค าขอเอาประกันภัยทุกรายด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์เป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียในการท าประกันภัย กล่าวคือผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
    ส่วนได้เสียสามารถพิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
     (3.1) การขอเอาประกันชีวิตตนเอง ผู้เป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้น ย่อมมีส่วนได้เสีย
ในชีวิตของตนเอง คือ เป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้นตามข้อก าหนดในกฎหมายจึงเอาประกันชีวิตตนเองได้  
     (3.2) การขอเอาประกันชีวิตผู้อื่น ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของคน
อ่ืนนั้น มีหลายกรณีดังนี้ 
      (3.2.1) บุคคลในครอบครัว  เช่น  บิดามารดากับบุตร สามีภรรยา ต่างมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ และความสัมพันธ์ทางด้านการเงิน เพราะบิดามารดาต้อง
อุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อแก่ชราหมดความสามารถในการหารายได้  ทั้งสอง
ฝ่ายจึงอาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ส่วนสามีภรรยาต่างก็ต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ดังนั้นบุคคลในครอบครัวจึง
อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้                                               
      (3.2.2) ญาติ ได้แก่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย และหลาน บุคคลเหล่านี้
ถือเป็นญาติกัน แต่ความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจนั้นยังไม่ใกล้ชิดกันเท่าที่ควร ดังนั้นการที่บุคคลเหล่านี้จะเอาประกันชีวิต
ซึ่งกันและกันได้จะต้องมีข้อมูลประกอบให้เห็นความสัมพันธ์กันถึงขนาดที่มีอุปการะเลี้ยงดูกัน  
      (3.2.3) ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจอาจมีส่วนได้
เสียในการเอาประกันชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้ เนื่องจากการเสียชีวิตของบุคคลในธุรกิจบางกรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ด้านการเงินต่อธุรกิจนั้น ๆ เช่น  
       - นายจ้าง-ลูกจ้าง นายจ้างมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้ เพราะ
ลูกจ้างมีส่วนในการท าคุณประโยชน์ให้แก่นายจ้าง หากลูกจ้างที่เป็นบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) เสียชีวิตย่อม
น าความเสียหายในเชิงธุรกิจมาสู่นายจ้าง อาจท าให้งานหยุดชะงัก หรือผลส าเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับการมีชีวิตของ
ลูกจ้างคนนั้น  
       การขอเอาประกันภัยให้กับลูกจ้างอาจเป็นการท าประกันเพื่อทดแทนความ
คุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายนายจ้างต้องรับผิดชอบหากลูกจ้างเสียชีวิตในระหว่างการจ้างงาน ซึ่งจ านวนเงิน
เอาประกันภัยจะต้องเหมาะสมกับเหตุผลที่ขอเอาประกันภัย      
       - เจ้าหนี้-ลูกหนี้ เจ้าหนี้มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ ซึ่งจ านวน
เงินเอาประกันภัยจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระ เพราะหากลูกหนี้เสียชีวิตในระหว่า งสัญญา 
เจ้าหนี้ย่อมหมดโอกาสที่จะติดตามการช าระหนี้  จ านวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกินมูลหนี้ และต้องมีหลักฐานการ
กู้ยืมเงินถูกต้องตามกฎหมาย แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียในชีวิตของเจ้าหนี้ 
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วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 
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    ในเรื่องความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การขาดอาหาร การสุขาภิบาล
ไม่ดีพออันเนื่องมาจากรายได้ต่ า ก็อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ระดับความเสี่ยงภัย หรืออัตราการตายสูงขึ้นได้ นอกจากนั้น  
ผู้ที่มีรายได้ต่ าเกินไปยังอาจมีปัญหาในเร่ืองความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยด้วย 
    (3) ส่วนได้เสียในการประกันภัย (Insurable Interest) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาใบค าขอเอาประกันภัยทุกรายด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์เป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียในการท าประกันภัย กล่าวคือผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
    ส่วนได้เสียสามารถพิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
     (3.1) การขอเอาประกันชีวิตตนเอง ผู้เป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้น ย่อมมีส่วนได้เสีย
ในชีวิตของตนเอง คือ เป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้นตามข้อก าหนดในกฎหมายจึงเอาประกันชีวิตตนเองได้  
     (3.2) การขอเอาประกันชีวิตผู้อื่น ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของคน
อ่ืนนั้น มีหลายกรณีดังนี้ 
      (3.2.1) บุคคลในครอบครัว  เช่น  บิดามารดากับบุตร สามีภรรยา ต่างมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ และความสัมพันธ์ทางด้านการเงิน เพราะบิดามารดาต้อง
อุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อแก่ชราหมดความสามารถในการหารายได้  ทั้งสอง
ฝ่ายจึงอาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ส่วนสามีภรรยาต่างก็ต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ดังนั้นบุคคลในครอบครัวจึง
อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้                                               
      (3.2.2) ญาติ ได้แก่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย และหลาน บุคคลเหล่านี้
ถือเป็นญาติกัน แต่ความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจนั้นยังไม่ใกล้ชิดกันเท่าที่ควร ดังนั้นการที่บุคคลเหล่านี้จะเอาประกันชีวิต
ซึ่งกันและกันได้จะต้องมีข้อมูลประกอบให้เห็นความสัมพันธ์กันถึงขนาดที่มีอุปการะเลี้ยงดูกัน  
      (3.2.3) ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจอาจมีส่วนได้
เสียในการเอาประกันชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้ เนื่องจากการเสียชีวิตของบุคคลในธุรกิจบางกรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ด้านการเงินต่อธุรกิจนั้น ๆ เช่น  
       - นายจ้าง-ลูกจ้าง นายจ้างมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้ เพราะ
ลูกจ้างมีส่วนในการท าคุณประโยชน์ให้แก่นายจ้าง หากลูกจ้างที่เป็นบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) เสียชีวิตย่อม
น าความเสียหายในเชิงธุรกิจมาสู่นายจ้าง อาจท าให้งานหยุดชะงัก หรือผลส าเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับการมีชีวิตของ
ลูกจ้างคนนั้น  
       การขอเอาประกันภัยให้กับลูกจ้างอาจเป็นการท าประกันเพ่ือทดแทนความ
คุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายนายจ้างต้องรับผิดชอบหากลูกจ้างเสียชีวิตในระหว่างการจ้างงาน ซึ่งจ านวนเงิน
เอาประกันภัยจะต้องเหมาะสมกับเหตุผลที่ขอเอาประกันภัย      
       - เจ้าหนี้-ลูกหนี้ เจ้าหนี้มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ ซึ่งจ านวน
เงินเอาประกันภัยจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระ เพราะหากลูกหนี้เสียชีวิตในระหว่า งสัญญา 
เจ้าหนี้ย่อมหมดโอกาสที่จะติดตามการช าระหนี้  จ านวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกินมูลหนี้ และต้องมีหลักฐานการ
กู้ยืมเงินถูกต้องตามกฎหมาย แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียในชีวิตของเจ้าหนี้ 
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       - หุ้นส่วน หากหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ
เป็นภาระต่อหุ้นส่วนคนอ่ืนได้  
    ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณาตรวจสอบหลักฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เอา
ประกันภัย กับผู้รับประโยชน์อย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์มีส่วนได้เสียในการ
ประกันภัยนั้น 
    หากระบุผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอ่ืน ผู้ขอเอาประกันภัยต้องชี้แจงเหตุผลที่เหมาะสมและ
แสดงหลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์ได้  แต่ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยชี้แจง
เหตุผลและพิสูจน์ความสัมพันธ์ไม่ได้ ผู้พิจารณารับประกันภัยอาจขอให้เปลี่ยนผู้รับประโยชน์หรือปฏิเสธการรับ
ประกันภัยนั้น  
    ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน การพิจารณาเรื่อง
