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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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บทที ่5 ประมวลความรู้                             เพิม่เตมิ 
                  (1 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่
5.1 การบูรณาการความรู้ที่จ าเป็นส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพเพื่อให้บริการครบวงจร  
 

แนวคดิ 
1.  ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต การพิจารณารับประกันภัย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการให้บริการที่ดีและการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต 
และสามารถบูรณาการความรู้ดังกล่าวได้ เพื่อจะได้สามารถให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนได้ 

2.  ตัวแทนประกันชีวิต เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เอาประกันภัยในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงของบุคคล และการให้บริการที่ดี ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีหน้าที่ส าคัญคือ 
เมื่อท าการชักชวนให้บุคคลเข้าท าสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัด ต้องมีการแจ้งชื่อ -
สกุล เลขที่ใบอนุญาต บริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัด อธิบายเก่ียวกับรายละเอียดในกรมธรรม์ที่ เสนอขาย       
ให้ชัดเจนเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการช าระเบี้ย เมื่อได้รับค าขอและเบี้ยประกันภัย
จากลูกค้าแล้วให้น าส่งบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรกที่กระท าได้แต่ไม่เกินวันถัดไป และตัวแทนประกัน
ชีวิตมืออาชีพต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อธุรกิจประกันชีวิต ต่อบริษัทประกัน
ชีวิต รวมทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคม  

 
วตัถุประสงค์ 
 

 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายการบูรณาการความรู้ที่จ าเป็นส าหรับตัวแทนประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพเพื่อให้บริการครบวงจรได้ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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 เงินปันผลได้มาจากผลก าไร หรือเงินส่วนเกินที่เกิดจากการด าเนินงานของบริษัทดังนี้ 
 (1) เงินที่จัดสรรจากผลก าไรที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 (2) อัตรามรณะที่เกิดขึ้นจริงจากการรับประกันชีวิตของบริษัทต่ ากว่าอัตรามรณะที่ใช้ใน  
การค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย 

   (3) อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าที่ก าหนดไว้ 
ในการค านวณเบี้ยประกันชีวิต 
                         (4) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์มีจ านวนน้อยกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในการค านวณ              
เบี้ยประกันชีวิต 
              1.2.2 ประเภทของการประกันชีวิต ตามหลักสากลทั่วไปแบ่งการประกันชีวิตออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1) การประกันชีวิตประเภทสามัญ เป็นการประกันชีวิตที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง  
การช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือรายเดือน รวมทั้งอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่มีการ
ตรวจสุขภาพก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท เหมาะส าหรับลูกค้ารายบุคคล 
  2) การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม เป็นการประกันชีวิตประเภทหนึ่ง ซึ่งมีจ านวนเงิน       
เอาประกันภัยค่อนข้างต่ า มีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน และไม่ตรวจสุขภาพ จึงมีระยะเวลารอคอย 180 วัน 
หรือ 6 เดือน คือถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ในระยะนี้บริษัทไม่จ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แต่จะ
คืนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ผู้รับประโยชน์มีระยะเวลาผ่อนผัน 60 วัน เหมาะสม
กับลูกค้าที่มีข้อจ ากัดทางการเงินแต่ยังต้องการความคุ้มครองและการออม  
  3) การประกันชีวิตประเภทกลุ่ม การประกันชีวิตประเภทกลุ่มมีลักษณะกรมธรรม์หนึ่งฉบับจะมี    
ผู้เอาประกันภัยร่วมประกันในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ส่วนมากมักจะเป็นพนักงานของบริษัทหรือ
องค์กรเดียวกัน โดยบริษัทจะออกใบส าคัญในการประกันชีวิตให้สมาชิกทุกคนภายใต้กรมธรรม์หลัก เหมาะสมส าหรับ
ลูกค้าที่เป็นบริษัทและองค์กรใหญ่ ๆ ซื้อความคุ้มครองการประกันชีวิตกลุ่มเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะส าคัญดังนี้ คือ  

 (1) การประกันชีวิตกลุ่ม บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพหรือไม่มีการ 
ตรวจสุขภาพก็ได้ 
   (2) ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยให้ลูกจ้างทั้งหมด ลูกจ้างหรือผู้ที่มีสิทธิ       
ท าประกันชีวิตได้จะต้องสมัครเข้าท าการประกันชีวิตทั้งหมด ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นสวัสดิการซึ่งนายจ้างให้แก่
ลูกจ้าง 
   ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างช่วยกันช าระเบี้ยประกันภัย ลูกจ้างหรือผู้ที่มีสิทธิท าประกันชีวิต
ได้ต้องสมัครท าประกันชีวิตอย่างน้อย 75% ของลูกจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีแต่ลูกจ้างที่มีสุขภาพไม่ค่อยดี
เท่านั้นที่จะมาท าประกันชีวิต 
   (3) อัตราเบี้ยประกันภัยกลุ่ม จะต่ ากว่าอัตราเบี้ยประกันภัยประเภทสามัญและประเภท
อุตสาหกรรม 
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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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   (4) เนื่องจากการประกันชีวิตกลุ่มแต่ละกรมธรรม์นั้นมีขนาดต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ กรมธรรม์ละ 5 
คน จนถึงบางกรมธรรม์มากกว่า 1,000 คน จึงได้มีการเสนอให้ส่วนลดตามขนาดของ จ านวนคนในกรมธรรม์หรือตาม
ขนาดของจ านวนเบี้ยประกันภัย 
 (5) นายจ้างหรือผู้ถือกรมธรรม์ เป็นผู้มีหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามสิทธิกรมธรรม์
ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย 
                1.2.3 แบบของการประกันชีวิต การประกันชีวิตมีแบบพื้นฐาน 4 แบบ คือ 1) แบบตลอดชีพ 2) แบบ
สะสมทรัพย์  3) แบบชั่วระยะเวลา และ 5) แบบเงินได้ประจ าหรือแบบบ านาญ ในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตได้สร้าง
แบบการประกันชีวิตแบบต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ด้วยการน าลักษณะของความคุ้มครองผลประโยชน์ของ 4 แบบ มาผสม
กัน ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงลักษณะของกรมธรรม์พื้นฐาน 4 แบบ และแบบอ่ืน ๆ พอสังเขปดังนี้ 
  1) การประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ หากผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตลงขณะกรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามจ านวนเงิน      
เอาประกันภัย เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว โดยช าระเบี้ยประกันภัยไม่มากนัก 
  2) การประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์คือ การประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงิน
เอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา หรือจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ เม่ือผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนดขณะกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ การประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์จะมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี เป็นต้น  จึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการได้รับ
ความคุ้มครองจากการท าประกันชีวิต พร้อมทั้งต้องการออมทรัพย์ไปด้วย ซึ่งการออมทรัพย์ด้วยการท าประกันชีวิตจะ
เป็นการออมทรัพย์อย่างมีวินัย เพราะต้องช าระเบี้ยประกันภัยตามก าหนด การท าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะให้
ทั้งความคุ้มครองและการออมทรัพย์ 
 3) การประกนัชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เป็นแบบการประกันชีวิตที่มีเงื่อนไขการจ่ายจ านวนเงิน   
เอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนด การประกันชีวิตแบบ        
ชั่วระยะเวลามีลักษณะมุ่งให้การคุ้มครองไม่มีส่วนของการออมทรัพย์ ระยะเวลาของกรมธรรม์มีตั้งแต่ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 
20 ปี หรือครบอายุ 50 ปี 55 ปี 60 ปี เป็นต้น กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญาแล้วผู้เอาประกันภัย
จะไม่ได้รับเงินคืนจากบริษัท เหมาะส าหรับผู้ที่มีรายได้ไม่สูงพอที่จะซื้อการประกันชีวิตแบบอ่ืน แต่ต้องการความ
คุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ด้วยความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยต่ า หรือผู้ที่ต้องการคุ้มครองภาระจ านองหรือ
คุ้มครองจ านวนเงินกู้ โดยจ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงทุกปี หรือทุกเดือน ตามจ านวนหนี้สินที่ค้างช าระ 
ระยะเวลาของกรมธรรม์จะเท่ากับระยะเวลาของสัญญาจ านองหรือสัญญาเงินกู้  
 4) การประกนัชีวิตแบบเงินไดป้ระจ าหรือแบบบ านาญ เหมาะส าหรับผู้ที่คาดว่าจะมีอายุยืนยาว 
เป็นการประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องจากการสูญเสียรายได้เมื่อมีอายุมากข้ึนหรือเมื่อพ้น
วัยท างาน บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ าเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือนหรือทุกปี นับ
แต่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี  หรือ 60 ปี เป็นต้น แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัยที่จะเลือกซื้อมีลักษณะการจ่ายเงิน 2 ลักษณะ 
ตามแต่จะเลือกดังนี้ 
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ลำยลกัษณ์อกัษรให้ลูกค้ำในภำยหลัง

ต่ำง ๆ  กนั ตัง้แต่ กรมธรรม์ละ 5 คน

จนถึงบำงกรมธรรม์มำกกว่ำ
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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   (4) เนื่องจากการประกันชีวิตกลุ่มแต่ละกรมธรรม์นั้นมีขนาดต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ กรมธรรม์ละ 5 
คน จนถึงบางกรมธรรม์มากกว่า 1,000 คน จึงได้มีการเสนอให้ส่วนลดตามขนาดของ จ านวนคนในกรมธรรม์หรือตาม
ขนาดของจ านวนเบี้ยประกันภัย 
 (5) นายจ้างหรือผู้ถือกรมธรรม์ เป็นผู้มีหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามสิทธิกรมธรรม์
ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย 
                1.2.3 แบบของการประกันชีวิต การประกันชีวิตมีแบบพื้นฐาน 4 แบบ คือ 1) แบบตลอดชีพ 2) แบบ
สะสมทรัพย์  3) แบบชั่วระยะเวลา และ 5) แบบเงินได้ประจ าหรือแบบบ านาญ ในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตได้สร้าง
แบบการประกันชีวิตแบบต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ด้วยการน าลักษณะของความคุ้มครองผลประโยชน์ของ 4 แบบ มาผสม
กัน ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงลักษณะของกรมธรรม์พื้นฐาน 4 แบบ และแบบอ่ืน ๆ พอสังเขปดังนี้ 
  1) การประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ หากผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตลงขณะกรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามจ านวนเงิน      
เอาประกันภัย เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว โดยช าระเบี้ยประกันภัยไม่มากนัก 
  2) การประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์คือ การประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงิน
เอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา หรือจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ เม่ือผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนดขณะกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ การประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์จะมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี เป็นต้น  จึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการได้รับ
ความคุ้มครองจากการท าประกันชีวิต พร้อมทั้งต้องการออมทรัพย์ไปด้วย ซึ่งการออมทรัพย์ด้วยการท าประกันชีวิตจะ
เป็นการออมทรัพย์อย่างมีวินัย เพราะต้องช าระเบี้ยประกันภัยตามก าหนด การท าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะให้
ทั้งความคุ้มครองและการออมทรัพย์ 
 3) การประกนัชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เป็นแบบการประกันชีวิตที่มีเงื่อนไขการจ่ายจ านวนเงิน   
เอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนด การประกันชีวิตแบบ        
ชั่วระยะเวลามีลักษณะมุ่งให้การคุ้มครองไม่มีส่วนของการออมทรัพย์ ระยะเวลาของกรมธรรม์มีตั้งแต่ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 
20 ปี หรือครบอายุ 50 ปี 55 ปี 60 ปี เป็นต้น กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญาแล้วผู้เอาประกันภัย
จะไม่ได้รับเงินคืนจากบริษัท เหมาะส าหรับผู้ที่มีรายได้ไม่สูงพอที่จะซื้อการประกันชีวิตแบบอ่ืน แต่ต้องการความ
คุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ด้วยความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยต่ า หรือผู้ที่ต้องการคุ้มครองภาระจ านองหรือ
คุ้มครองจ านวนเงินกู้ โดยจ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงทุกปี หรือทุกเดือน ตามจ านวนหนี้สินที่ค้างช าระ 
ระยะเวลาของกรมธรรม์จะเท่ากับระยะเวลาของสัญญาจ านองหรือสัญญาเงินกู้  
 4) การประกนัชีวิตแบบเงินไดป้ระจ าหรือแบบบ านาญ เหมาะส าหรับผู้ที่คาดว่าจะมีอายุยืนยาว 
เป็นการประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องจากการสูญเสียรายได้เมื่อมีอายุมากข้ึนหรือเมื่อพ้น
วัยท างาน บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ าเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือนหรือทุกปี นับ
แต่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี  หรือ 60 ปี เป็นต้น แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัยที่จะเลือกซื้อมีลักษณะการจ่ายเงิน 2 ลักษณะ 
ตามแต่จะเลือกดังนี้ 
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(1) บริษัทจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งอย่างสม่ าเสมอทุกเดือนหรือทุกปี เมื่อผู้เอาประกันภัย ครบ
อายุเกษียณตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงบริษัทจะหยุดจ่ายเงินทันที 
 (2) บริษัทจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งอย่างสม่ าเสมอทุกเดือนหรือทุกปี หลังจากผู้เอาประกันภัย
เกษียณอายุไปจนกว่าจะเสียชีวิต แต่จะจ่ายอย่างน้อยระยะเวลาหนึ่ง เช่น ถ้าตกลงว่าจะจ่ายอย่างน้อย 10 ปี ถ้าผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตก่อน 10 ปี บริษัทก็จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์จนครบ 10 ปี แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เกิน 
10 ปี บริษัทก็จะจ่ายเงินเรื่อย ๆ ไป จนกว่าจะเสียชีวิตหรือตามอายุที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น 85 ปี หรือ 99 ปี      
เป็นต้น  
 แบบของการประกันชีวิตในทางปฏิบัติแล้วบริษัทมักน าแบบพื้นฐาน ทั้ง 4 แบบมาผสมกัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ตัวอย่างเช่น      
  แบบที่ 1 การประกันชีวิตแบบตลอดชีพและแบบสะสมทรัพย์ที่แทจ้ริง เป็นการประกัน
ชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ลงระหว่างสัญญามีผลบังคับ บริษัทประกันชีวิตจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่รอด บริษัทก็จะจ่ายเงินคืนให้เป็นระยะ ๆ 
ตามเงื่อนไขของสัญญา เช่น ผู้เอาประกันภัย มีชีวิตอยู่รอดครบทุกรอบ 3 ปี หรือ 5 ปี บริษัทจะจ่ายเงินสดให้ร้อยละ 
10 ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  
  แบบที่ 2 การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และแบบสะสมทรัพย์ที่แท้จริง เป็นการ
ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอา ประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบก าหนด
สัญญา หรือจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างที่สัญญามีผล
บังคับ แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่รอด บริษัทก็จะจ่ายเงินคืนให้เป็นระยะ ๆ ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ เช่น ผู้เอา
ประกันภัยมีชีวิตอยู่รอดครบทุกรอบ 3 ปี หรือ 5 ปี บริษัทจะจ่ายเงินสดให้ร้อยละ 10 ของจ านวนเงินเอาประกันภัย   
 