ส่วนได้เสียในการท าประกันภัย ยิ่งมีความส าคัญมากขึ้น ก่อนที่จะตกลงรับประกันภัยจึงต้องตรวจสอบในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอเอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้เอาประกันภัยอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้เอาประกันภัย หลักการพิจารณาในเรื่องส่วนได้เสียนี้อาจใช้หลักเกณฑ์ 
ดังนี้คือ ถ้ามีเหตุผลเพียงพอที่แสดงว่า ผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชนจ์ะได้ประโยชน์จากการที่ผู้เอาประกันภัยมี
ชีวิตมากกว่าจากการที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ก็แสดงว่าเขามีส่วนได้เสียในเหตุที่ท าประกันภัย 
 2.3 ความเส่ียงภัยทางรูปแบบการด าเนินชีวิตและความเส่ียงภัยทางศีลธรรมจรรยา (Life Style Risk and 
Moral Hazard Risk) ผู้ขอเอาประกันภัยที่ชอบใช้ชีวิตในรูปแบบที่เป็นการบั่นทอนสุขภาพของตนเอง เช่น ดื่มสุราเป็น
ประจ า หรือติดยาเสพติด สูบบุหรี่เป็นประจ า ย่อมมีผลให้สุขภาพทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว และมีอัตราการเสียชีวิต
เพิ่มข้ึนกว่าปกติ รูปแบบการใช้ชีวิตดังกล่าวนี้ย่อมท าให้ระดับความเสี่ยงภัยสูงขึ้น 
 การด าเนินชีวิตของบุคคลโดยทั่วไปตามมาตรฐานของสังคมย่อมไม่มีผลต่อการพิจารณา แต่ถ้ารูปแบบในการ
ด าเนินชีวิตไม่เป็นไปตามการด าเนินชีวิตปกติที่ควรจะเป็นนั้น ย่อมก่อให้เกิดอันตรายกับตนเองในรูปแบบของการถูก
ท าร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต หรือการฆ่าตัวตาย 
 มูลเหตุของความเสี่ยงภัยในรูปแบบของการด าเนินชีวิต 
  1) อาชีพที่มีลักษณะผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคม เช่น ค้าของเถ่ือน ค้าประเวณี เจ้ามือหวยใต้ดิน 
กิจการบ่อนการพนัน เป็นต้น 
  2) อุปนิสัยหรือพฤติกรรมส่วนตัว พฤติกรรมส่วนตัวบางอย่างก่อให้เกิดแรงจูงใจในการฆาตกรรมได้สูง
กว่าปกติ เช่น ดื่มสุราของมึนเมาขาดสติเป็นประจ า เล่นการพนัน เป็นนักเลงอันธพาล เจ้าชู้/ชอบเที่ยวกลางคืน 
  3) เหตุเฉพาะกาล เป็นอันตรายอีกประการหนึ่งที่มีอยู่ และไม่สามารถพยากรณ์ความรุนแรงของ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เช่น บุคคลที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องเป็นคดีความในชั้นศาล นักการเมืองท้องถิ่น หัวคะแนน 
 จะเห็นได้ว่าบุคคลที่อยู่ในลักษณะดังกล่าวนี้ ถ้าจะมองถึงภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้ว จะมีผลบ้างในบาง
กลุ่ม แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีผลต่อการพิจารณาในสัญญาเพิ่มเติมบันทึกแนบท้ายฆาตกรรม จลาจล สงครามการเมือง 
(ฆจ.) มากกว่า หรือถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยงภัยมาก บริษัทก็อาจจะไม่พิจารณารับประกันภัย 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 การประเมินความเสี่ยงภัยที่เกิดจากลักษณะการด าเนินชีวิต และภัยที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยานั้น การได้มาซึ่ง
ข้อมูลถือเป็นเรื่องที่ยากมาก ต้องอาศัยข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น จากตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต การสังเกต
จากลักษณะอาชีพ การสังเกตภาพถ่ายจากบัตรประชาชน บางครั้งอาจจะช่วยบอกได้บ้าง นอกจากนี้การติดตามข้อมูล
ข่าวสาร ก็มีส่วนช่วยให้รู้จักกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้มีอิทธิพล ผู้พัวพันคดีทุจริต นักการเมืองท้องถิ่นที่มีความขัดแย้ง 
หรือแข่งขันสูง เป็นต้น     
 2.4 ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) ความเสี่ยงจากการลงทุน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนั้นส่งผลให้อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจริงเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับ
นั้นอาจจะสูงกว่า หรือต่ ากว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง  
 ในการพิจารณารับประกันภัยแบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุน ความเสี่ยงด้านการลงทุนเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ใช้พิจารณารับประกันภัย เพราะหากผู้เอาประกันภัยไม่มีความพร้อมทางด้านการลงทุน บริษัทก็จะไม่พิจารณา
รับประกันกรมธรรม์ประกันภัยแบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุนนี้ และหากบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย
ต้องรับความเสี่ยงร่วมกัน บริษัทประกันภัยจะบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนโดยแยกพอร์ตการลงทุนออกจากพอร์ต
การลงทุนรวมของบริษัทประกันภัย พร้อมทั้งน าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมและเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออม
เพิ่มเติม รวมถึงดอกผลจากการลงทุนของเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันภัย ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน
ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2556 ก าหนด คือ ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน ตรา
สารทุน หน่วยลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง การให้กู้ยืม การให้
เช่าซื้อรถ การรับอาวัลตั๋วเงิน และการออกหนังสือค้ าประกัน การท าธุรกรรมยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ การท าธุรกรรม
ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขาย หรือซื้อคืน  
 แต่หากผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง บริษัทประกันภัยจะต้องให้ค าแนะน าเร่ืองความ
เสี่ยงที่อาจจะได้ก าไร หรือขาดทุนจากการลงทุน เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยตระหนักก่อนที่จะท าประกันภัยแบบนี้  
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วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 
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 การประเมินความเสี่ยงภัยที่เกิดจากลักษณะการด าเนินชีวิต และภัยที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยานั้น การได้มาซึ่ง
ข้อมูลถือเป็นเรื่องที่ยากมาก ต้องอาศัยข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น จากตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต การสังเกต
จากลักษณะอาชีพ การสังเกตภาพถ่ายจากบัตรประชาชน บางครั้งอาจจะช่วยบอกได้บ้าง นอกจากนี้การติดตามข้อมูล
ข่าวสาร ก็มีส่วนช่วยให้รู้จักกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้มีอิทธิพล ผู้พัวพันคดีทุจริต นักการเมืองท้องถิ่นที่มีความขัดแย้ง 
หรือแข่งขันสูง เป็นต้น     
 2.4 ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) ความเสี่ยงจากการลงทุน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนั้นส่งผลให้อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจริงเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับ
นั้นอาจจะสูงกว่า หรือต่ ากว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง  
 ในการพิจารณารับประกันภัยแบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุน ความเสี่ยงด้านการลงทุนเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ใช้พิจารณารับประกันภัย เพราะหากผู้เอาประกันภัยไม่มีความพร้อมทางด้านการลงทุน บริษัทก็จะไม่พิจารณา
รับประกันกรมธรรม์ประกันภัยแบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุนนี้ และหากบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย
ต้องรับความเสี่ยงร่วมกัน บริษัทประกันภัยจะบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนโดยแยกพอร์ตการลงทุนออกจากพอร์ต
การลงทุนรวมของบริษัทประกันภัย พร้อมทั้งน าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมและเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออม
เพิ่มเติม รวมถึงดอกผลจากการลงทุนของเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันภัย ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน
ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2556 ก าหนด คือ ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน ตรา
สารทุน หน่วยลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง การให้กู้ยืม การให้
เช่าซื้อรถ การรับอาวัลตั๋วเงิน และการออกหนังสือค้ าประกัน การท าธุรกรรมยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ การท าธุรกรรม
ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขาย หรือซื้อคืน  
 แต่หากผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง บริษัทประกันภัยจะต้องให้ค าแนะน าเร่ืองความ
เสี่ยงที่อาจจะได้ก าไร หรือขาดทุนจากการลงทุน เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยตระหนักก่อนที่จะท าประกันภัยแบบนี้  
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เร่ืองที ่3.3  
องค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย 
 
     
 องค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน และ
กรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 
และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ในส่วนของความคุ้มครอง จะใช้ทฤษฎีและหลักการที่
เหมือนกัน คือ 
     
1. องค์ประกอบของการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย   
 การประกันชีวิตจะแตกต่างจากสินค้าประเภทอ่ืน คือ ต้นทุนของการประกันชีวิ ตเมื่อประกาศขายจะไม่รู้
แน่นอนจนกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตจะครบก าหนด หรือสิ้นสุดผลบังคับ ดังนั้นในการก าหนดค่าของการประกันชวีิตจงึ
ขึ้นอยู่กับการคาดคะเน และสมมติฐานจากประสบการณ์ในอดีตเพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต  ดังนั้น เมื่อมี
เหตุการณ์เกิดข้ึนในอนาคตจะต้องไม่มีผลกระทบมากนักกับเบี้ยประกันภัยที่ค านวณไว้แล้ว  
 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการค านวณ ก าหนดค่าของการประกันภัย และ
อัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแบบต่าง  ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ถ้าเบี้ยประกันภัยที่ถูกก าหนดต่ าเกินไปอาจ
เป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงของบริษัท และถ้าเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปบริษัทอาจสูญเสียตลาดให้กับคู่แข่งได้ ดังนั้น
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของบริษัทประกันภัยขึ้นอยู่กับการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 
 เบี้ยประกันภัย หมายถึง เบี้ยประกันภัยสุทธิที่รวมค่าใช้จ่าย และค่าบวกเพิ่มอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อความคุ้มครองที่จะได้รับจากการประกันภัย โดยองค์ประกอบส าคัญที่
มีผลต่อการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยคือ 1) อัตรามรณะ (Mortality Rate) 2) อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate)      
3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Expenses) 4) อัตราการขาดผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย 5) การส ารองฉุกเฉิน 
และ 6) อัตราผลก าไร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) อัตรามรณะ (Mortality Rate) คือตัวเลขที่แสดงอัตราการตายของคนในอายุต่าง ๆ ซึ่งนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยจะใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability) และกฎว่าด้วยจ านวนมาก (Law of Large Numbers) ในการ
ท านายเก่ียวกับความน่าจะเป็นของประชากรกลุ่มหนึ่ง ว่าในแต่ละปีผู้เอาประกันชีวิตจะเสียชีวิตเท่าไร โดย 
 ความน่าจะเป็น หมายถึง โอกาสที่เหตุการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้น หรืออัตราส่วนของจ านวนครั้งที่เหตุการณ์
บางอย่างจะเกิดขึ้นต่อจ านวนคร้ังที่เป็นไปได้ทั้งหมด 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 กฎว่าด้วยจ านวนมาก หมายถึงยิ่งจ านวนคร้ังที่จะเกิดมากข้ึน ตามทฤษฎีความน่าจะเป็นก็จะมากข้ึนด้วย เช่น 
ในการโยนเหรียญบาท 10,000 คร้ัง ความน่าจะเป็นที่โอกาสจะเกิดหัวจะมีจ านวนใกล้เคียงครึ่งหนึ่งของจ านวนครั้งที่
โยน ซึ่งจะใกล้เคียงกว่าการโยนเหรียญบาทเพียง 10 คร้ัง  
 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่สามารถท านายได้ว่าใครจะเสียชีวิตในเวลาใด แต่ จะสามารถท านายได้
โดยประมาณว่าจะมีคนเสียชีวิตกี่คน อัตราการตายของคนในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน แต่ละประเทศจึงมักจะ
สร้างตารางมรณะวิสัย (Mortality Table-ตารางที่ 3.1) ซึ่งแสดงอัตราการตายของผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญ 
และอุตสาหกรรม ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 100 ปี ว่ามีอัตราการเสียชีวิตเป็นจ านวนเท่าใด ปัจจุบัน         
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะค านวณเบี้ยประกันภัยโดยใช้ตารางมรณะไทย ปี 2551 ซึ่งจะแสดงความน่าจะเป็นของ 
คนไทยที่ท าประกันชีวิตที่จะมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตในแต่ละช่วงอายุ                    
 ตารางมรณะไทยจะเริ่มจากอายุ 0 ปี และไปสิ้นสุดที่อายุ 99 ปี หรือ 100 ปี ซึ่งแม้ว่าผู้เอาประกันภัยบางคน
อาจจะยังมีชีวิตอยู่ แต่ในทางทฤษฎีถือว่าเสียชีวิตแล้ว เช่น หากใครท าประกันชีวิตแบบตลอดชีพ และมีชีวิตอยู่จนถึง
อายุ 99 ปี บริษัทก็จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันชีวิตให้ และถือว่าการประกันชีวิตสิ้นสุดลง    
 จากตารางที่ 3.1 ซึ่งเป็นตารางมรณะไทย ปี 2551 เพศชาย เพศหญิง ของการประกันชีวิตประเภทสามัญ 
และประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ประเภทสามัญ ผู้เอาประกันชีวิตเพศชายที่มีอายุ 35 ปี จะมีอัตรามรณะ เท่ากับ 
2.9031 คน ต่อ 1,000 คน ในขณะที่เพศหญิง จะมีอัตรามรณะเท่ากับ 1.1942 คน ต่อ 1,000 คน                                              
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วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 
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 กฎว่าด้วยจ านวนมาก หมายถึงยิ่งจ านวนคร้ังที่จะเกิดมากข้ึน ตามทฤษฎีความน่าจะเป็นก็จะมากข้ึนด้วย เช่น 
ในการโยนเหรียญบาท 10,000 คร้ัง ความน่าจะเป็นที่โอกาสจะเกิดหัวจะมีจ านวนใกล้เคียงครึ่งหนึ่งของจ านวนครั้งที่
โยน ซึ่งจะใกล้เคียงกว่าการโยนเหรียญบาทเพียง 10 คร้ัง  
 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่สามารถท านายได้ว่าใครจะเสียชีวิตในเวลาใด แต่ จะสามารถท านายได้
โดยประมาณว่าจะมีคนเสียชีวิตกี่คน อัตราการตายของคนในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน แต่ละประเทศจึงมักจะ
สร้างตารางมรณะวิสัย (Mortality Table-ตารางที่ 3.1) ซึ่งแสดงอัตราการตายของผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญ 
และอุตสาหกรรม ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 100 ปี ว่ามีอัตราการเสียชีวิตเป็นจ านวนเท่าใด ปัจจุบัน         
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะค านวณเบี้ยประกันภัยโดยใช้ตารางมรณะไทย ปี 2551 ซึ่งจะแสดงความน่าจะเป็นของ 
คนไทยที่ท าประกันชีวิตที่จะมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตในแต่ละช่วงอายุ                    
 ตารางมรณะไทยจะเริ่มจากอายุ 0 ปี และไปสิ้นสุดที่อายุ 99 ปี หรือ 100 ปี ซึ่งแม้ว่าผู้เอาประกันภัยบางคน
อาจจะยังมีชีวิตอยู่ แต่ในทางทฤษฎีถือว่าเสียชีวิตแล้ว เช่น หากใครท าประกันชีวิตแบบตลอดชีพ และมีชีวิตอยู่จนถึง
อายุ 99 ปี บริษัทก็จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันชีวิตให้ และถือว่าการประกันชีวิตสิ้นสุดลง    
 จากตารางที่ 3.1 ซึ่งเป็นตารางมรณะไทย ปี 2551 เพศชาย เพศหญิง ของการประกันชีวิตประเภทสามัญ 
และประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ประเภทสามัญ ผู้เอาประกันชีวิตเพศชายที่มีอายุ 35 ปี จะมีอัตรามรณะ เท่ากับ 
2.9031 คน ต่อ 1,000 คน ในขณะที่เพศหญิง จะมีอัตรามรณะเท่ากับ 1.1942 คน ต่อ 1,000 คน                                              
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ตารางที ่3.1 ตารางแสดงมรณะไทย ปี พ.ศ. 2551 
                             ต่อ 1,000 คน 

ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
0 5.1713 3.5928 4.3838 3.2672 1.0462 1.0253 0.9766 0.7696 
1 2.5856 1.7964 2.1919 1.6336 0.9339 0.9108 0.8548 0.6626 
2 1.7589 1.3465 1.6045 1.2524 0.8322 0.8065 0.7374 0.5734 
3 1.3127 1.0582 1.2818 1.0336 0.7425 0.7139 0.6253 0.5113 
4 1.0397 0.8606 1.0889 0.8940 0.6656 0.6345 0.5239 0.4657 
5 0.8595 0.7189 0.9687 0.7994 0.6028 0.5695 0.4452 0.4405 
6 0.7354 0.6139 0.8945 0.7333 0.5557 0.5200 0.4070 0.4494 
7 0.6501 0.5356 0.8548 0.6867 0.5264 0.4859 0.4106 0.4788 
8 0.5975 0.4786 0.8504 0.6544 0.5177 0.4667 0.4425 0.5173 
9 0.5796 0.4404 0.8924 0.6334 0.5332 0.4612 0.4938 0.5505 
10 0.6040 0.4215 0.9993 0.6233 0.5767 0.4675 0.5826 0.5815 
11 0.7130 0.4251 1.2141 0.6274 0.6517 0.4836 0.7191 0.6110 
12 0.9270 0.4512 1.4959 0.6718 0.7601 0.5071 0.9020 0.6372 
13 1.2717 0.4982 1.8617 0.7734 0.9012 0.5358 1.1152 0.6557 
14 1.7248 0.5628 2.3161 0.9289 1.0708 0.5675 1.3517 0.6681 
15 2.2670 0.6409 2.8561 1.1449 1.2610 0.6000 1.6061 0.6640 
16 2.8636 0.7279 3.4795 1.4181 1.4617 0.6318 1.8665 0.6578 
17 3.4727 0.8192 4.1847 1.7365 1.6610 0.6615 2.1045 0.6667 
18 4.0504 0.9102 4.9684 2.0775 1.8473 0.6887 2.3054 0.6836 
19 4.5593 0.9972 5.8182 2.4151 2.0109 0.7128 2.4533 0.7022 
20 4.9751 1.0779 6.7205 2.7206 2.2799 0.7687 2.5686 0.7387 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
21 5.2900 1.1508 7.6441 2.9745 2.3870 0.7882 2.6941 0.7980 
22 5.5107 1.2156 8.5548 3.1635 2.4620 0.8056 2.8356 0.8708 
23 5.6537 1.2725 9.4064 3.2895 2.5091 0.8211 2.9826 0.9516 
24 5.7388 1.3220 10.1585 3.3616 2.5346 0.8354 3.1378 1.0355 
25 5.7850 1.3646 10.7789 3.3971 2.5456 0.8488 3.2942 1.1194 
26 5.8077 1.4013 11.2608 3.4101 2.5488 0.8624 3.4499 1.2081 
27 5.8174 1.4334 11.5987 3.4161 2.5503 0.8774 3.5917 1.2969 
28 5.8206 1.4627 11.8130 3.4204 2.5550 0.8957 3.7039 1.3772 
29 5.8219 1.4911 11.9318 3.4255 2.5664 0.9189 3.7883 1.4513 
30 5.8239 1.5211 11.9886 3.4296 2.5874 0.9486 3.8608 1.52 
31 5.8278 1.5551 12.0083 3.4346 2.6201 0.9856 3.9395 1.6014 
32 5.8340 1.5958 12.0142 3.4437 2.6664 1.0298 4.0505 1.6876 
33 5.8430 1.6455 12.0155 3.4665 2.7279 1.0803 4.1971 1.7684 
34 5.8564 1.7067 12.0203 3.5136 2.8063 1.1357 4.3684 1.8534 
35 5.8766 1.7814 12.0271 3.5966 2.9031 1.1942 4.5546 1.9368 
36 5.9066 1.8717 12.0314 3.7231 3.0194 1.2547 4.7409 2.0011 
37 5.9514 1.9789 12.0334 3.8968 3.1560 1.3165 4.9154 2.0475 
38 6.0179 2.1038 12.0349 4.1160 3.3132 1.3800 5.0895 2.0894 
39 6.1154 2.2465 12.0355 4.3768 3.4910 1.4468 5.2847 2.1453 
40 6.2544 2.4066 12.0381 4.6730 3.6895 1.5185 5.5104 2.2303 
41 6.4459 2.5839 12.0502 4.9986 3.8740 1.5418 5.7759 2.3368 
42 6.6985 2.7784 12.0838 5.3493 4.1157 1.6274 6.0822 2.4719 
43 7.0184 2.9918 12.1584 5.7230 4.3801 1.7237 6.4222 2.6336 
44 7.4074 3.2275 12.2995 6.1189 4.6692 1.8327 6.8094 2.8222 
45 7.8637 3.4903 12.5365 6.5378 4.9858 1.9572 7.2413 3.0535 
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วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 

 
  

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

3-19



 

การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-19 
 

 
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
21 5.2900 1.1508 7.6441 2.9745 2.3870 0.7882 2.6941 0.7980 
22 5.5107 1.2156 8.5548 3.1635 2.4620 0.8056 2.8356 0.8708 
23 5.6537 1.2725 9.4064 3.2895 2.5091 0.8211 2.9826 0.9516 
24 5.7388 1.3220 10.1585 3.3616 2.5346 0.8354 3.1378 1.0355 
25 5.7850 1.3646 10.7789 3.3971 2.5456 0.8488 3.2942 1.1194 
26 5.8077 1.4013 11.2608 3.4101 2.5488 0.8624 3.4499 1.2081 
27 5.8174 1.4334 11.5987 3.4161 2.5503 0.8774 3.5917 1.2969 
28 5.8206 1.4627 11.8130 3.4204 2.5550 0.8957 3.7039 1.3772 
29 5.8219 1.4911 11.9318 3.4255 2.5664 0.9189 3.7883 1.4513 
30 5.8239 1.5211 11.9886 3.4296 2.5874 0.9486 3.8608 1.52 
31 5.8278 1.5551 12.0083 3.4346 2.6201 0.9856 3.9395 1.6014 
32 5.8340 1.5958 12.0142 3.4437 2.6664 1.0298 4.0505 1.6876 
33 5.8430 1.6455 12.0155 3.4665 2.7279 1.0803 4.1971 1.7684 
34 5.8564 1.7067 12.0203 3.5136 2.8063 1.1357 4.3684 1.8534 
35 5.8766 1.7814 12.0271 3.5966 2.9031 1.1942 4.5546 1.9368 
36 5.9066 1.8717 12.0314 3.7231 3.0194 1.2547 4.7409 2.0011 
37 5.9514 1.9789 12.0334 3.8968 3.1560 1.3165 4.9154 2.0475 
38 6.0179 2.1038 12.0349 4.1160 3.3132 1.3800 5.0895 2.0894 
39 6.1154 2.2465 12.0355 4.3768 3.4910 1.4468 5.2847 2.1453 
40 6.2544 2.4066 12.0381 4.6730 3.6895 1.5185 5.5104 2.2303 
41 6.4459 2.5839 12.0502 4.9986 3.8740 1.5418 5.7759 2.3368 
42 6.6985 2.7784 12.0838 5.3493 4.1157 1.6274 6.0822 2.4719 
43 7.0184 2.9918 12.1584 5.7230 4.3801 1.7237 6.4222 2.6336 
44 7.4074 3.2275 12.2995 6.1189 4.6692 1.8327 6.8094 2.8222 
45 7.8637 3.4903 12.5365 6.5378 4.9858 1.9572 7.2413 3.0535 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
46 8.3826 3.7855 12.8959 6.9821 5.0989 2.1007 7.7079 3.3376 
47 8.9571 4.1183 13.3916 7.4552 5.4636 2.2683 8.2113 3.6637 
48 9.5771 4.4911 14.0252 7.9610 5.8662 2.4662 8.7741 4.0468 
49 10.2320 4.9037 14.7865 8.5041 6.3120 2.7020 9.4153 4.5007 
50 10.9113 5.3530 15.6576 9.0900 6.8076 2.9837 10.1465 5.0417 
51 11.6099 5.8362 16.6211 9.7251 7.3607 3.3194 10.9548 5.6705 
52 12.3297 6.3521 17.6619 10.4166 7.9794 3.7169 11.8307 6.3695 
53 13.0833 6.9050 18.7733 11.1725 8.6727 4.1830 12.7911 7.1362 
54 13.8929 7.5049 19.9585 12.0021 9.4500 4.7236 13.8578 7.9620 
55 14.7899 8.1679 21.2307 12.9152 10.3216 5.3434 15.0523 8.8480 
56 15.8097 8.9141 22.6088 13.9213 11.2997 6.0461 16.3634 9.8376 
57 16.9871 9.7646 24.1181 15.0293 12.3989 6.8349 17.7594 10.9264 
58 18.3532 10.7411 25.7797 16.2480 13.6371 7.7135 19.2299 12.1310 
59 19.9355 11.8665 27.6145 17.5873 15.0344 8.6872 20.8180 13.4515 
60 21.7523 13.1602 29.6375 19.0562 16.6115 9.7643 22.6362 14.9366 
61 23.8103 14.6349 31.8580 20.6612 18.3863 10.9585 24.6795 16.5420 
62 26.1046 16.2936 34.2794 22.4053 20.3707 12.2887 26.8951 18.1744 
63 28.6186 18.1234 36.8988 24.2860 22.5674 13.7795 29.2552 19.8302 
64 31.3234 20.0949 39.7021 26.2956 24.9698 15.4586 31.7980 21.5874 
65 34.1786 22.1650 42.6673 28.4220 27.5635 17.3541 34.6150 23.5993 
66 37.1394 24.2890 45.7688 30.6526 30.3318 19.4898 37.8538 26.0265 
67 40.1699 26.4339 48.9841 32.9772 33.2621 21.8817 41.4346 28.9042 
68 43.2484 28.5909 52.2987 35.3892 36.3553 24.5346 45.0475 31.9283 
69 46.3744 30.7777 55.7046 37.8843 39.6311 27.4394 48.9334 34.8515 
70 49.5763 33.0454 59.2061 40.4645 43.1320 30.5717 53.6668 38.3260 
71 52.9177 35.4731 62.8233 43.1355 46.9215 33.8943 59.2934 42.2835 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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  ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
72 56.4865 38.1560 66.5911 45.9062 51.0790 37.3608 65.4559 47.1470 
73 60.3873 41.1909 70.5607 48.7966 55.6903 40.9251 71.4233 52.6263 
74 64.7242 44.6685 74.7926 51.8478 60.8343 44.5534 77.6603 59.5500 
75 69.5994 48.6656 79.3609 55.1286 66.5641 48.2373 85.0003 68.3145 
76 75.0962 53.2419 84.2967 58.7427 72.8885 52.0074 93.9771 78.5014 
77 81.2749 58.4403 89.6886 62.8212 79.7485 55.9448 104.1888 89.1553 
78 88.1691 64.2936 95.5832 67.5139 87.0028 60.1837 114.9819 99.6512 
79 95.8006 70.8331 102.0493 72.9692 94.4359 64.9034 125.5835 109.6087 
80 104.1751 78.0886 109.1643 79.3112 101.8052 70.3157 135.9668 119.3320 
81 113.2930 86.1832 117.0172 86.6231 108.9104 76.6443 146.1450 128.1058 
82 123.2371 94.9407 125.6993 94.9526 115.6808 84.1011 155.8305 137.1491 
83 133.7987 104.4966 135.2982 104.3096 122.2476 92.8666 164.6388 145.7236 
84 145.1245 114.9046 145.8811 114.6814 128.9782 103.0712 173.1651 153.5321 
85 157.2453 126.2180 157.4945 126.0495 136.4445 114.7844 182.4859 163.8565 
96 170.1887 138.4888 170.1510 138.4077 145.3276 128.0065 193.6098 178.0193 
87 183.9786 151.7670 183.8325 151.7673 156.2715 142.6601 206.2526 193.9097 
88 198.6342 166.0985 198.4983 166.1596 169.7406 158.5858 219.9660 210.9293 
89 214.1689 181.5243 214.1689 181.5243 185.9019 175.5529 234.4350 228.4008 
90 230.5900 198.0792 230.5900 198.0792 204.5678 193.0092 250.0154 246.1378 
91 247.8970 215.7892 247.8970 215.7892 225.2324 210.4035 266.8705 264.1705 
92 266.0817 234.6708 266.0817 234.6708 247.2130 227.4564 284.8464 280.9284 
93 285.1262 254.7288 285.1262 254.7288 269.8015 244.4235 303.7154 297.0238 
94 305.0039 275.9545 305.0039 275.9545 292.3918 261.8236 323.3095 313.1783 
95 325.6775 298.3246 325.6775 298.3246 314.5678 280.7621 343.7016 328.8200 
96 347.0996 321.8003 347.0996 321.8003 336.1578 302.1461 365.0580 345.8977 
97 369.2128 346.3252 369.2128 346.3252 357.2230 326.8117 387.1903 364.3869 
98 391.9493 371.8262 391.9493 371.8262 377.9999 354.7206 409.8585 381.5029 
99 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 
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วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 
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  ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
72 56.4865 38.1560 66.5911 45.9062 51.0790 37.3608 65.4559 47.1470 
73 60.3873 41.1909 70.5607 48.7966 55.6903 40.9251 71.4233 52.6263 
74 64.7242 44.6685 74.7926 51.8478 60.8343 44.5534 77.6603 59.5500 
75 69.5994 48.6656 79.3609 55.1286 66.5641 48.2373 85.0003 68.3145 
76 75.0962 53.2419 84.2967 58.7427 72.8885 52.0074 93.9771 78.5014 
77 81.2749 58.4403 89.6886 62.8212 79.7485 55.9448 104.1888 89.1553 
78 88.1691 64.2936 95.5832 67.5139 87.0028 60.1837 114.9819 99.6512 
79 95.8006 70.8331 102.0493 72.9692 94.4359 64.9034 125.5835 109.6087 
80 104.1751 78.0886 109.1643 79.3112 101.8052 70.3157 135.9668 119.3320 
81 113.2930 86.1832 117.0172 86.6231 108.9104 76.6443 146.1450 128.1058 
82 123.2371 94.9407 125.6993 94.9526 115.6808 84.1011 155.8305 137.1491 
83 133.7987 104.4966 135.2982 104.3096 122.2476 92.8666 164.6388 145.7236 
84 145.1245 114.9046 145.8811 114.6814 128.9782 103.0712 173.1651 153.5321 
85 157.2453 126.2180 157.4945 126.0495 136.4445 114.7844 182.4859 163.8565 
96 170.1887 138.4888 170.1510 138.4077 145.3276 128.0065 193.6098 178.0193 
87 183.9786 151.7670 183.8325 151.7673 156.2715 142.6601 206.2526 193.9097 
88 198.6342 166.0985 198.4983 166.1596 169.7406 158.5858 219.9660 210.9293 
89 214.1689 181.5243 214.1689 181.5243 185.9019 175.5529 234.4350 228.4008 
90 230.5900 198.0792 230.5900 198.0792 204.5678 193.0092 250.0154 246.1378 
91 247.8970 215.7892 247.8970 215.7892 225.2324 210.4035 266.8705 264.1705 
92 266.0817 234.6708 266.0817 234.6708 247.2130 227.4564 284.8464 280.9284 
93 285.1262 254.7288 285.1262 254.7288 269.8015 244.4235 303.7154 297.0238 
94 305.0039 275.9545 305.0039 275.9545 292.3918 261.8236 323.3095 313.1783 
95 325.6775 298.3246 325.6775 298.3246 314.5678 280.7621 343.7016 328.8200 
96 347.0996 321.8003 347.0996 321.8003 336.1578 302.1461 365.0580 345.8977 
97 369.2128 346.3252 369.2128 346.3252 357.2230 326.8117 387.1903 364.3869 
98 391.9493 371.8262 391.9493 371.8262 377.9999 354.7206 409.8585 381.5029 
99 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 
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2) อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) เนื่องด้วยสัญญาประกันชีวิตเป็นสญัญาระยะยาว กว่าที่ผู้เอาประกันภัยหรือ
ผู้รับประโยชน์จะได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ซื้อไว้ มูลค่าของเงินย่อมเปลี่ยนแปลงไป การค านวณอัตราเบี้ย
ประกันภัย จึงต้องใช้อัตราดอกเบี้ยทบต้นเพื่อค านวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ของเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บ
จากผู้เอาประกันภัย โดยถือหลักว่า ณ วันออกกรมธรรม์ประกันภัย มูลค่าปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยในอนาคตต้อง
เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินผลประโยชน์ในอนาคต นอกจากนี้ การใช้อัตราดอกเบี้ยต่างกันยังมีผลให้เบี้ยประกันภัย
ต่างกัน หากใช้อัตราดอกเบี้ยสูงจะมีผลท าให้เบี้ยประกันภัยต่ าลง ขณะที่การใช้อัตราดอกเบี้ยต่ า จะมีผลท าให้เบี้ย
ประกันภัยสูงขึ้น  
 มูลค่าปัจจุบัน หมายถึง ค่าของเงินในเวลาปัจจุบันที่ควรลงทุนเพื่อให้ได้เงินสะสม 1 บาท ในตอนสิ้นปี  
 ดอกเบี้ยเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการค านวณเบี้ยประกันภัย  โดยทั่วไป เบี้ยประกันภัยจะจ่ายเมื่อต้นปี 
และการเรียกร้องกรณีมรณกรรมอาจเกิดขึ้นระหว่างปี หรือเมื่อสิ้นปี บริษัทจึงมีโอกาสน าเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอา
ประกันภัยช าระไปลงทุนหาดอกผลได้ และถ้าเป็นสัญญาระยะยาว จ านวนเบี้ยประกันภัยจะถูกน าไปลงทุนทันทีที่
บริษัทได้รับเมื่อสิ้นปี ดอกเบี้ยที่ได้รับจะน าไปรวมกับเงินต้นในปีถัดไป ซึ่งจะท าให้เงินต้นเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 อัตราดอกเบี้ยของธุรกิจประกันภัยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยจะต้องก าหนดไว้ค่อนข้างต่ า  เนื่องจาก
สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตท าได้ยาก ซึ่งหากเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลง ก็จะไม่เกิดผลกระทบกับธุรกิจประกันชีวิตมากนัก                                                                                 
 3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Expenses) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภทคือ ค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายผันแปรตามเบี้ยประกันภัย 
  (1) ค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าอาคารสถานที่ เป็นต้น 
  (2) ค่าใช้จ่ายผันแปรตามเบี้ยประกันภัย ประกอบด้วย        
   ก. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าบ าเหน็จพิเศษ ค่าขยายงาน ค่าพาหนะที่
จ่ายให้กับตัวแทนประกันชีวิต เป็นต้น 
   ข. ค่าใช้จ่ายในการพิจารณารับประกันชีวิต เช่น ค่าตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกันภัย  ค่าออก
กรมธรรม์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจสอบประวัติผู้ขอเอาประกันภัย เป็นต้น    
   ค. ค่าใช้จ่ายในการเก็บเบี้ยประกันภัย เช่น ค่าจัดพิมพ์ใบแจ้งก าหนดช าระเบี้ยประกั นภัย/
ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยพร้อมค่าจัดส่ง เป็นต้น 
   ง. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อพิสูจน์การเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น     
   จ. ค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและการพัฒนา การบัญชี ค่าใช้จ่ายด้านคณิตศาสตร์
ประกันภัยและด้านกฎหมาย เป็นต้น  
 นอกจากปัจจัยหลักทั้ง 3 ประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทประกันภัยต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ เพื่อให้เบี้ย
ประกันชีวิตมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะท าให้การด าเนินธุรกิจประกันชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น  
 4) อัตราการขาดผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย (Lapse Rate) อัตราการขาดผลบังคับของกรมธรรม์
ประกันภัย เกิดข้ึนจากการที่ผู้เอาประกันภัยมีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนที่
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-23 
 