2. สัญญาแนบท้ายประกนัชีวติในการท าประกนัชีวติ  

ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมโดยขอซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ เพื่อที่จะสามารถ
วิเคราะห์ เลือกแบบ และให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับลูกค้า สัญญาแนบท้ายที่ควรรู้จัก ได้แก่ 1 ) สัญญาแนบท้าย    
การประกันอุบัติเหตุ  2) สัญญาแนบท้ายการประกันสุขภาพ 3) สัญญาแนบท้ายการยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัย
ส าหรับผู้เอาประกันภัย 4) สัญญาแนบท้ายแบบชั่วระยะเวลา และ 5) สัญญาแนบท้ายแบบสะสมทรัพย์ รายละเอียดมี
ดังนี้ 

2.1 สัญญาแนบท้ายการประกันอุบัติเหตุ  อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัย
ภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง 
 สัญญาแนบท้ายประกันอุบัติเหตุ สามารถแบ่งตามลักษณะความคุ้มครองได้ดังนี้ 
 1) การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
 2) การเสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
 3) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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   ถ้าผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ หรือเข้ารับการผ่าตัด
ภายใน 180 วัน นับแต่วันประสบอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามผลประโยชน์ ที่ซื้อไว้ในสัญญาแนบท้าย 
  บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้เพิ่มอีก 1 เท่าของจ านวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ ถ้าหากการบาดเจ็บหรือการ
สูญเสียเกิดจาก 

กรณีท่ี 1 ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่ยานพาหนะ หรือลิฟต์ ท าให้เกิดการสูญเสียดังกล่าว 
  (1)  ในยานพาหนะสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักร ซึ่งผู้ท าการขนส่งสาธารณะเป็นผู้รับจ้าง
ท าการขนส่งบนเส้นทางขนส่งทางบกที่ก าหนดไว้ หรือ  

 (2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในลิฟต์ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง)  
กรณีท่ี 2 การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะ

อ่ืนใด ซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นในขณะที่เร่ิมไฟไหม้ 
  2.2 สัญญาแนบท้ายการประกันสุขภาพ สามารถแบ่งตามลักษณะความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและ
ศัลยกรรมในโรงพยาบาลได้ดังนี้        
 
ผลประโยชน์/แบบ.....................  

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ าวัน (สูงสดุไมเ่กิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่าแพทยต์รวจรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุดไมเ่กิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่าแพทย์ผ่าตดัและหัตถการต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผา่ตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภายนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)  
ต่อการบาดเจ็บแตล่ะครั้ง 

******** 

ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง     
   - ค่าตรวจวินิจฉยัทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบตัิการผู้ป่วยนอก 
     ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

******** 

 
           ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ เจ็บป่วยเมื่อพ้น
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองจนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือจ าเป็นต้องรับการตรวจโดยค าแนะน าของ
แพทย์  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความ
จ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางผลประโยชน์    

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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   ถ้าผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ หรือเข้ารับการผ่าตัด
ภายใน 180 วัน นับแต่วันประสบอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามผลประโยชน์ ที่ซื้อไว้ในสัญญาแนบท้าย 
  บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้เพิ่มอีก 1 เท่าของจ านวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ ถ้าหากการบาดเจ็บหรือการ
สูญเสียเกิดจาก 

กรณีท่ี 1 ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่ยานพาหนะ หรือลิฟต์ ท าให้เกิดการสูญเสียดังกล่าว 
  (1)  ในยานพาหนะสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักร ซึ่งผู้ท าการขนส่งสาธารณะเป็นผู้รับจ้าง
ท าการขนส่งบนเส้นทางขนส่งทางบกที่ก าหนดไว้ หรือ  

 (2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในลิฟต์ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง)  
กรณีท่ี 2 การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะ

อ่ืนใด ซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นในขณะที่เร่ิมไฟไหม้ 
  2.2 สัญญาแนบท้ายการประกันสุขภาพ สามารถแบ่งตามลักษณะความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและ
ศัลยกรรมในโรงพยาบาลได้ดังนี้        
 
ผลประโยชน์/แบบ.....................  

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ าวัน (สูงสดุไมเ่กิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่าแพทยต์รวจรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุดไมเ่กิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่าแพทย์ผ่าตดัและหัตถการต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผา่ตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภายนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)  
ต่อการบาดเจ็บแตล่ะครั้ง 

******** 

ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง     
   - ค่าตรวจวินิจฉยัทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบตัิการผู้ป่วยนอก 
     ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

******** 

 
           ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ เจ็บป่วยเมื่อพ้น
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองจนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือจ าเป็นต้องรับการตรวจโดยค าแนะน าของ
แพทย์  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความ
จ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางผลประโยชน์    
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  2.3 สัญญาแนบท้ายการยกเว้นการช าระเบ้ียประกันภัยส าหรับผู้ เอาประกันภัย แบ่งตามลักษณะความ
คุ้มครองดังนี้ 

1) การยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับผู้เอาประกันภัยความคุ้มครองถ้าผู้เอาประกันภัยตกเป็น
บุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย บริษัทจะยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัยโดยที่
กรมธรรม์จะยังมีผลบังคับต่อไปตามปกติ 

2) การยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับผู้ช าระเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครองใช้กับการประกันชีวิต
แบบเยาวชน โดยถ้าผู้ช าระเบี้ยประกันภัยหรือผู้ปกครองเสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิน้เชิงถาวร ไม่ว่าจะจาก
อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย บริษัทจะยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัยโดยที่กรมธรรม์จะยังมีผลบังคับและให้ความ
คุ้มครองผู้เอาประกันภัย (ผู้เยาว์) ต่อไปตามปกติ 

2.4 สัญญาแนบท้ายแบบช่ัวระยะเวลา ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา
แนบท้าย บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาแนบท้าย 
  2.5 สัญญาแนบท้ายแบบสะสมทรัพย์ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรืออยู่รอดจนครบก าหนดสัญญาที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาแนบท้าย บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาแนบท้าย เป็นต้น     

เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมเป็นการขยายความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยสามารถ
เลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความต้องการแล้ว อีกปัจจัยที่ผู้เอาประกันภัยควรจะพิจารณาประกอบในการเลือกซื้อ ก็
คือเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม เพราะสัญญาเพิ่มเติมบางแบบเบี้ยประกันภัยค่อนข้างสูง เช่น การประกันภัยค่า
รักษาพยาบาล จ านวนเบี้ยประกันภัยที่จะต้องช าระในแต่ละปีค่อนข้างสูงจึงอาจจะ เป็นการเพิ่มภาระในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันมากเกินไป เพราะการประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเป็นสัญญาปีต่อปี เบี้ยประกันภัยที่จ่ายใน
แต่ละปีจะให้คุ้มครองเป็นปี ๆ ไป และเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุมากขึ้นเบี้ยประกันภัยจะมีการปรับเพิ่มตามอายุ 
เนื่องจากความเสี่ยงภัยของคนอายุสูงมีมากข้ึน     
  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งเป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับชีวิตและ
ร่างกาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นการจ่ายชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อผู้เอาประกันภัย
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ฉะนั้นจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายจึงต้องยึดหลักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริง และในกรณีที่มี
การท าประกันสุขภาพไว้หลายบริษัท หากเบิกค่าสินไหมทดแทนได้ไม่เต็มจ านวนตามที่จ่ายจริงก็สามารถที่จะเบิกจาก
บริษัทล าดับถัดไปได้จนเต็มจ านวนตามที่จ่ายจริงได้ และในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะต้องจ่ายจากความเสียหายที่
เกิดจากภัยที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเจ็บ ป่วยหรือ
บาดเจ็บ การประกันอุบัติเหตุจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุท าให้เสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ หรือทุพพลภาพ เป็นต้น  
 
3. การพจิารณารับประกนัชีวติ 
             การประกันชีวิตเป็นสินค้าทางการเงินที่ผู้เอาประกันชีวิตต้องช าระเบี้ยประกันล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิต การก าหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตต้องอาศัยข้อมูลในอดีตเพื่อที่จะมาประมาณการ
ต้นทุน โดยการใช้หลักการเฉลี่ยภัย การกระจายความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้การประมาณการเกี่ยวกับเบี้ยประกันชีวิตมี
ความเพียงพอต่อความคุ้มครองที่บริษัทประกันชีวิตมีภาระผูกพัน ดังนั้น หลักการพิจารณารับประกันชีวิตจะแบ่งภัยที่
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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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รับประกันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภัยต่ ากว่ามาตรฐาน ภัยมาตรฐานและภัยสูงกว่ามาตรฐาน การคัดเลือกภัยจะ
พิจารณารับประกันเฉพาะภัยต่ ากว่ามาตรฐานภัยหรือภัยมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินที่ดีใน
อนาคต ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรจะต้องมีความเข้าใจที่ดีเก่ียวกับการพิจารณารับประกันชีวิต เนื่องจาก
เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้เอาประกันภัยมากที่สุด และได้เห็นสภาวะแวดล้อม รายละเอียดต่าง ๆ ของผู้เอา
ประกันภัย หรืออีกนัยหนึ่งตัวแทนประกันชีวิตจึงเปรียบได้ว่าเป็นผู้พิจารณาด่านแรกของบริษัท ซึ่งจะมีหน้าที่คัดเลือก
ภัย ตัวแทนประกันชีวิตจึงควรมีความเข้าใจความจ าเป็นและหลักการส าคัญต่าง  ๆ ในการพิจารณารับประกันชีวิต
รวมทั้งทราบถึงบทบาทส าคัญของตนเอง  

3.1 ความจ าเป็นในการพิจารณารับประกันชีวิต การที่บริษัทรับเสี่ยงภัยบุคคลเป็นจ านวนมากที่มีความ
แตกต่างกันอย่างหลากหลาย ทั้งด้านอายุ อาชีพ สุขภาพ ฯลฯ นั้น แน่นอนว่าความยืนยาวหรือความอยู่รอดปลอดภัย
ของทุกชีวิตย่อมไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้นอกจากจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของแต่ละบุคคลแล้ว  ยังมีปัจจัย
แวดล้อมอีกรอบด้านที่มีผลต่อการสูญเสียชีวิต การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ โดยที่ไม่มีผู้ใดจะหยั่งรู้เหตุการณ์ใน
อนาคตได้อย่างถูกต้องและแม่นย า ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องมีมาตรการควบคุมการรับประกันชีวิต หรือ
การรับโอนความเสี่ยงภัย เพื่อให้อยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และให้สอดคล้องกับหลักการหรือ
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการประกันชีวิต            

3.2 หลักการส าคัญในการพจิารณารับประกนัชีวิต จะต้องยึดมั่นในหลักการส าคัญ ดังนี้ 
1) เพ่ือความเสมอภาคแก่ผู้ เอาประกันภัย  โดยหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยแต่ละ