 
 

กรมธรรม์จะครบก าหนดอายุ ซึ่งท าให้บริษัทประกันภัยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย เพราะในช่วงแรกของการออก
กรมธรรม์ประกันภัย 1 – 2 ปี บริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ เช่น ค่าบ าเหน็จ ซึ่งบางแบบประกันภัย 
มีค่าบ าเหน็จ สูงถึงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ปีต่อไปจะลดลง ค่าการพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัย ค่าตรวจสุขภาพ เป็น
ต้น ดังนั้นหากบริษัทมีอัตราการเวนคืนของกรมธรรม์ประกันภัยในช่วงปแีรกสูง บริษัทประกันภัยอาจจะมีรายรับ ไม่พอ
กับรายจ่าย 
 ในการค านวณเก่ียวกับอัตราการขาดผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องพิจารณาเก่ียวกับ 
  (1) ภาวะเศรษฐกิจและรายได้ประชากรของประเทศ เพราะถ้าภาวะเศรษฐกิจไม่ดี อัตราคนว่างงานสูง 
รายได้ประชากรต่ า จะท าให้การขาดผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยมีสูง 
  (2) คุณภาพของพนักงาน พนักงานที่ขาดความรู้ความเข้าใจในงานประกันภัยที่รับผิดชอบ  ท าให้ไม่
สามารถอธิบายผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์ หรือเวนคืนกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย มีผลให้การขาดผลบังคับของ
กรมธรรม์ประกันภัยมีสูง 
  (3) ประเภทและแบบต่าง ๆ ของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภทสามัญจะมีอัตราการ
ขาดผลบังคับของกรมธรรม์ต่ ากว่าประเภทอุตสาหกรรม เป็นต้น 
  (4) รายได้ของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยที่มีรายได้สูงมักจะมีการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยต่ า
กว่าผู้เอาประกันภัยที่มีรายได้ต่ า ท าให้อัตราการขาดผลบังคับมีสูงส าหรับผู้มีรายได้ต่ าเพื่อน าเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน   
 5) การส ารองฉุกเฉิน บริษัทประกันภัยจ าเป็นต้องมีการส ารองฉุกเฉินในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น 
เช่น อัตรามรณะสูงขึ้นอย่างผิดปกติ โดยอาจจะน าไปรวมกับรายการอ่ืน  ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย ตารางมรณะวิสัย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น หรืออาจน าไปบวกเพิ่มในเบี้ยประกันภัยเป็นการเฉพาะได้ หากยัง
ไม่ได้ค านวณรวมในรายอ่ืน ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว                    
 6) อัตราผลก าไร โดยทั่วไปผลก าไรจะแฝงในการส ารองฉุกเฉิน และรายการอ่ืน ๆ เช่น ในรายการมรณะวิสัย
ใช้อัตราที่ค่อนข้างสูงกว่าความเป็นจริง อัตราดอกเบี้ยจะใช้อัตราค่อนข้างต่ ากว่าอัตราในตลาด อัตราการเวนคืนจะ
ประมาณการไว้สูงกว่าความเป็นจริงที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายจะประมาณเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ค่อนข้างสูง เป็นต้น  
 
2. แนวทางในการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal 
Life Insurance) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) การ
ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแบบนี้จะมีแนวทางในการก าหนดอัตรา
เบี้ยประกันภัยเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน ที่ส าคัญดังนี้ 
 1) อัตราเบี้ยประกันภัยต้องเพียงพอ (Adequate) บริษัทผู้รับประกันชีวิตต้องก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้
เพียงพอต่อการจ่ายผลประโยชน์/ผลตอบแทนให้กับผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
และเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจด้วย เพื่อมิให้บริษัทประกันภัยประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน  
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ค่ำตรวจสขุภำพ เป็นต้น

ดัง น้ันหำกบริ ษัทมีอัตรำกำร
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วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 
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กรมธรรม์จะครบก าหนดอายุ ซึ่งท าให้บริษัทประกันภัยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย เพราะในช่วงแรกของการออก
กรมธรรม์ประกันภัย 1 – 2 ปี บริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ เช่น ค่าบ าเหน็จ ซึ่งบางแบบประกันภัย 
มีค่าบ าเหน็จ สูงถึงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ปีต่อไปจะลดลง ค่าการพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัย ค่าตรวจสุขภาพ เป็น
ต้น ดังนั้นหากบริษัทมีอัตราการเวนคืนของกรมธรรม์ประกันภัยในช่วงปแีรกสูง บริษัทประกันภัยอาจจะมีรายรับ ไม่พอ
กับรายจ่าย 
 ในการค านวณเก่ียวกับอัตราการขาดผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องพิจารณาเก่ียวกับ 
  (1) ภาวะเศรษฐกิจและรายได้ประชากรของประเทศ เพราะถ้าภาวะเศรษฐกิจไม่ดี อัตราคนว่างงานสูง 
รายได้ประชากรต่ า จะท าให้การขาดผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยมีสูง 
  (2) คุณภาพของพนักงาน พนักงานที่ขาดความรู้ความเข้าใจในงานประกันภัยที่รับผิดชอบ  ท าให้ไม่
สามารถอธิบายผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์ หรือเวนคืนกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย มีผลให้การขาดผลบังคับของ
กรมธรรม์ประกันภัยมีสูง 
  (3) ประเภทและแบบต่าง ๆ ของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภทสามัญจะมีอัตราการ
ขาดผลบังคับของกรมธรรม์ต่ ากว่าประเภทอุตสาหกรรม เป็นต้น 
  (4) รายได้ของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยที่มีรายได้สูงมักจะมีการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยต่ า
กว่าผู้เอาประกันภัยที่มีรายได้ต่ า ท าให้อัตราการขาดผลบังคับมีสูงส าหรับผู้มีรายได้ต่ าเพื่อน าเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน   
 5) การส ารองฉุกเฉิน บริษัทประกันภัยจ าเป็นต้องมีการส ารองฉุกเฉินในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น 
เช่น อัตรามรณะสูงขึ้นอย่างผิดปกติ โดยอาจจะน าไปรวมกับรายการอ่ืน  ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย ตารางมรณะวิสัย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น หรืออาจน าไปบวกเพิ่มในเบี้ยประกันภัยเป็นการเฉพาะได้ หากยัง
ไม่ได้ค านวณรวมในรายอ่ืน ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว                    
 6) อัตราผลก าไร โดยทั่วไปผลก าไรจะแฝงในการส ารองฉุกเฉิน และรายการอ่ืน ๆ เช่น ในรายการมรณะวิสัย
ใช้อัตราที่ค่อนข้างสูงกว่าความเป็นจริง อัตราดอกเบี้ยจะใช้อัตราค่อนข้างต่ ากว่าอัตราในตลาด อัตราการเวนคืนจะ
ประมาณการไว้สูงกว่าความเป็นจริงที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายจะประมาณเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ค่อนข้างสูง เป็นต้น  
 
2. แนวทางในการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal 
Life Insurance) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) การ
ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแบบนี้จะมีแนวทางในการก าหนดอัตรา
เบี้ยประกันภัยเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน ที่ส าคัญดังนี้ 
 1) อัตราเบี้ยประกันภัยต้องเพียงพอ (Adequate) บริษัทผู้รับประกันชีวิตต้องก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้
เพียงพอต่อการจ่ายผลประโยชน์/ผลตอบแทนให้กับผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
และเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจด้วย เพื่อมิให้บริษัทประกันภัยประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน  
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 2) อัตราเบ้ียประกันภัยต้องยุติธรรมต่อผู้ เอาประกันภัย (Equitable) บริษัทประกันภัยต้องก าหนดอัตรา
เบี้ยประกันภัยให้ยุติธรรมและเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยที่มีสภาพความ
เสี่ยงภัยสูงก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงกว่าผู้เอาประกันภัยที่มีสภาพความเสี่ยงภัยปกติ ผู้เอาประกันภัยที่มีสภาพความ
เสี่ยงภัยเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันควรจ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน  

3) อัตราเบ้ียประกันภัยต้องไม่สูงเกินไป (Not Excessive) บริษัทผู้รับประกันภัยต้องก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยไม่สูงเกินไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยได้ ขณะที่การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปอาจท า
ให้บริษัทประกันภัยมีผลก าไรเกินควรและ/หรือท าให้ผู้เอาประกันภัยอาจตัดสินใจซื้อประกันภัยกับบริษัทคู่แข่งซึ่งมี
อัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่า                                                                                    
 ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแบบพิเศษ เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) บริษัทประกันภัยต้อง
ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและสอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
รวมทั้งต้องปฏิบัติตามประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยอัตราเบี้ยประกันชีวิตแบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุน
สามารถแยกส่วนของค่าใช้จ่าย ค่าการประกันภัย การออมและการลงทุนได้ชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้  
  (1) ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยและจ านวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิขั้นต่ า 
  (2) ในแต่ละปีกรมธรรม์ประกันภัย เบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม (Top – up) ในแต่ละงวด
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1 เท่าของเบี้ยประกันภัยรายปี    
  (3) ให้ใช้อัตรามรณะตามที่นายทะเบียนก าหนด (ปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 100 ของอัตรามรณะตามตาราง
มรณะไทย ปี 2551)                  
  (4) ให้ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับเบี้ยประกันภัย (Front End Loading) และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ถอนมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย หรือการเวนคืนกรมธรรม์ (Back End Loading) รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ตาม
ความเหมาะสมเพื่อนายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่3.4  
บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกนัชีวติในการพจิารณารับประกนัภัย
แบบพเิศษ 
 
 
 ตัวแทนประกันชีวิตมิใช่เป็นผู้ที่มีบทบาทแต่เพียงขายประกันชีวิต หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเท่านั้น แต่
ตัวแทนประกันชีวิตยังเป็นผู้มีบทบาทส าคัญมากต่อการพิจารณารับประกันภัย เนื่องจากตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ที่
จะต้องท าความรู้จัก สร้างสัมพันธ์ใกล้ชิด รู้จักสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ฐานะการเงิน อาชีพและรายละเอียดอ่ืน ๆ 
และรวบรวมข้อมูลของผู้เอาประกันภัยให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย  เพราะ
หากตัวแทนประกันชีวิตสามารถพิจารณารับประกันภัยและคัดเลือกภัยได้ดีในเบื้องต้น ย่อมส่งผลดีต่อการเติบโตของ
ธุรกิจประกันภัย ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ความคงอยู่ของกรมธรรม์และรายได้ของตัวแทนประกัน
ชีวิต เพราะบริษัทประกันชีวิตจะประเมินและพิจารณารับประกันภัยผู้เอาประกันภัยจากใบค าขอเอาประกันภัย และ
เอกสารประกอบอ่ืน ๆ เท่านั้น ไม่ได้เห็นลักษณะ รูปร่างหน้าตา ที่แท้จริงของผู้ขอเอาประกันภัย 
 การที่ตัวแทนประกันชีวิตจะสามารถแสดงบทบาทในฐานะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นที่ดี มีบุคลิกภาพเป็นที่
ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือ ที่ท าให้ผู้เอาประกันชีวิตเปิดใจ และยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวที่ส าคัญทั้งทางด้านการเงิน
หรือสุขภาพ และตัดสินใจท าประกันชีวิตแบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุน เช่น ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้นั้น ตัวแทนประกัน
ชีวิตจะต้องพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอในทุกด้าน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเร่ืองของงานด้านประกันชีวิต และรู้
รอบในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น ที่จะสามารถช่วยวางแผนการเงิน แนะน า
เร่ืองการลงทุน หรือช่วยเหลือแนะน าลูกค้าเรื่องอ่ืน ๆ ได้ และที่ส าคัญจะต้องมีใบอนุญาตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบพื้นฐาน ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตจะต้องอบรม สอบรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน
ประกันชีวิต ตามที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนด  
 
1.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ และยูนิต ลงิค์ 

ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ 
 นอกจากการมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตเพื่อเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐานแล้ว ตัวแทน
ประกันชีวิตในฐานะที่เป็นผู้แนะน าการลงทุนจะสามารถน าเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์-
รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้นั้นจะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

สอบขอรบัใบอนุญำตตวัแทนแบบพืน้ฐำน ซึง่ตัวแทนประกนัชวีติจะต้องอบรม สอบเพือ่ขอรบัใบอนญุำตตวัแทนประกนัชวีติ และขึน้ทะเบยีนเป็นตวัแทน 

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 

 
  

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่3.4  
บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกนัชีวติในการพจิารณารับประกนัภัย
แบบพเิศษ 
 
 
 ตัวแทนประกันชีวิตมิใช่เป็นผู้ที่มีบทบาทแต่เพียงขายประกันชีวิต หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเท่านั้น แต่
ตัวแทนประกันชีวิตยังเป็นผู้มีบทบาทส าคัญมากต่อการพิจารณารับประกันภัย เนื่องจากตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ที่
จะต้องท าความรู้จัก สร้างสัมพันธ์ใกล้ชิด รู้จักสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ฐานะการเงิน อาชีพและรายละเอียดอ่ืน ๆ 
และรวบรวมข้อมูลของผู้เอาประกันภัยให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย  เพราะ
หากตัวแทนประกันชีวิตสามารถพิจารณารับประกันภัยและคัดเลือกภัยได้ดีในเบื้องต้น ย่อมส่งผลดีต่อการเติบโตของ
ธุรกิจประกันภัย ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ความคงอยู่ของกรมธรรม์และรายได้ของตัวแทนประกัน
ชีวิต เพราะบริษัทประกันชีวิตจะประเมินและพิจารณารับประกันภัยผู้เอาประกันภัยจากใบค าขอเอาประกันภัย และ
เอกสารประกอบอ่ืน ๆ เท่านั้น ไม่ได้เห็นลักษณะ รูปร่างหน้าตา ที่แท้จริงของผู้ขอเอาประกันภัย 
 การที่ตัวแทนประกันชีวิตจะสามารถแสดงบทบาทในฐานะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นที่ดี มีบุคลิกภาพเป็นที่
ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือ ที่ท าให้ผู้เอาประกันชีวิตเปิดใจ และยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวที่ส าคัญทั้งทางด้านการเงิน
หรือสุขภาพ และตัดสินใจท าประกันชีวิตแบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุน เช่น ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้นั้น ตัวแทนประกัน
ชีวิตจะต้องพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอในทุกด้าน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเร่ืองของงานด้านประกันชีวิต และรู้
รอบในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น ที่จะสามารถช่วยวางแผนการเงิน แนะน า
เร่ืองการลงทุน หรือช่วยเหลือแนะน าลูกค้าเรื่องอ่ืน ๆ ได้ และที่ส าคัญจะต้องมีใบอนุญาตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบพื้นฐาน ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตจะต้องอบรม สอบรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน
ประกันชีวิต ตามที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนด  
 
1.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ และยูนิต ลงิค์ 

ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ 
 นอกจากการมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตเพื่อเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐานแล้ว ตัวแทน
ประกันชีวิตในฐานะที่เป็นผู้แนะน าการลงทุนจะสามารถน าเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์-
รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้นั้นจะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
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3-26  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 

 
 

 1.1 คุณสมบัติของผู้ เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่น าเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์      
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  2) เป็นผู้ขายประกันชีวิตแบบรายบุคคลรายใหม่ ประเภทสามัญ หรือประเภทอุตสาหกรรม ไม่ต่ ากว่า
สิบห้าราย หรือจ านวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ ากว่าสองล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมการประกันภัยกลุ่ม และการประกันภัย
แบบช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว                
  3) เป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life Insurance 
ตามหลักสูตรที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไม่เกินสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียน1 

 1.2 คุณสมบัติของผู้ เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่น าเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อิน-ชัวร์
รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
  1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และได้รับอนุญาตให้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนของบริษัทประกันชีวิต 
  2) เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยให้เป็นผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 
  3) เป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามหลักสูตรที่นายทะเบียน
ให้ความเห็นชอบ2                                               

                  
2.  บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันชีวิตแบบที่มีความคุ้มครอง

และการลงทุน 
 บทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันชีวิตแบบที่มีความคุ้มครองและ
การลงทุน มีดังนี้  
 2.1 คัดเลือกภัย เนื่องจากตัวแทนประกันชีวิตมีความใกล้ชิด และมีข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทน
ประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่เป็นผู้พิจารณารับประกันภัย และคัดเลือกภัยเบื้องต้นให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อให้
บริษัทประกันภัยยอมรับภัยนั้นได้ แม้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยแบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุนจะมีส่วนของการ
ลงทุนอยู่ด้วย แต่การพิจารณารับประกันชีวิตและคัดเลือกภัยยังต้องด าเนินไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการพิจารณา   
รับประกันภัย  (Underwriting)  เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของสัญญาหลักเหมือน
กรมธรรม์  

 

 1 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขึ้น
ทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 
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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-27 
 

 
 

 2 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551  
พื้นฐาน ขณะที่บริษัทประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิตก็ได้ลูกค้าคุณภาพ ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตและรายได้ของตัวแทนประกันชีวิต ผลก าไรของบริษัทประกันภัยและการเติบโตของธุรกิจประกันภัย                                            
 2.2 พิจารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบ้ียประกนัภัย  ตัวแทนประกันชีวิตรู้จักใกล้ชิดกับ   
ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นอย่างดี จึงสามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยได้ ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่เลือกน าเสนอแบบประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย
และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยได้ตลอดอายุ
สัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
 หากน าเสนออัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันภัย อาจขอ
เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการท าประกันภัยของผู้ขอเอา
ประกันภัยรายนั้น 
 2.3 จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าท่ีท าความ
เข้าใจให้ผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อความจริงในใบค าขอเอาประกันภัย รวมถึงจัดเตรียม ติดตามและตรวจสอบเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณารับประกันภัยและ
การออกกรมธรรม์ประกันภัย  
 2.4 น าเสนอขาย อธิบายเงื่อนไขและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัย
แบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุนมีส่วนของการลงทุนซึ่งแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน และ/หรือมี
ผลตอบแทนด้านการลงทุนแตกต่างกัน ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่น าเสนอขาย อธิบายผลประโยชน์ 
เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ข้อยกเว้นต่าง ๆ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในด้านหลักทรัพย์
ให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
 2.5 ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้าม)ี ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าที่ตอบข้อซักถามหรือข้อ
สงสัยของผู้เอาประกันภัยด้วยความจริงใจ เช่น ข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย เงื่อนไขความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย การบริการต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัย เป็นต้น เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ประทับใจการบริการของตัวแทนประกันชีวิต และตัดสินใจท าประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิตและ
บริษัทประกันชีวิตนั้น ๆ  
 2.6 ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของ
กรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองและการลงทุน เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตที่สนใจเรื่องการลงทุนมีทางเลือกในการ
ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแบบที่มีการลงทุนได้มากขึ้น ท าให้เกิดบรรยากาศของการแข่งขันที่ ดีเพิ่มสูงขึ้น ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 2 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551  
พื้นฐาน ขณะที่บริษัทประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิตก็ได้ลูกค้าคุณภาพ ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตและรายได้ของตัวแทนประกันชีวิต ผลก าไรของบริษัทประกันภัยและการเติบโตของธุรกิจประกันภัย                                            
 2.2 พิจารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบ้ียประกนัภัย  ตัวแทนประกันชีวิตรู้จักใกล้ชิดกับ   
ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นอย่างดี จึงสามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยได้ ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่เลือกน าเสนอแบบประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย
และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยได้ตลอดอายุ
สัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
 หากน าเสนออัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันภัย อาจขอ
เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการท าประกันภัยของผู้ขอเอา
ประกันภัยรายนั้น 
 2.3 จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าท่ีท าความ
เข้าใจให้ผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อความจริงในใบค าขอเอาประกันภัย รวมถึงจัดเตรียม ติดตามและตรวจสอบเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณารับประกันภัยและ
การออกกรมธรรม์ประกันภัย  
 2.4 น าเสนอขาย อธิบายเงื่อนไขและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัย
แบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุนมีส่วนของการลงทุนซึ่งแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน และ/หรือมี
ผลตอบแทนด้านการลงทุนแตกต่างกัน ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่น าเสนอขาย อธิบายผลประโยชน์ 
เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ข้อยกเว้นต่าง ๆ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในด้านหลักทรัพย์
ให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
 2.5 ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้าม)ี ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าที่ตอบข้อซักถามหรือข้อ
สงสัยของผู้เอาประกันภัยด้วยความจริงใจ เช่น ข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย เงื่อนไขความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย การบริการต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัย เป็นต้น เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ประทับใจการบริการของตัวแทนประกันชีวิต และตัดสินใจท าประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิตและ
บริษัทประกันชีวิตนั้น ๆ  
 2.6 ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของ
กรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองและการลงทุน เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตที่สนใจเรื่องการลงทุนมีทางเลือกในการ
ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแบบที่มีการลงทุนได้มากขึ้น ท าให้เกิดบรรยากาศของการแข่งขันที่ ดีเพิ่มสูงขึ้น ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น 
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วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 
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 2 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551  
พื้นฐาน ขณะที่บริษัทประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิตก็ได้ลูกค้าคุณภาพ ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตและรายได้ของตัวแทนประกันชีวิต ผลก าไรของบริษัทประกันภัยและการเติบโตของธุรกิจประกันภัย                                            
 2.2 พิจารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบ้ียประกันภัย  ตัวแทนประกันชีวิตรู้จักใกล้ชิดกับ   
ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นอย่างดี จึงสามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยได้ ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่เลือกน าเสนอแบบประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย
และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยได้ตลอดอายุ
สัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
 หากน าเสนออัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันภัย อาจขอ
เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการท าประกันภัยของผู้ขอเอา
ประกันภัยรายนั้น 
 2.3 จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าที่ท าความ
เข้าใจให้ผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อความจริงในใบค าขอเอาประกันภัย รวมถึงจัดเตรียม ติดตามและตรวจสอบเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณารับประกันภัยและ
การออกกรมธรรม์ประกันภัย  
 2.4 น าเสนอขาย อธิบายเงื่อนไขและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัย
แบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุนมีส่วนของการลงทุนซึ่งแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน และ/หรือมี
ผลตอบแทนด้านการลงทุนแตกต่างกัน ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่น าเสนอขาย อธิบายผลประโยชน์ 
เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ข้อยกเว้นต่าง ๆ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในด้านหลักทรัพย์
ให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
 2.5 ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้าม)ี ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าที่ตอบข้อซักถามหรือข้อ
สงสัยของผู้เอาประกันภัยด้วยความจริงใจ เช่น ข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย เงื่อนไขความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย การบริการต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัย เป็นต้น เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ประทับใจการบริการของตัวแทนประกันชีวิต และตัดสินใจท าประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิตและ
บริษัทประกันชีวิตนั้น ๆ  
 2.6 ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของ
กรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองและการลงทุน เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตที่สนใจเรื่องการลงทุนมีทางเลือกในการ
ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแบบที่มีการลงทุนได้มากขึ้น ท าให้เกิดบรรยากาศของการแข่งขันที่ ดีเพิ่มสูงขึ้น ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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