คนต้องช าระเบี้ยประกันภัยเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยซึ่งบริษัทได้ประเมินไว้ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของ         
ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องสามารถคัดเลือก จัดระดับความเสี่ยงภัยและรับประกันภัยในอัตราที่ก าหนด เนื่องจากมี
ปัจจัยมากมายที่มีอิทธิพลต่ออัตรามรณะของผู้เอาประกันภัยผู้เอาประกันภัยที่ผ่านการพิจารณาและก าหนดระดับ
ความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกัน ย่อมต้องเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่แตกต่างกัน ตามระดับความเสี่ยงภัยที่ถูกประเมินแล้ว 
จึงจะเป็นการยุติธรรมส าหรับผู้เอาประกันภัยรายอื่น ๆ   
 2) เพ่ือความเป็นธรรมแก่ตัวแทนประกันชีวิต เป็นธรรมดาที่ตัวแทนประกันชีวิตย่อมหวังให้การส่ง 
ผลงานใบค าขอเอาประกันชีวิตแต่ละรายผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวดเร็วที่สุด และสามารถรับได้ในอัตรา
เบี้ยประกันภัยปกติ หากผู้ขอเอาประกันภัยถูกปฏิเสธหรือรับประกันภัยแบบเพิ่มเบี้ย ผู้พิจารณารับประกันชีวิตจึงต้อง
มีเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายให้ตัวแทนประกันชีวิตยอมรับและเข้าใจในผลการพิจารณา 

 3) เพ่ือความมั่นคงของบริษัท การที่ต้องการพิจารณารับประกันชีวิต หรือการคัดเลือกความเสี่ยงภัย ก็
เพื่อให้บริษัทรอดพ้นจากภาวะการขาดทุนที่เกิดจากการรับเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยทุกราย เพราะหากผู้พิจารณา
รับประกันภัยขาดหลักการที่ถูกต้อง ไม่สามารถกลั่นกรองหรือจัดระดับความเสี่ยงภัย หรือรับประกันภัยอย่างผิดพลาด
แล้ว ย่อมน ามาซึ่งความเสียหายของธุรกิจ ผู้พิจารณาที่ดีย่อมสามารถใช้ความรู้ ในการพิจารณาสั่งการใด ๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา หรือพิจารณาสรุปผลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็น
ส าหรับรายนั้น ๆ 
  ด้วยหลักส าคัญ 3 ประการนี้ ผู้พิจารณาต้องตระหนักและสามารถปรับประยกุต์ใช้ทุกแง่มุมในการพิจารณารับ
ประกันภัยให้เกิดความราบรื่นในการปฏิบัติงานให้มากที่สุด เพราะผู้พิจารณารับประกันภัยคือ ผู้รักษาความเป็นกลาง
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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รับประกันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภัยต่ ากว่ามาตรฐาน ภัยมาตรฐานและภัยสูงกว่ามาตรฐาน การคัดเลือกภัยจะ
พิจารณารับประกันเฉพาะภัยต่ ากว่ามาตรฐานภัยหรือภัยมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินที่ดีใน
อนาคต ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรจะต้องมีความเข้าใจที่ดีเก่ียวกับการพิจารณารับประกันชีวิต เนื่องจาก
เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้เอาประกันภัยมากที่สุด และได้เห็นสภาวะแวดล้อม รายละเอียดต่าง ๆ ของผู้เอา
ประกันภัย หรืออีกนัยหนึ่งตัวแทนประกันชีวิตจึงเปรียบได้ว่าเป็นผู้พิจารณาด่านแรกของบริษัท ซึ่งจะมีหน้าที่คัดเลือก
ภัย ตัวแทนประกันชีวิตจึงควรมีความเข้าใจความจ าเป็นและหลักการส าคัญต่าง  ๆ ในการพิจารณารับประกันชีวิต
รวมทั้งทราบถึงบทบาทส าคัญของตนเอง  

3.1 ความจ าเป็นในการพิจารณารับประกันชีวิต การที่บริษัทรับเสี่ยงภัยบุคคลเป็นจ านวนมากที่มีความ
แตกต่างกันอย่างหลากหลาย ทั้งด้านอายุ อาชีพ สุขภาพ ฯลฯ นั้น แน่นอนว่าความยืนยาวหรือความอยู่รอดปลอดภัย
ของทุกชีวิตย่อมไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้นอกจากจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของแต่ละบุคคลแล้ว  ยังมีปัจจัย
แวดล้อมอีกรอบด้านที่มีผลต่อการสูญเสียชีวิต การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ โดยที่ไม่มีผู้ใดจะหยั่งรู้เหตุการณ์ใน
อนาคตได้อย่างถูกต้องและแม่นย า ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องมีมาตรการควบคุมการรับประกันชีวิต หรือ
การรับโอนความเสี่ยงภัย เพื่อให้อยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และให้สอดคล้องกับหลักการหรือ
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการประกันชีวิต            

3.2 หลักการส าคัญในการพจิารณารับประกนัชีวิต จะต้องยึดมั่นในหลักการส าคัญ ดังนี้ 
1) เพ่ือความเสมอภาคแก่ผู้ เอาประกันภัย  โดยหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยแต่ละ

คนต้องช าระเบี้ยประกันภัยเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยซึ่งบริษัทได้ประเมินไว้ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของ         
ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องสามารถคัดเลือก จัดระดับความเสี่ยงภัยและรับประกันภัยในอัตราที่ก าหนด เนื่องจากมี
ปัจจัยมากมายที่มีอิทธิพลต่ออัตรามรณะของผู้เอาประกันภัยผู้เอาประกันภัยที่ผ่านการพิจารณาและก าหนดระดับ
ความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกัน ย่อมต้องเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่แตกต่างกัน ตามระดับความเสี่ยงภัยที่ถูกประเมินแล้ว 
จึงจะเป็นการยุติธรรมส าหรับผู้เอาประกันภัยรายอื่น ๆ   
 2) เพ่ือความเป็นธรรมแก่ตัวแทนประกันชีวิต เป็นธรรมดาที่ตัวแทนประกันชีวิตย่อมหวังให้การส่ง 
ผลงานใบค าขอเอาประกันชีวิตแต่ละรายผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวดเร็วที่สุด และสามารถรับได้ในอัตรา
เบี้ยประกันภัยปกติ หากผู้ขอเอาประกันภัยถูกปฏิเสธหรือรับประกันภัยแบบเพิ่มเบี้ย ผู้พิจารณารับประกันชีวิตจึงต้อง
มีเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายให้ตัวแทนประกันชีวิตยอมรับและเข้าใจในผลการพิจารณา 

 3) เพ่ือความมั่นคงของบริษัท การที่ต้องการพิจารณารับประกันชีวิต หรือการคัดเลือกความเสี่ยงภัย ก็
เพื่อให้บริษัทรอดพ้นจากภาวะการขาดทุนที่เกิดจากการรับเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยทุกราย เพราะหากผู้พิจารณา
รับประกันภัยขาดหลักการที่ถูกต้อง ไม่สามารถกลั่นกรองหรือจัดระดับความเสี่ยงภัย หรือรับประกันภัยอย่างผิดพลาด
แล้ว ย่อมน ามาซึ่งความเสียหายของธุรกิจ ผู้พิจารณาที่ดีย่อมสามารถใช้ความรู้ ในการพิจารณาสั่งการใด ๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา หรือพิจารณาสรุปผลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็น
ส าหรับรายนั้น ๆ 
  ด้วยหลักส าคัญ 3 ประการนี้ ผู้พิจารณาต้องตระหนักและสามารถปรับประยกุต์ใช้ทุกแง่มุมในการพิจารณารับ
ประกันภัยให้เกิดความราบรื่นในการปฏิบัติงานให้มากที่สุด เพราะผู้พิจารณารับประกันภัยคือ ผู้รักษาความเป็นกลาง
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ระหว่างผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทน และบริษัท โดยอาศัยหลักวิชาการความสามารถในการเจรจา ยืดหยุ่น ปรับแก้
สถานการณ์ และการตัดสินใจที่ถูกต้อง จึงเป็นบทบาทส าคัญที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องรับหน้าที่อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 

3.3 บทบาทของตัวแทนที่มีต่อการพจิารณารับประกนัชีวิต 
1) ต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นในการขอเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายว่ามีความจ าเป็น

อย่างไร หรือไม่ เพียงใด 
 2) ช่วยวิเคราะห์แบบประกันภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสมกับความจ าเป็น และรายได้
ของผู้ขอเอาประกันภัย 
  3) อธิบายผลประโยชน์และเงื่อนไขกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระส าคัญ และด้วยความ
จริงใจ สามารถให้ความกระจ่างแก่ผู้ขอเอาประกันภัยได้ ส าหรับข้อสงสัยในแง่มุมต่าง ๆ ของการประกันภัย 
 4) ตรวจสอบความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบการขอเอาประกันภัย เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการพิจารณารับประกันภัย 
 5) ช่วยเหลือ จัดเตรียม และติดตามเอกสาร ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม ตามค าขอของฝ่ายพิจารณารับ
ประกันภัย เพื่อให้การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ สามารถสรุปผลการพิจารณาได้โดยเร็วที่สุด     
 6) สนใจซักถามผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอ ทั้งแถลงความจริงเกี่ยวกับผู้ขอเอา
ประกันภัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารับประกันภัย โดยค านึงถึงความถูกต้อง และเป็นธรรมกับผู้ขอเอา
ประกันภัยและบริษัท แม้ว่าบางครั้งข้อมูลนั้นอาจมีผลให้บริษัทต้องรับประกันภัยแบบเพิ่มเบี้ยประกันภัย หรือปฏิเสธ
การรับประกันภัย 
  3.4 การจ าแนกระดับความเส่ียงภัย เมื่อผู้พิจารณารับประกันภัยได้รับเอกสารข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย
ครบตามระเบียบการขอเอาประกันภัยแล้ว ผู้พิจารณารับประกันภัยจะประเมินความเสี่ยงภัยจากข้อมูลเหล่านั้นว่า 
รายใดควรจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงภัยระดับใด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) กลุ่มความเสี่ยงภัยมาตรฐาน         
2) กลุ่มความเสี่ยงภัยต่ ากว่ามาตรฐาน และ 3) กลุ่มความเสี่ยงภัยที่ไม่สามารถเอาประกันภัยได้ รายละเอียด มีดังนี้ 
  1) กลุ่มความเส่ียงภัยมาตรฐาน เป็นกลุ่มผู้ขอเอาประกันภัยมีความเสี่ยงภัยอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งด้าน
สุขภาพ และมีอาชีพไม่เสี่ยงภัย ซึ่งสามารถรับประกันภัยได้ในอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ ผู้ขอเอาประกันภัยส่วนใหญ่ 
ประมาณ 95% จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงภัยนี้ 

2) กลุ่มความเส่ียงภัยต า่กว่ามาตรฐาน เป็นกลุ่มผู้ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าเกณฑ์ปกติ 
อันเนื่องมาจากปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านทั่วไปที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ หรือทั้งสองด้านร่วมกัน ซึ่งกลุ่มความเสี่ยงภัย
นี้จะมีการจัดแบ่งระดับของความเสี่ยงภัยที่ สูงกว่าปกติเป็นหลายระดับ โดยผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มพิเศษเป็นอัตรามากน้อยเท่าใด หรือมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มอย่างใดแล้วแต่ระดับความเสี่ยงภัยนั้น  ๆ ผู้ขอ
เอาประกันภัยที่จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงภัยนี้มีประมาณ 4%  ของผู้สมัครขอเอาประกันภัยทั้งหมด 
 3) กลุ่มความเส่ียงภัยท่ีไม่สามารถเอาประกันภัยได้ เป็นกลุ่มของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง
มากจนบริษัทไม่สามารถรับประกันภัยได้ บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย ส าหรับผู้ที่ถูกประเมินความเสี่ยงภัยอยู่ใน
กลุ่มนี้ ซึ่งมีประมาณ 1% ของผู้สมัครขอเอาประกันภัยทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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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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   3.5 ปัจจัยและแนวทางในการพิจารณารับประกันชีวิต การท่ีผู้พิจารณาสามารถด าเนินการพิจารณาได้
อย่างถูกต้อง ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการ ของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยนั้น 
จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยที่พิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยด้วยกัน ทั้งด้านสุขภาพและด้านอ่ืน ๆ 
ดังนี้ 

1) เพศ จากสถิติปรากฏว่าเพศหญิงมีอัตรามรณะที่ต่ ากว่าเพศชายและมีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย เพศจึง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการประกอบการพิจารณารับประกันภัย และน าไปพิจารณาประกอบในประเด็นอ่ืน  ๆ ด้วย                  
 2) อายุ  อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาอย่างกว้างขวางเพราะ
นอกจากจะมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับความเสี่ยงภัยด้านสุขภาพแล้ว ยังมีส่วนสัมพันธ์กับปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

3) อาชีพ อาชีพของผู้เอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่บ่งบอกถึงระดับความเสี่ยงภัยว่าสูง
ต่ าเพียงใด อย่างไร ซึ่งความเสี่ยงภัยดังกล่าวอาจเกิดจากโรคภัย อุบัติเหตุ หรือภัยจากฆาตกรรมอันสืบเนื่องมาจากการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ การพิจารณาเรื่องอาชีพของผู้ขอเอาประกันภัย ต้องพิจารณารวมทั้งอาชีพหลัก อาชีพรอง และ
อาชีพเสริมพิเศษด้วย เพราะบางครั้งพบว่า อาชีพหลัก อาจมีความเสี่ยงภัยน้อยกว่าอาชีพรอง หรืออาชีพเสริมพิเศษ 
เช่น งานประจ าเป็นข้าราชการ แต่มีงานพิเศษเป็นช่างไฟฟ้า นอกจากนี้การพิจารณาเรื่องความเส่ียงภัยจากอาชีพ
จะต้องพิจารณาเก่ียวโยงไปถึงรายได้ สถานที่ประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อมในการท างาน 

4) ขนาดร่างกาย ขนาดร่างกายของผู้ขอเอาประกันภัย บอกให้ทราบอย่างกว้าง ๆ ว่า เขามีรูปร่างเป็น
อย่างไร อ้วน ผอม หรือสมส่วน หากพบว่าผิดปกติ หรือมีข้อสงสัย ก็อาจให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ขอข้อมูล
ประกอบอ่ืน ๆ ในการพิจารณารับประกันภัย ผู้พิจารณาจะมีตารางมาตรฐานเปรียบเทียบน้ าหนักและส่วนสูง ซึ่งแสดง
ค่าปกติและค่าผิดปกติตั้งแต่น้อยจนถึงมาก ทั้งด้านอ้วนเกินไปและผอมเกินไป โดยระบุค่าความเสี่ยงภัยไว้อย่างชัดเจน  
คนบางคนอาจอ้วนหรือผอมเป็นไปตามกรรมพันธุ์  
  5) สุขภาพปัจจุบัน สุขภาพขณะขอเอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้พิจารณาต้องได้ข้อมูลยืนยัน ซึ่งถ้า
เป็นการขอเอาประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ ผู้ขอเอาประกันภัยต้องแถลงรับรองว่าตนเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ดี
หรือไม่ รวมทั้งการแถลงตามข้อถามอื่น ๆ  
  6) ประวัติสุขภาพ นอกจากจะพิจารณาจากสุขภาพปัจจุบันของผู้ขอเอาประกันภัยแล้ว ยังจ าเป็นต้อง
ทราบถึงประวัติสุขภาพของเขาด้วย เนื่องจากโรคบางโรคอาจเป็นโรคเรื้อรังไม่หายขาด มีการก าเริบเป็นระยะ ๆ เช่น 
โรคประสาท โรคกระเพาะอาหาร วัณโรคปอด หรือการเป็นโรคบางชนิดตั้งแต่อายุน้อย ๆ บ่งชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่มาก
ขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขข้อ ทั้งโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนในเวลาต่อมาก็มีมากขึ้น
ด้วย นอกจากนี้การเคยประสบอุบัติเหตุ แม้ปัจจุบันจะปรากฏอาการเป็นปกติ แต่ในการพิจารณารับประกันภัยอาจอยู่
ในเกณฑ์ที่ต้องเพิ่มเบี้ยพิเศษ หรือไม่ให้ความคุ้มครองสัญญาแนบท้ายบางอย่าง  
 7) ประวัติครอบครัว  การได้ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพผู้ขอเอาประกันภัย ทั้งปัจจุบันและอดีต ก็อาจยังไม่
เพียงพอต่อการพิจารณาความเสี่ยงภัย ผู้พิจารณาควรได้ทราบถึงประวัติสุขภาพอนามัยของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็น 
ผู้ใกล้ชิดกับผู้ขอเอาประกันภัยด้วย สุขภาพของบิดา มารดา พี่น้อง สามีหรือภรรยาจะเป็นข้อมูลประกอบที่ช่วยให้  
การพิจารณาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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   3.5 ปัจจัยและแนวทางในการพิจารณารับประกันชีวิต การที่ผู้พิจารณาสามารถด าเนินการพิจารณาได้
อย่างถูกต้อง ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการ ของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยนั้น 
จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยที่พิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยด้วยกัน ทั้งด้านสุขภาพและด้านอ่ืน ๆ 
ดังนี้ 

1) เพศ จากสถิติปรากฏว่าเพศหญิงมีอัตรามรณะที่ต่ ากว่าเพศชายและมีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย เพศจึง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการประกอบการพิจารณารับประกันภัย และน าไปพิจารณาประกอบในประเด็นอ่ืน  ๆ ด้วย                  
 2) อายุ  อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาอย่างกว้างขวางเพราะ
นอกจากจะมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับความเสี่ยงภัยด้านสุขภาพแล้ว ยังมีส่วนสัมพันธ์กับปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

3) อาชีพ อาชีพของผู้เอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่บ่งบอกถึงระดับความเสี่ยงภัยว่าสูง
ต่ าเพียงใด อย่างไร ซึ่งความเสี่ยงภัยดังกล่าวอาจเกิดจากโรคภัย อุบัติเหตุ หรือภัยจากฆาตกรรมอันสืบเนื่องมาจากการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ การพิจารณาเรื่องอาชีพของผู้ขอเอาประกันภัย ต้องพิจารณารวมทั้งอาชีพหลัก อาชีพรอง และ
อาชีพเสริมพิเศษด้วย เพราะบางครั้งพบว่า อาชีพหลัก อาจมีความเสี่ยงภัยน้อยกว่าอาชีพรอง หรืออาชีพเสริมพิเศษ 
เช่น งานประจ าเป็นข้าราชการ แต่มีงานพิเศษเป็นช่างไฟฟ้า นอกจากนี้การพิจารณาเรื่องความเส่ียงภัยจากอาชีพ
จะต้องพิจารณาเก่ียวโยงไปถึงรายได้ สถานที่ประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อมในการท างาน 

4) ขนาดร่างกาย ขนาดร่างกายของผู้ขอเอาประกันภัย บอกให้ทราบอย่างกว้าง ๆ ว่า เขามีรูปร่างเป็น
อย่างไร อ้วน ผอม หรือสมส่วน หากพบว่าผิดปกติ หรือมีข้อสงสัย ก็อาจให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ขอข้อมูล
ประกอบอ่ืน ๆ ในการพิจารณารับประกันภัย ผู้พิจารณาจะมีตารางมาตรฐานเปรียบเทียบน้ าหนักและส่วนสูง ซึ่งแสดง
ค่าปกติและค่าผิดปกติตั้งแต่น้อยจนถึงมาก ทั้งด้านอ้วนเกินไปและผอมเกินไป โดยระบุค่าความเสี่ยงภัยไว้อย่างชัดเจน  
คนบางคนอาจอ้วนหรือผอมเป็นไปตามกรรมพันธุ์  
  5) สุขภาพปัจจุบัน สุขภาพขณะขอเอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้พิจารณาต้องได้ข้อมูลยืนยัน ซึ่งถ้า
เป็นการขอเอาประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ ผู้ขอเอาประกันภัยต้องแถลงรับรองว่าตนเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ดี
หรือไม่ รวมทั้งการแถลงตามข้อถามอื่น ๆ  
  6) ประวัติสุขภาพ นอกจากจะพิจารณาจากสุขภาพปัจจุบันของผู้ขอเอาประกันภัยแล้ว ยังจ าเป็นต้อง
ทราบถึงประวัติสุขภาพของเขาด้วย เนื่องจากโรคบางโรคอาจเป็นโรคเรื้อรังไม่หายขาด มีการก าเริบเป็นระยะ ๆ เช่น 
โรคประสาท โรคกระเพาะอาหาร วัณโรคปอด หรือการเป็นโรคบางชนิดตั้งแต่อายุน้อย ๆ บ่งชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่มาก
ขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขข้อ ทั้งโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนในเวลาต่อมาก็มีมากขึ้น
ด้วย นอกจากนี้การเคยประสบอุบัติเหตุ แม้ปัจจุบันจะปรากฏอาการเป็นปกติ แต่ในการพิจารณารับประกันภัยอาจอยู่
ในเกณฑ์ที่ต้องเพิ่มเบี้ยพิเศษ หรือไม่ให้ความคุ้มครองสัญญาแนบท้ายบางอย่าง  
 7) ประวัติครอบครัว  การได้ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพผู้ขอเอาประกันภัย ทั้งปัจจุบันและอดีต ก็อาจยังไม่
เพียงพอต่อการพิจารณาความเสี่ยงภัย ผู้พิจารณาควรได้ทราบถึงประวัติสุขภาพอนามัยของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็น 
ผู้ใกล้ชิดกับผู้ขอเอาประกันภัยด้วย สุขภาพของบิดา มารดา พี่น้อง สามีหรือภรรยาจะเป็นข้อมูลประกอบที่ช่วยให้  
การพิจารณาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
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 8) อุปนิสัยและพฤติกรรม ข้อมูลเก่ียวกับอุปนิสัยใจคอและพฤติกรรมของผู้ขอเอาประกันภัย จะช่วยให้
ผู้พิจารณา ทราบถึงแนวทางการด าเนินชีวิตของเขา แนวโน้มของการรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ดีเลวมากน้อย
เพียงใด เขาเป็นผู้มีความประพฤติถูกต้องตามศีลธรรมจรรยา หรือมีความประพฤติขัดต่อศีลธรรม ซึ่งอาจก่ออันตราย
ถึงชีวิตได้  
 9) ประวัติการท าประกันภัยและแบบประกันภัย  ผู้พิจารณารับประกันภัย ควรได้รายละเอียดเก่ียวกับ
ประวัติการท าประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยเท่าที่จะหาได้ กล่าวคือ ควรทราบว่า ผู้ขอเอาประกันภัยเคยขอเอา
ประกันภัยกับบริษัทใดบ้าง เคยถูกเลื่อนปฏิเสธ หรือบอกล้างกรมธรรม์หรือไม่ ปัจจุบันมีกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับ       
กี่ฉบับ จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมเท่าใด มีไว้กับบริษัทใดบ้าง ระยะเวลาที่ขอเอาประกันภัยถี่ห่างกันเพียง ใด มี
ประเด็นน่าสงสัยหรือไม่ เช่น เหตุใดจึงขอเอาประกันภัยกับหลายบริษัทในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน เหตุใดจึงมีกรมธรรม์
หลายฉบับ และแต่ละฉบับมักขาดผลบังคับในระยะเร่ิมแรกของการประกันภัย เป็นต้น 
 ในบางกรณีผู้พิจารณาต้องตั้งข้อสังเกตกับการขอเอาประกันภัยในจ านวนเงินสูง ๆ โดยเลือกแบบประกันภัยที่
ให้ความคุ้มครองสูง แต่ช าระเบี้ยประกันภัยต่ า เช่น แบบชั่วระยะเวลา หรือตลอดชีพ ทั้งการขอเอาประกันภัยที่เลือก
ระยะช าระเบี้ยประกันภัยเป็นระยะ 3 เดือน หรือ 6 เดือน แทนที่จะเป็นรายปี ซึ่งเหมาะกว่าเมื่อพิจารณาประกอบกับ
อาชีพ รายได้ เหล่านี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าอาจเป็นการขอเอาประกันภัยที่มีเจตนาทุจริตแอบแฝงอยู่ 
  3.6 เอกสารประกอบการพิจารณารับประกันชีวิต  เพื่อให้การพิจารณารับประกันชีวิตเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น ถูกต้อง และรวดเร็ว นอกจากจะขึ้นอยู่กับความรู้ ความช านาญเฉพาะตัวของผู้พิจารณาแล้วยังขึ้นอยู่กับความ
ละเอียดครบถ้วนของข้อมูลเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัยด้วย ผู้พิจารณาจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้จากเอกสาร
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ซึ่งมีลักษณะและที่มาแตกต่างกันดังนี้ 

1) ค าขอเอาประกันภัย เป็นเอกสารเฉพาะที่แต่ละบริษัทจัดท าขึ้นโดยส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน 
ด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นเสมือนใบสมัครขอเอาประกันภัยกับบริษัท ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัยต้องแจ้งรายละเอียดตามที่
บริษัทต้องการ ทั้งนี้ค าขอเอาประกันภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต จึงต้องแถลงแต่ความจริง และลงนาม
โดยผู้เอาประกันภัย 
 2) ค าแถลงของผู้ เอาประกันภัย เป็นแบบฟอร์มที่บริษัทจัดท าขึ้นใช้ประกอบกับใบค าขอเอาประกันภัย 
เป็นการแถลงรายละเอียดเก่ียวกับประวัติและสุขภาพของผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นข้อมูลหลักในการพิจารณาประเมิน
ความเสี่ยงภัย แบบฟอร์มค าแถลงของผู้เอาประกันภัยมีวิธีปฏิบัติแยกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ไม่มีการตรวจสุขภาพกับ
กรณีที่มีการตรวจสุขภาพ โดยบริษัทจะก าหนดช่วงอายุขณะขอเอาประกันภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นเกณฑ์ 
ว่าต้องท าแบบตรวจสุขภาพหรือไม่ 
 3) รายงานแพทย์ผู้ รักษา ส าหรับใบค าขอเอาประกันภัยและค าแถลงของผู้เอาประกันภัย จะเป็นข้อมูล
เบื้องต้นที่ผู้พิจารณาได้รับเมื่อมีการขอเอาประกันภัย จากการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว บางครั้งผู้ขอเอาประกันภัยเคยมี
ประวัติการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ได้รับการรักษาจากแพทย์ในระยะเวลาที่ผ่านมา หรืออาจยังคงได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ มีบางกรณีที่ผู้พิจารณาจ าเป็นต้องได้รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ผู้พิจารณาจะขอ
รายงานจากแพทย์ผู้รักษาโดยต้องได้รับความยินยอม จากผู้ขอเอาประกันภัยก่อน ในใบรายงานแพทย์ผู้รักษา แพทย์
จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา เช่น สาเหตุที่ เข้ารับการรักษา การวินิจฉัยโรค การให้การรักษา ยาที่ใช้ 
ผลการรักษา วันเดือนปี ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา และความเห็นของแพทย์ ซึ่งจะช่วยคลี่คลายหรือเป็นแนวทางที่ง่าย
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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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ต่อการพิจารณาเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปรายงานแพทย์ผู้รักษาจะก าหนดเป็นแบบฟอร์มของบริษัท โดยเฉพาะเพื่อให้
แพทย์กรอก   
          4) รายงานตัวแทน เนื่องจากตัวแทนเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยใกล้ชิดกับผู้เอาประกันภัยมากกว่าบุคคลอื่นที่
เก่ียวข้องในการขอเอาประกันภัย หลายกรณีจ าเป็นต้องได้รับใบรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย 
โดยตัวแทนบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของผลงานเป็นผู้แถลงรายละเอียด หรือบางบริษัทอาจมีการออกเป็นระเบียบการรับ
ประกันภัยว่า กรณีใดบ้างที่ต้องมีใบรายงานตัวแทนประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งยังก าหนดให้ตัวแทนระดับใดเป็น
ผู้รายงานและรับผิดชอบ ใบรายงานตัวแทนเป็นการให้ข้อมูลยืนยันเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการขอเอา
ประกันภัย  

    5) รายงานการตรวจสอบ การพิจารณาประเด็นความเหมาะสมในการขอเอาประกันภัย และการ
พิจารณาความเสี่ยงภัยของผู้ขอเอาประกันภัย ในบางกรณีนั้น ข้อมูลที่ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว
มาแล้ว อาจยังไม่พอเพียง ต้องมีการเสาะแสวงหา ตรวจสอบเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้พิจารณาสงสัย ยังไม่
กระจ่าง หรือมีแนวโน้มที่จะมุ่งเจาะลึกไปในบางแง่มุมของการพิจารณา หลายบริษัทมีแผนกตรวจสอบสภาวะ
รับผิดชอบเร่ืองนี้โดยตรง มีพนักงานประจ าท าหน้าที่ตรวจสอบโดยเฉพาะ นอกจากการตรวจสอบเพิ่มตามประเด็นของ
ผู้พิจารณาแล้ว บริษัทอาจมีข้อก าหนดว่า ค าขอเอาประกันภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงถึงระดับหนึ่ง ต้องมีการ
ตรวจสอบทุกราย  
            6) เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ในการพิจารณาคลี่คลายปัญหาประเด็นต่าง ๆ เพื่อการสรุปประเมินผลความ
เสี่ยงภัยของผู้ขอเอาประกันภัย ว่าอยู่ในระดับใดนั้น อาจต้องใช้เอกสารประกอบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว 
เช่น หลักฐานทางราชการ ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เพื่อใช้ยืนยันอายุ 
ความสัมพันธ์ เป็นต้น ในบางกรณีต้องใช้หลักฐานทางกฎหมาย เช่น ใบจดทะเบียนหุ้นส่วน สัญญากู้ยืมเงิน เพื่อยืนยัน
ในเร่ืองของส่วนได้เสียที่จะขอเอาประกันภัย หรือการพิจารณารายได้ ความเหมาะสมของวงเงินเอาประกันภัยอาจต้อง
มีหลักฐานแสดงฐานะการเงินประกอบ ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะช่วยให้ผู้พิจารณาท างานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิด
ความเป็นธรรมกับทุก ๆ ฝ่ายมากข้ึน 
 
4. กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัตวัแทนประกนัชีวติ 
              จะเห็นได้ว่าธุรกิจประกันชีวิตมีความส าคัญต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากสัญญา
ประกันชีวิตเป็นสินค้าที่ให้บริการทางการเงินซึ่งมีความซับซ้อนในการค านวณต้นทุนเพื่อก าหนดเบี้ยประกันชีวิต 
นอกจากนั้นยังเก็บเบี้ยประกันภัยล่วงหน้าและจะให้ความคุ้มครองส าหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบางครั้งก็
ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดแน่นอน รัฐบาลจึงก าหนดให้มีหน่วยงานที่ก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตและ
ธุรกิจประกันภัยชื่อว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดตั้งขึ้นโดย
อ านาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ส านักงานฯ
มีกฎหมายเพื่อใช้ในการก ากับดูแลจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ มเติม พ .ศ. 2551  

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

ประมวลความรู้     5-3 
 

 

 
 

 

เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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ต่อการพิจารณาเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปรายงานแพทย์ผู้รักษาจะก าหนดเป็นแบบฟอร์มของบริษัท โดยเฉพาะเพื่อให้
แพทย์กรอก   
          4) รายงานตัวแทน เนื่องจากตัวแทนเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยใกล้ชิดกับผู้เอาประกันภัยมากกว่าบุคคลอื่นที่
เก่ียวข้องในการขอเอาประกันภัย หลายกรณีจ าเป็นต้องได้รับใบรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย 
โดยตัวแทนบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของผลงานเป็นผู้แถลงรายละเอียด หรือบางบริษัทอาจมีการออกเป็นระเบียบการรับ
ประกันภัยว่า กรณีใดบ้างที่ต้องมีใบรายงานตัวแทนประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งยังก าหนดให้ตัวแทนระดับใดเป็น
ผู้รายงานและรับผิดชอบ ใบรายงานตัวแทนเป็นการให้ข้อมูลยืนยันเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการขอเอา
ประกันภัย  

    5) รายงานการตรวจสอบ การพิจารณาประเด็นความเหมาะสมในการขอเอาประกันภัย และการ
พิจารณาความเสี่ยงภัยของผู้ขอเอาประกันภัย ในบางกรณีนั้น ข้อมูลที่ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว
มาแล้ว อาจยังไม่พอเพียง ต้องมีการเสาะแสวงหา ตรวจสอบเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้พิจารณาสงสัย ยังไม่
กระจ่าง หรือมีแนวโน้มที่จะมุ่งเจาะลึกไปในบางแง่มุมของการพิจารณา หลายบริษัทมีแผนกตรวจสอบสภาวะ
รับผิดชอบเร่ืองนี้โดยตรง มีพนักงานประจ าท าหน้าที่ตรวจสอบโดยเฉพาะ นอกจากการตรวจสอบเพิ่มตามประเด็นของ
ผู้พิจารณาแล้ว บริษัทอาจมีข้อก าหนดว่า ค าขอเอาประกันภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงถึงระดับหนึ่ง ต้องมีการ
ตรวจสอบทุกราย  
            6) เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ในการพิจารณาคลี่คลายปัญหาประเด็นต่าง ๆ เพื่อการสรุปประเมินผลความ
เสี่ยงภัยของผู้ขอเอาประกันภัย ว่าอยู่ในระดับใดนั้น อาจต้องใช้เอกสารประกอบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว 
เช่น หลักฐานทางราชการ ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เพื่อใช้ยืนยันอายุ 
ความสัมพันธ์ เป็นต้น ในบางกรณีต้องใช้หลักฐานทางกฎหมาย เช่น ใบจดทะเบียนหุ้นส่วน สัญญากู้ยืมเงิน เพื่อยืนยัน
ในเร่ืองของส่วนได้เสียที่จะขอเอาประกันภัย หรือการพิจารณารายได้ ความเหมาะสมของวงเงินเอาประกันภัยอาจต้อง
มีหลักฐานแสดงฐานะการเงินประกอบ ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะช่วยให้ผู้พิจารณาท างานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิด
ความเป็นธรรมกับทุก ๆ ฝ่ายมากข้ึน 
 
4. กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัตวัแทนประกนัชีวติ 
              จะเห็นได้ว่าธุรกิจประกันชีวิตมีความส าคัญต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากสัญญา
ประกันชีวิตเป็นสินค้าที่ให้บริการทางการเงินซึ่งมีความซับซ้อนในการค านวณต้นทุนเพื่อก าหนดเบี้ยประกันชีวิต 
นอกจากนั้นยังเก็บเบี้ยประกันภัยล่วงหน้าและจะให้ความคุ้มครองส าหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบางครั้งก็
ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดแน่นอน รัฐบาลจึงก าหนดให้มีหน่วยงานที่ก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตและ
ธุรกิจประกันภัยชื่อว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดตั้งขึ้นโดย
อ านาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ส านักงานฯ
มีกฎหมายเพื่อใช้ในการก ากับดูแลจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ มเติม พ .ศ. 2551  
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2550 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 รวมทั้ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต
มืออาชีพต้องมีความเข้าใจสาระส าคัญในกฎหมาย ดังกล่าวเพื่อที่จะได้ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับลูกค้าทั้งก่อนและ
หลังการขาย ดังนี้    

4.1 ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย สัญญาประกันชีวิตก็เช่นเดียวกับสัญญาทั่ว ๆ ไป ที่สัญญาขึ้นจาก
การแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป โดยฝ่ายหนึ่งท าค าเสนอ อีกฝ่ายหนึ่งท าค าสนอง เมื่อค าเสนอและ     
ค าสนองมีข้อความถูกต้องสอดคล้องกัน สัญญาจึงจะเกิดขึ้น โดยไม่จ าต้องรอให้มีการออกกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อน 
 ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันชีวิตก็เช่นเดียวกับเอกเทศสัญญาอ่ืน ที่จะต้องพิจารณาในเร่ืองความสามารถ
ของคู่สัญญา ตลอดจนความบกพร่องของการแสดงเจตนาด้วย เช่น ในกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์จะท าประกัน
ชีวิตได้ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม (พ่อ-แม่) ก่อน มิฉะนั้นจะมีผลท าให้สัญญาประกันชีวิต   
ตกเป็นโมฆียะได้ ในทางปฏิบัติเมื่อผู้เยาว์เป็นผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยก็มักจะให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์
นั้น ลงนามให้ความยินยอมไว้ในค าขอเอาประกันภัยให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งด้วย หรือกรณีที่มีบุคคลเข้าท าสัญ ญา
ประกันชีวิต เพราะถูกกลฉ้อฉล ข่มขู่ ก็จะท าให้สัญญาประกันชีวิตนั้นตกเป็นโมฆียะ เป็นต้น 

 4.2 ส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัย หลักนี้ได้มีการบัญญัติรองรับไว้โดยมาตรา 863 ว่า “อันสัญญา
ประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้  ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่าง
หนึ่งอย่างใด” ซึ่งหมายความว่า หากผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยแล้ว ก็จะท าให้ข้อตกลงตาม
สัญญาประกันภัย ไม่ผูกพันคู่สัญญา ฝ่ายผู้เอาประกันภัยไม่สามารถอาศัยสัญญาประกันภัยนั้น เรียกให้ผู้รับประกันภัย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจ านวนหนึ่งในกรณีประกันชีวิตได้ ในทางกลับกันก็เช่นกัน ผู้รับประกันภัยก็ไม่
สามารถเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยได้เช่นกัน  
 ค าว่า “ส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย” หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์เกิดข้ึน ผู้ใดมีส่วนที่จะได้รับประโยชน ์หรือมี
ส่วนที่จะต้องเสียหายในเหตุการณ์นั้น ผู้นั้นย่อมมีส่วนได้เสีย สามารถเอาประกันภัยในเหตุการณ์นั้นได้  

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย สัญญาดังกล่าวจะไม่เป็นสัญญาประกันภัย แต่
เป็นการพนันขันต่อ ซึ่งสัญญาดังกล่าวคู่สัญญาไม่สามารถบังคับต่อกันได้ 

4.3 หน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริง เนื่องจากผู้รับประกันภัยจ าเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงบางประการ เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาว่า จะรับประกันภัยผู้เอาประกันภัยรายใดหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงบางอย่างเป็น
เรื่องที่อยู่ในความรับรู้ของผู้เอาประกันภัยฝ่ายเดียว กฎหมายจึงบัญญัติรองรับให้ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่เปิดเผย
ข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับประกันภัยทราบ ตามหลักสุจริตอย่างยิ่ง ดังที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 865 ดังนี้ 
 “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิตบุคคลอันการใช้เงิน ย่อมอาศัย
ความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้
เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่าน
ว่าสัญญานั้น เป็นโมฆียะ 
 ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือ
มิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป” 
 จากบทบัญญัติในมาตรา 865 ข้างต้น สามารถแยกประเด็นการพิจารณาได้ดังนี้ 
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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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 4.3.1 ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อความจริง 
          1)  กรณีประกันวินาศภัย ผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง ก็คือ ผู้เอาประกันภัย  
          2)  กรณีประกันชีวิต หากเป็นการท าประกันชีวิตตนเอง ผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง ก็คือผู้เอา
ประกันภัย แต่หากเป็นการท าประกันชีวิตบุคคลอื่น ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงก็คือ บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัย 
เช่น นายแดงท าประกันชีวิตของนายด า นายด าเป็นผู้ถูกเอาประกันชีวิต นายด าจึงเป็นผู้มีหน้าที่เปิดเผย 
 เมื่อผู้รับประกันภัยตอบตกลงรับประกันภัยแล้ว หน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงเป็นอันสิ้นสุด ดังนั้น
หากมีข้อความจริงเกิดขึ้นภายหลังที่ผู้รับประกันภัยตอบตกลงรับประกันภัยแล้ว แม้จะเป็นข้อความจริงที่จะจูงใจให้
ผู้รับประกันภัยบอกปัดไม่ยอมรับประกันภัยหรือรับประกันภัย โดยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นก็ตาม ผู้เอาประกันภัย 
หรือผู้ถูกเอาประกันภัยก็ไม่จ าต้องเปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยทราบแต่อย่างใด             
 4.3.2 ผลของการไม่เปิดเผย หากผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผย (ปกปิด) หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จใน
ข้อความจริง ที่จะจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมรับประกันภัยจะเป็นผลให้
สัญญาประกันชีวิตนั้นตกเป็นโมฆียะ  
 กรณีที่สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ หมายถึง สัญญาประกันภัยยังคงมีผลสมบูรณ์ ผูกพันคู่สัญญาอยู่ 
แต่อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้รับประกันภัยสามารถท าลายความสมบูรณ์ได้ ด้วยการบอกล้างสัญญาภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด และเมื่อผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาแล้วผู้รับประกันภัยก็มีหน้าที่เพียงชดใช้ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัย
เท่านั้น 
                 4.3.3 ก าหนดเวลาบอกล้าง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 วรรคสอง ก าหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิบอกล้าง
กรณีสัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะไว้ว่า ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้สิทธิบอกล้างภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้รับ
ประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ หรือถ้ามิได้ใช้สิทธิภายในห้าปี นับแต่วันท าสัญญา สิทธิที่จะบอกล้างสัญญาย่อม
เป็นอันระงับสิ้นไป แต่ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันชีวติ ได้มีการลดระยะเวลาจากที่กฎหมายก าหนดไว้ 
5 ปี เหลือเพียง 2 ปี เมื่อเงื่อนไขแห่งสัญญาได้ลดระยะเวลาการใช้สิทธิบอกล้างลง ผู้รับประกันภัยจึงต้องผูกพันตาม
เงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตนออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้สิทธิบอกล้าง ภายใน 1 เดือน นับ
แต่วันทราบมูลอันจะบอกล้างได้ แต่ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ท าสัญญา มิฉะนั้น ผู้รับประกันภัยก็หมดสิทธิที่จะบอกล้าง
ได้ 
 วันทราบมูลอันจะบอกล้างได้ มิใช่วันที่ทราบความจริง แต่หมายถึงเมื่อรูปเรื่องพอมีเค้าว่า ได้มีการ
ปกปิดความจริง หรือแถลงความเท็จ ผู้รับประกันภัยก็ชอบที่จะต้องให้สิทธิบอกล้าง เสียภายในก าหนด  1 เดือน นับ
แต่วันที่ได้ทราบมูลนั้น  
               4.3.4 หน้าท่ีของผู้รับประกันภัย สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมี
หน้าที่ต่อกันและกัน โดยหน้าที่ที่ส าคัญของผู้รับประกันภัย ได้แก่ 

1) หน้าท่ีในการออกกรมธรรม์ประกนัภยั  หน้าที่ของผู้รับประกันภัยในกรณีดังกล่าว ป.พ.พ.
มาตรา 867 วรรคสอง และวรรคสาม ได้บัญญัติรองรับไว้ว่า “ให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอันมีเนื้อความต้องตาม
สัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัยต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัย และมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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 4.3.1 ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อความจริง 
          1)  กรณีประกันวินาศภัย ผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง ก็คือ ผู้เอาประกันภัย  
          2)  กรณีประกันชีวิต หากเป็นการท าประกันชีวิตตนเอง ผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง ก็คือผู้เอา
ประกันภัย แต่หากเป็นการท าประกันชีวิตบุคคลอื่น ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงก็คือ บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัย 
เช่น นายแดงท าประกันชีวิตของนายด า นายด าเป็นผู้ถูกเอาประกันชีวิต นายด าจึงเป็นผู้มีหน้าที่เปิดเผย 
 เมื่อผู้รับประกันภัยตอบตกลงรับประกันภัยแล้ว หน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงเป็นอันสิ้นสุด ดังนั้น
หากมีข้อความจริงเกิดขึ้นภายหลังที่ผู้รับประกันภัยตอบตกลงรับประกันภัยแล้ว แม้จะเป็นข้อความจริงที่จะจูงใจให้
ผู้รับประกันภัยบอกปัดไม่ยอมรับประกันภัยหรือรับประกันภัย โดยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นก็ตาม ผู้เอาประกันภัย 
หรือผู้ถูกเอาประกันภัยก็ไม่จ าต้องเปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยทราบแต่อย่างใด             
 4.3.2 ผลของการไม่เปิดเผย หากผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผย (ปกปิด) หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จใน
ข้อความจริง ที่จะจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมรับประกันภัยจะเป็นผลให้
สัญญาประกันชีวิตนั้นตกเป็นโมฆียะ  
 กรณีที่สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ หมายถึง สัญญาประกันภัยยังคงมีผลสมบูรณ์ ผูกพันคู่สัญญาอยู่ 
แต่อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้รับประกันภัยสามารถท าลายความสมบูรณ์ได้ ด้วยการบอกล้างสัญญาภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด และเมื่อผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาแล้วผู้รับประกันภัยก็มีหน้าที่เพียงชดใช้ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัย
เท่านั้น 
                 4.3.3 ก าหนดเวลาบอกล้าง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 วรรคสอง ก าหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิบอกล้าง
กรณีสัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะไว้ว่า ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้สิทธิบอกล้างภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้รับ
ประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ หรือถ้ามิได้ใช้สิทธิภายในห้าปี นับแต่วันท าสัญญา สิทธิที่จะบอกล้างสัญญาย่อม
เป็นอันระงับสิ้นไป แต่ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันชีวติ ได้มีการลดระยะเวลาจากที่กฎหมายก าหนดไว้ 
5 ปี เหลือเพียง 2 ปี เมื่อเงื่อนไขแห่งสัญญาได้ลดระยะเวลาการใช้สิทธิบอกล้างลง ผู้รับประกันภัยจึงต้องผูกพันตาม
เงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตนออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้สิทธิบอกล้าง ภายใน 1 เดือน นับ
แต่วันทราบมูลอันจะบอกล้างได้ แต่ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ท าสัญญา มิฉะนั้น ผู้รับประกันภัยก็หมดสิทธิที่จะบอกล้าง
ได้ 
 วันทราบมูลอันจะบอกล้างได้ มิใช่วันที่ทราบความจริง แต่หมายถึงเมื่อรูปเรื่องพอมีเค้าว่า ได้มีการ
ปกปิดความจริง หรือแถลงความเท็จ ผู้รับประกันภัยก็ชอบที่จะต้องให้สิทธิบอกล้าง เสียภายในก าหนด  1 เดือน นับ
แต่วันที่ได้ทราบมูลนั้น  
               4.3.4 หน้าท่ีของผู้รับประกันภัย สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมี
หน้าที่ต่อกันและกัน โดยหน้าที่ที่ส าคัญของผู้รับประกันภัย ได้แก่ 

1) หน้าท่ีในการออกกรมธรรม์ประกนัภยั  หน้าที่ของผู้รับประกันภัยในกรณีดังกล่าว ป.พ.พ.
มาตรา 867 วรรคสอง และวรรคสาม ได้บัญญัติรองรับไว้ว่า “ให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอันมีเนื้อความต้องตาม
สัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัยต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัย และมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
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 (1) วัตถุที่เอาประกันภัย 
   (2) ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 
   (3) ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้ 
   (4) จ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 
   (5) จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย 
    (6) ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิ้นสุด ไว้ด้วย 

    (7) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย 
       (8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย 
 (9)  ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี 
   (10) วันท าสัญญาประกันภัย 
   (11) สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย” 
  รายการต่าง ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย บางรายการอาจไม่มีการก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  
ก็ได้ เช่น ราคาแห่งมูลประกันภัย (ราคาแห่งส่วนได้เสียของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อวัตถุที่เอาประกันภัย) หรือผู้รับ
ประโยชน์ เป็นต้น  
  2) หนา้ท่ีในการชดใชเ้งินตามสญัญา การที่ผู้เอาประกันภัยเข้าท าสัญญาประกันชีวิต ก็ด้วยความ
มุ่งหวังที่จะได้รับการชดใช้เงินจ านวนหนึ่ง หน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นหัวใจที่มีความส าคัญยิ่ง ส่วนผู้รับประกันภัยจะต้อง
ชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ในกรณีใดบ้าง ขึ้นกับแบบของการประกันชีวิตดังนี้ 
                  (1) สัญญาประกันชีวิตแบบที่อาศัยความทรงชีพเป็นข้อก าหนดในการใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
หรือที่เรียกว่า สัญญาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แท้จริง (Pure Endowment) โดยสัญญาประกันชีวิตแบบนี้ ผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย) มีชีวิตอยู่รอดจนครบก าหนด
สัญญา แต่ถ้าในระหว่างอายุสัญญา ผู้เอาประกันภัยเกิดเสียชีวิต ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้จ านวนเงินเอา
ประกันภัยแต่อย่างใด 
                 (2) สัญญาประกันชีวิตแบบที่อาศัยความมรณะเป็นข้อก าหนดในการใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
หรือที่เรียกว่า สัญญาประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) สัญญาประกันชีวิตแบบนี้ ผู้รับประกันภัยจะ
ชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย) เสียชีวิตลงในระหว่างอายุสัญญา แต่ถ้า
ภายในอายุสัญญาผู้เอาประกันภัยไม่เสียชีวิต ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้จ านวนเงินเอาประกันภัยแต่อย่างใด 
                  (3) สัญญาประกันชีวิตแบบที่อาศัยทั้งความทรงชีพ และความมรณะเป็นข้อก าหนดในการใช้
เงินจ านวนหนึ่งให้ หรือที่เรียกว่า สัญญาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) เป็นสัญญาประกัน
ชีวิตที่เป็นส่วนผสมของสองแบบข้างต้น โดยไม่ว่าผู้เอาประกันจะมีชีวิตอยู่รอดจนครบสัญญา หรือเสียชีวิตลงใน
ระหว่างอายุสัญญา ผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ 
   จ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ (จ านวนเงินเอาประกันภัย) ไม่ว่าจากเหตุความทรงชีพ 
หรือความมรณะ หรือจากเหตุทั้งสองประการข้างต้น จะชดใช้เป็นเงินจ านวนเดียว หรือเป็นเงินรายปีก็ได้ แล้วแต่ความ
ตกลงที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย (ป.พ.พ. มาตรา 890) 
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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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 4.3.5 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 895 บัญญัติ
ไว้ว่า “เมื่อใดจะต้องใช้จ านวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลหนึ่งคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินนั้นในเมื่อ
มรณภัยอันนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่ 
          1) บุคคลผู้นั้นได้กระท าอัตตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่ง นับแต่วันท าสัญญา หรือ 
 2) บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา  
   ในกรณีที่  2 นี้  ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผู้ เอา
ประกันภัย หรือให้แก่ทายาทของผู้นั้น” 
          จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นว่า การประกันชีวิตแบบที่น าเอาการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยมาเป็น
ข้อก าหนดในการใช้เงินนั้น โดยปกติเมื่อผู้เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย ในกรณีท าประกันชีวิตของบุคคลอื่น) 
เสียชีวิตลง ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาท แต่หากผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตในกรณีหนึ่งกรณีใดดังนี้ ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินแต่อย่างใด รายละเอียดทั้งสองกรณีข้างต้นมีดังนี้ 
                (1) ผู้เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย) สมัครใจฆ่าตัวตาย ภายใน 1 ปี นับแต่วันท า
สัญญา กฎหมายก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันท าสัญญาเป็นส าคัญ (ซึ่งใช้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตทุกแบบ) ในกรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในก าหนด 1 ปี ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่เพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระมาแล้ว
ทั้งหมดเท่านั้น แต่หากการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นภายหลังเวลา 1 ปีข้างต้น ผู้รับประกันภัยยังคงต้องชดใช้จ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์อยู่ 
                  (2) ผู้ เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย) ถูกผู้ รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา                
กรณีผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าผู้เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย) กฎหมายไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ ฉะนั้นไม่ว่า
จะมีการท าประกันภัยชีวิตไปแล้วนานเท่าใด หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประกันภัยไม่จ าต้องรับผิดชดใช้เงินเอาประกันภัยแต่อย่างใด ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่เพียงคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่
ผู้เอาประกันภัย (กรณีประกันชีวิตบุคคลอ่ืน) หรือคืนให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมาย
ไม่ประสงค์จะให้ผู้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์จากการกระท าโดยเจตนาชั่วของตน  

 4.3.6 การเปล่ียนตัวผู้ รับประโยชน์ ในกรณีผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย
จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ให้ผู้รับประกันภัยทราบ แต่หากไม่มีการแจ้ง ผลจะเป็นดังนี้ 
              1) กรณีระบุผู้รับประโยชน์ไว้คนเดียว จะถือเสมือนว่า เป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุตัวผู้รับ
ประโยชน์ หากต่อมาผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จ านวนเงินเอาประกันภัยจะตกแก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 
 2) กรณีระบุผู้รับประโยชน์ไว้หลายคน หากผู้รับประโยชน์คนหนึ่งคนใดตายก่อนผู้เอาประกันภัย 
จ านวนเงินเอาประกันภัยในส่วนของผู้รับประโยชน์คนที่ตายก่อน จะตกแก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลือ และหากผู้รับ
ประโยชน์ที่เหลือมีมากกว่าหนึ่งคน ผู้รับประโยชน์ที่เหลือจะได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัยในส่วนของผู้รับประโยชน์
คนที่ตายก่อน เป็นส่วน ๆ เท่า ๆ กัน 
       แต่หากได้มีการส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยัง
ผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงผู้รับ
ประโยชน์อีกต่อไป  
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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 4.3.5 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 895 บัญญัติ
ไว้ว่า “เมื่อใดจะต้องใช้จ านวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลหนึ่งคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินนั้นในเมื่อ
มรณภัยอันนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่ 
          1) บุคคลผู้นั้นได้กระท าอัตตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่ง นับแต่วันท าสัญญา หรือ 
 2) บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา  
   ในกรณีที่  2 นี้  ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผู้ เอา
ประกันภัย หรือให้แก่ทายาทของผู้นั้น” 
          จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นว่า การประกันชีวิตแบบที่น าเอาการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยมาเป็น
ข้อก าหนดในการใช้เงินนั้น โดยปกติเมื่อผู้เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย ในกรณีท าประกันชีวิตของบุคคลอื่น) 
เสียชีวิตลง ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาท แต่หากผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตในกรณีหนึ่งกรณีใดดังนี้ ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินแต่อย่างใด รายละเอียดทั้งสองกรณีข้างต้นมีดังนี้ 
                (1) ผู้เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย) สมัครใจฆ่าตัวตาย ภายใน 1 ปี นับแต่วันท า
สัญญา กฎหมายก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันท าสัญญาเป็นส าคัญ (ซึ่งใช้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตทุกแบบ) ในกรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในก าหนด 1 ปี ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่เพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระมาแล้ว
ทั้งหมดเท่านั้น แต่หากการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นภายหลังเวลา 1 ปีข้างต้น ผู้รับประกันภัยยังคงต้องชดใช้จ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์อยู่ 
                  (2) ผู้ เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย) ถูกผู้ รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา                
กรณีผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าผู้เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย) กฎหมายไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ ฉะนั้นไม่ว่า
จะมีการท าประกันภัยชีวิตไปแล้วนานเท่าใด หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประกันภัยไม่จ าต้องรับผิดชดใช้เงินเอาประกันภัยแต่อย่างใด ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่เพียงคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่
ผู้เอาประกันภัย (กรณีประกันชีวิตบุคคลอ่ืน) หรือคืนให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมาย
ไม่ประสงค์จะให้ผู้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์จากการกระท าโดยเจตนาชั่วของตน  

 4.3.6 การเปล่ียนตัวผู้ รับประโยชน์ ในกรณีผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย
จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ให้ผู้รับประกันภัยทราบ แต่หากไม่มีการแจ้ง ผลจะเป็นดังนี้ 
              1) กรณีระบุผู้รับประโยชน์ไว้คนเดียว จะถือเสมือนว่า เป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุตัวผู้รับ
ประโยชน์ หากต่อมาผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จ านวนเงินเอาประกันภัยจะตกแก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 
 2) กรณีระบุผู้รับประโยชน์ไว้หลายคน หากผู้รับประโยชน์คนหนึ่งคนใดตายก่อนผู้เอาประกันภัย 
จ านวนเงินเอาประกันภัยในส่วนของผู้รับประโยชน์คนที่ตายก่อน จะตกแก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลือ และหากผู้รับ
ประโยชน์ที่เหลือมีมากกว่าหนึ่งคน ผู้รับประโยชน์ที่เหลือจะได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัยในส่วนของผู้รับประโยชน์
คนที่ตายก่อน เป็นส่วน ๆ เท่า ๆ กัน 
       แต่หากได้มีการส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยัง
ผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงผู้รับ
ประโยชน์อีกต่อไป  
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 4.3.7 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต ในสัญญาประกันชีวิต กฎหมายได้บัญญัติถึงการบอกเลิกสัญญา
ของผู้เอาประกันภัยไว้ใน มาตรา 894 ว่า “ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ 
ด้วยการงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป...” 
 ดังนั้น หากผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะผูกพันตามสัญญาประกันชีวิตต่อไป ก็สามารถกระท าได้ด้วย
การงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป และหากมีการงดส่งเบี้ยประกันภัยภายหลังที่กรมธรรม์ประกันภัยมีมูลค่าเงินสด ผู้
เอาประกันภัยก็จะได้รับมูลค่าเงินสดจากผู้รับประกันภัย 

 4.3.8 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ นอกจากการบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
ข้างต้นแล้ว ในกรมธรรม์ประกันชีวิตมาตรฐาน ยังได้ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ไว้ด้วย โดย
มีสาระส าคัญคือ หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืน
กรมธรรม์ไปยังผู้รับประกันภัยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากผู้รับประกันภัย และผู้รับประกันภัยจะคืน
เบี้ยประกันภัยที่เหลือ หลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท 
   ส าหรับพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การก ากับดูแลตัวแทนประกันชีวิต ได้ก าหนดให้ตัวแทนประกันชีวิตต้องได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตจาก
นายทะเบียน การจะได้รับใบอนุญาตนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้และสอบผ่านความรู้เก่ียวกับการประกัน
ชีวิตทั้งนี้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นมา การจะขอรับใบอนุญาตหรือการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องผ่านการ
อบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มาตรา 38 (5) คณะกรรมการมี
อ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้บริษัทปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดวิธีการออก และเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตก ากับดูแลตัวแทนประกันชีวิตในการที่จะเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
กับลูกค้า  
 
5. แนวทางทีด่ใีนการขาย   
          แนวทางการเสนอขายที่ดีเป็นกระบวนการสนบัสนุนให้ผู้มุ่งหวังก้าวสูท่ิศทางของการซื้อและค่อย ๆ ถูกชี้น า ให้
ผู้มุ่งหวังค้นพบความต้องการที่ซ่อนอยู่ สร้างความปรารถนาที่จะแก้ปัญหา ยอมรับข้อเสนอและวิธีการแก้ปัญหา จนถึง
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อในที่สุด ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพที่ดีจึงต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและบริษัท
ประกันชีวิต ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการรักษาลูกค้าไว้หรือท าให้เกิดการซื้อซ้ าในครั้งต่อ ๆ ไป ก็คือการให้บริการหลัง    
การขาย ซึ่งในปัจจุบันได้น ามาเป็นจุดขายหรือจุดที่สร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งเป็นปัจจัย ส าคัญของ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความยั่งยืนขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
 การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นตัวแทนประกันชีวิตมืออาชพีนั้น นอกจากจะท าให้ตนเองมากคุณค่าแล้ว ยังต้องช่วย
ให้ผู้มุ่งหวังค้นพบความต้องการที่แท้จริงด้านการเงิน และสามารถแก้ปัญหาความต้องการเหล่านั้นได้ โดยมีศิลปะด้าน
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญการมีจิตใจให้บริการ หรือ Service Mind ปัจจุบันธุรกิจบริการต่างก็พบว่า 
เพียงแค่ “จิตใจ” ที่พร้อมจะให้บริการนั้นยังไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของค าว่า  “ชีวิตแห่งการบริการ” แนวคิดนี้เชื่อว่า
ชีวิตของบุคคลประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ การที่จิตใจพร้อมจะให้บริการเพียงอย่างเดียวในขณะที่ร่างกายไม่พร้อม 
ก็ไม่สามารถสร้างประสบการณ์บริการที่ดีให้แก่ลูกค้าได้ เช่น แต่งกายสกปรก ผมยาว เล็บยาว ในทางตรงกันข้าม ผู้
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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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ให้บริการบางคนมีร่างกายพร้อมให้บริการคือ แต่งกายดี ดูสะอาดเรียบร้อย แต่กลับไม่มีจิตใจที่อยากให้บริการ จึงไม่
ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นให้บริการควรผนวกจิตใจและบุคลิกภาพเข้าด้วยกัน คือการแต่งกายที่สะอาด การพูดจาไพเราะ 
และมีใจรักการให้บริการ รักและเห็นความความส าคัญของลูกค้า ตลอดจนเต็มใจที่จะท าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
เสมอนั่นเอง 
 ปัจจัยที่จะมีผลต่อการรักษาลูกค้าไว้หรือท าให้เกิดการซื้อซ้ าในครั้งต่อๆ ไปก็คือ “การให้บริการหลังการขาย 
(After Sale Service)” ในปัจจุบันได้ถูกน ามาเป็นจุดขายหรือจุดที่ความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่ง เนื่องจากการ
บริการหลังการขายที่ดีจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ เม่ือลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว ถ้าเกิดปัญหาขึ้นหรือเสีย
ในภายหลังก็จะได้รับการช่วยเหลือและดูแลเป็นอย่างดีจากผู้ให้บริการ ดังนั้นสินค้าที่ควรเน้นในเร่ืองการให้บริการหลัง
การขายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานนาน เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 การบริการหลังการขายอาจจะไม่มีผลโดยตรงต่อการรับรู้ในคุณภาพของสินค้าแต่จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้สินค้า
มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งอ่ืน ๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดี ๆ ที่น าไปสู่ “ความพึงพอใจของลูกค้า 
และเชื่อมโยงไปสู่การเก็บรักษาลูกค้าไว้” หรืออธิบายอย่างง่าย ๆ ว่า การบริการหลังการขายส่งผลต่อความรู้สึกของ
ลูกค้าว่าพอใจหรือไม่พอใจ และจะน าไปสู่การที่ลูกค้าจะอยู่หรือจะไป 
 แนวคิดพื้นฐานที่ควรน าไปปฏิบัติให้เกิดผลก็คือ “การสร้างความต่อเนื่องในคุณค่าสินค้าหรือบริการที่มอบ
ให้แก่ลูกค้า (Continuous Customer Value)” คือการให้ความส าคัญตั้งแต่ตอนที่ลูกค้าได้รู้จักสินค้าหรือบริการ 
สนใจ ซื้อและใช้สินค้า/บริการ ตลอดไปจนถึงการเข้ารับบริการหลังการขาย ซึ่งความต่อเนื่องในคุณค่านี้เองที่มี
ความส าคัญเพราะว่าถึงแม้ลูกค้าจะประทับใจการขายดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าไปพบกับอะไรแย่ ๆ ในภายหลัง ลูกค้าก็
พร้อมที่จะเดินจากไปทันที 
           ดังนั้นการให้บริการหลังการขาย จึงเน้นในเร่ืองของการมอบความเอาใจใส่แก่ลูกค้า หรือการสอบถามจุดไหน
ที่ควรปรับปรุง และอาจจะเป็นการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องก็ถือได้ว่าเป็นการให้บริการหลังการขายที่ดี
เช่นเดียวกัน 
 
6. การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

การประกันชีวิต มีค าจ ากัดความชัดเจนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20 หมวด 3 
มาตรา 889 ว่า ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า การประกันชีวิตมีขอบเขตจ ากัดในการจ่ายเงินตามสัญญาอยู่เพียง 2 กรณี คือ จ่ายในกรณีผู้เอาประกันยังมี
ชีวิตอยู่ หรือจ่ายในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต ฉะนั้นตามกฎหมายไทยสัญญาประกันภัยอ่ืน  ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะของ
สัญญาประกันชีวิต ตามมาตรา 889 จึงเป็นสัญญาประกันวินาศภัย ทั้งหมด 

6.1 การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  ในการจ่ายผลประโยชน์ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัท
จะต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้
หากจ่ายเป็นเช็คหรือดราฟต์จะต้องไม่ลงวันที่ล่วงหน้า และจะต้องเป็นเช็คหรือดราฟต์ในท้องที่ที่มีการจ่ายเงินนั้น 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ให้บริการบางคนมีร่างกายพร้อมให้บริการคือ แต่งกายดี ดูสะอาดเรียบร้อย แต่กลับไม่มีจิตใจที่อยากให้บริการ จึงไม่
ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นให้บริการควรผนวกจิตใจและบุคลิกภาพเข้าด้วยกัน คือการแต่งกายที่สะอาด การพูดจาไพเราะ 
และมีใจรักการให้บริการ รักและเห็นความความส าคัญของลูกค้า ตลอดจนเต็มใจที่จะท าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
เสมอนั่นเอง 
 ปัจจัยที่จะมีผลต่อการรักษาลูกค้าไว้หรือท าให้เกิดการซื้อซ้ าในครั้งต่อๆ ไปก็คือ “การให้บริการหลังการขาย 
(After Sale Service)” ในปัจจุบันได้ถูกน ามาเป็นจุดขายหรือจุดที่ความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่ง เนื่องจากการ
บริการหลังการขายที่ดีจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ เม่ือลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว ถ้าเกิดปัญหาขึ้นหรือเสีย
ในภายหลังก็จะได้รับการช่วยเหลือและดูแลเป็นอย่างดีจากผู้ให้บริการ ดังนั้นสินค้าที่ควรเน้นในเร่ืองการให้บริการหลัง
การขายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานนาน เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 การบริการหลังการขายอาจจะไม่มีผลโดยตรงต่อการรับรู้ในคุณภาพของสินค้าแต่จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้สินค้า
มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งอ่ืน ๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดี ๆ ที่น าไปสู่ “ความพึงพอใจของลูกค้า 
และเชื่อมโยงไปสู่การเก็บรักษาลูกค้าไว้” หรืออธิบายอย่างง่าย ๆ ว่า การบริการหลังการขายส่งผลต่อความรู้สึกของ
ลูกค้าว่าพอใจหรือไม่พอใจ และจะน าไปสู่การที่ลูกค้าจะอยู่หรือจะไป 
 แนวคิดพื้นฐานที่ควรน าไปปฏิบัติให้เกิดผลก็คือ “การสร้างความต่อเนื่องในคุณค่าสินค้าหรือบริการที่มอบ
ให้แก่ลูกค้า (Continuous Customer Value)” คือการให้ความส าคัญตั้งแต่ตอนที่ลูกค้าได้รู้จักสินค้าหรือบริการ 
สนใจ ซื้อและใช้สินค้า/บริการ ตลอดไปจนถึงการเข้ารับบริการหลังการขาย ซึ่งความต่อเนื่องในคุณค่านี้เองที่มี
ความส าคัญเพราะว่าถึงแม้ลูกค้าจะประทับใจการขายดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าไปพบกับอะไรแย่ ๆ ในภายหลัง ลูกค้าก็
พร้อมที่จะเดินจากไปทันที 
           ดังนั้นการให้บริการหลังการขาย จึงเน้นในเร่ืองของการมอบความเอาใจใส่แก่ลูกค้า หรือการสอบถามจุดไหน
ที่ควรปรับปรุง และอาจจะเป็นการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องก็ถือได้ว่าเป็นการให้บริการหลังการขายที่ดี
เช่นเดียวกัน 
 
6. การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

การประกันชีวิต มีค าจ ากัดความชัดเจนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20 หมวด 3 
มาตรา 889 ว่า ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า การประกันชีวิตมีขอบเขตจ ากัดในการจ่ายเงินตามสัญญาอยู่เพียง 2 กรณี คือ จ่ายในกรณีผู้เอาประกันยังมี
ชีวิตอยู่ หรือจ่ายในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต ฉะนั้นตามกฎหมายไทยสัญญาประกันภัยอ่ืน  ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะของ
สัญญาประกันชีวิต ตามมาตรา 889 จึงเป็นสัญญาประกันวินาศภัย ทั้งหมด 

6.1 การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  ในการจ่ายผลประโยชน์ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัท
จะต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้
หากจ่ายเป็นเช็คหรือดราฟต์จะต้องไม่ลงวันที่ล่วงหน้า และจะต้องเป็นเช็คหรือดราฟต์ในท้องที่ที่มีการจ่ายเงินนั้น 
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 ในกรณีจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผู้เยาว์ให้บริษัทสั่งจ่ายให้แก่ผู้ใช้อ านาจปกครอง
ของผู้เยาว์  ในกรณีทายาทโดยธรรมหลายคน ให้จ่ายแก่ทายาทผู้รับมอบอ านาจหรือทายาทผู้จัดการศพของผู้เอา
ประกันภัยภัยในกรณีที่มีการตั้งผู้จัดการมรดกไว้แล้ว บริษัทสามารถจ่ายให้แก่ผู้จัดการมรดกได้ 

 6.2  การเตรียมเอกสารการรับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  ในกรณีที่เสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วย การ
ประกันชีวิตไม่ว่าจะแบบใดก็ตาม ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตลงเนื่องจากเจ็บป่วย ผู้รับประโยชน์ต้องเตรียมเอกสารในการ
ติดต่อเพื่อรับเงินทดแทนจากการบริษัทประกันชีวิต โดยผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วที่สุด หรือ
ภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งโดยปกติกรมธรรม์จะก าหนดไว้ไม่เกิน 14 วัน และจะต้อง
เตรียมเอกสารส าคัญในการขอรับเงินดังนี้  
  1)  กรมธรรม์ประกันชีวิต 
 2)  ใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้ายก่อนที่ผู้เอาประกันชีวิตจะมรณกรรม 
 3)  ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันชีวิต 
 4)  ทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมส าเนา 
 6.3 การเตรียมเอกสารในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในการท าประกันชีวิตนั้น ถ้าผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิต
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัทที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าประกันชีวิตไว้ทราบโดยเร็ว
ที่สุด หรือแจ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนดในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการขอรับเงินจากบริษัท
ประกันชีวิต และผู้รับประโยชน์จะต้องเตรียมเอกสารส าคัญที่จ าเป็นดังต่อไปนี้ 
 1)  กรมธรรม์ประกันชีวิต 
 2)  ใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย 
 3)  บัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ 
 4)  ใบมรณะบัตรของผู้เอาประกันชีวิต 
 5)  ส าเนาบันทึกประจ าวัน ในวันที่รับแจ้งเหตุของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และส าเนา  
                  6)  บันทึกของเจ้าหน้าที่หลังกลับจากสถานที่เกิดเหตุ 
 7)  ใบชันสูตรพลิกศพ  

6.4 การเตรียมเอกสารกรณีขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล ทุพพลภาพ  ในการท าประกันชีวิตนั้น ถ้าผู้เอา
ประกันชีวิตมีความประสงค์ที่จะเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะจากบริษัทที่ได้ท าประกันภัย
ไว้ จะต้องรีบแจ้งให้บริษัทที่ได้ท าประกันภัยไว้ทราบภายใน 10 วัน นับแต่วันที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ สิ่งที่ส าคัญในการส่งหลักฐานการรักษาพยาบาลหรือเข้ารักษาในโรงพยาบาล ผู้เอา
ประกันต้องเตรียมเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ไปด้วย เอกสารที่ต้องเตรียม คือ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ที่มีการระบุ
วันเร่ิมต้นและวันสุดท้ายในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ถ้ามี 
 6.5 สิทธิและเง่ือนไขที่ผู้ เอาประกนัภัยควรทราบ 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 (1)  ประเภทสามัญ ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะยืดระยะเวลาการช าระเบี้ยไปอีก 30 วัน ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขกรมธรรม์ของแต่ละบริษัท และถ้าผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิตในช่วงเวลานี้ บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัย หักด้วยเบี้ยประกันภัย ที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์นั้น 
         (2)  ประเภทอุตสาหกรรม ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะยืดเวลาการช าระเบี้ยไปอีก 60 วัน และถ้า 
ผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิตในช่วงเวลานี้ บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระเบี้ยไว้
ในช่วงที่ขอผ่อนผัน 
          2)  สิทธิการเปล่ียนแบบประกันชีวิต ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแบบการประกันชีวิตเป็นแบบ
อ่ืนได้ตามที่บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท 
            3)  สิทธิในการเปล่ียนตัวผู้เอาประโยชน์ ผู้เอาประกันชีวิตอาจเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์เป็นใครก็ได้ 
โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ้าผู้รับประโยชน์ที่เปลี่ยนใหม่นี้ไม่ใช่ บุตร บิดา มารดา สามีหรือ
ภรรยาของผู้เอาประกันชีวิตแล้ว การเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และมีผล
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ท าการบันทึกเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์นั้น หรือบริษัทออกใบสลักหลังให้ แต่ผู้เอาประกันชีวิต
ไม่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้ ถ้าได้ให้กรมธรรม์แก่ผู้รับประโยชน์ และผู้รับประโยชน์ได้มีหนังสือบอกไปยัง
บริษัทว่าตนเอง ต้องการจะเป็นผู้รับประโยชน์ของกรมธรรม์นี้ 
           4) สิทธิขอเวนคืนกรมธรรม์เพ่ือรับเงินสด เมื่อผู้เอาประกันชีวิตไม่ต้องการความคุ้มครองจากสัญญา
ประกันชีวิต หลังจากที่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 3 ปีขึ้นไป กรมธรรม์จะมีมูลค่าเงินสด
เกิดขึ้น ซึ่งตารางมูลค่าเวนคืนเงินสดจะปรากฏในตอนท้ายของกรมธรรม์ และผู้เอาประกันชีวิตจะได้รับเงินคืนเท่ากับ
จ านวนตัวเลขที่ระบุในตารางมูลค่าเวนคืนเงินสด ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้น ๆ ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 
และบางบริษัทใช้ค าว่ามูลค่าไถ่ถอน แต่ถ้าผู้เอาประกันชีวิตขอเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยที่กรมธรรม์นั้นยังไม่มีมูลค่า
เงินสด ผู้เอาประกันชีวิตจะไม่ได้รับเงินคืนเลย เพราะบริษัทต้อง หักเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งจะสูงมากในปีแรกๆ และ        
ลดน้อยลงในปีถัดไป 
        ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าการประกันชีวิตจึงไม่เหมือนกับการฝากเงินกับธนาคาร  เพราะการประกันชีวิตเป็น
การคุ้มครองการตายและการออมทรัพย์ แต่การฝากเงินกับธนาคารเป็นการออมทรัพย์เพียงอย่างเดียว 
 5) สิทธิขอเปล่ียนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีมูลค่าเงินสดแล้ว และ          
ผู้เอาประกันชีวิตไม่ต้องการจะช าระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่ยังต้องการความคุ้มครองอยู่ ผู้เอาประกันชีวิต           
ก็สามารถที่จะขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จได้ โดยไปติดต่อกับสาขาของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลให้
ระยะเวลาคุ้มครองเท่ากรมธรรม์เดิม แต่จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเหลือเท่ากับจ านวนตัวเลขที่ระบุไว้ในตาราง
มูลค่าใช้เงินส าเร็จต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท และบริษัทจะจ่ายจ านวนเงินมูลค่าเงินส าเร็จนี้ให้เมื่อครบ
ก าหนดสัญญาหรือเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต 
 6) สิทธิเปล่ียนเป็นแบบขยายเวลา สิทธิข้อนี้ก็คล้ายกับสิทธิขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ แต่
แทนที่จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดและระยะเวลาคุ้มครองเท่าเดิม ก็จะเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม แต่
ระยะเวลาคุ้มครองจะลดลงเท่าจ านวนตัวเลขที่ระบุในตารางขยายเวลาซึ่งอยู่ตอนท้ายของกรมธรรม์  และบริษัทจะ
จ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ ถ้าผู้เอาประกันชีวิตตายในช่วงระยะเวลาที่ขยายนี้ แต่ถ้าตายหรือมีชีวิตอยู่รอด

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

ประมวลความรู้     5-3 
 

 

 
 

 

เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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 (1)  ประเภทสามัญ ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะยืดระยะเวลาการช าระเบี้ยไปอีก 30 วัน ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขกรมธรรม์ของแต่ละบริษัท และถ้าผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิตในช่วงเวลานี้ บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัย หักด้วยเบี้ยประกันภัย ที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์นั้น 
         (2)  ประเภทอุตสาหกรรม ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะยืดเวลาการช าระเบี้ยไปอีก 60 วัน และถ้า 
ผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิตในช่วงเวลานี้ บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระเบี้ยไว้
ในช่วงที่ขอผ่อนผัน 
          2)  สิทธิการเปล่ียนแบบประกันชีวิต ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแบบการประกันชีวิตเป็นแบบ
อ่ืนได้ตามที่บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท 
            3)  สิทธิในการเปล่ียนตัวผู้ เอาประโยชน์ ผู้เอาประกันชีวิตอาจเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์เป็นใครก็ได้ 
โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ้าผู้รับประโยชน์ที่เปลี่ยนใหม่นี้ไม่ใช่ บุตร บิดา มารดา สามีหรือ
ภรรยาของผู้เอาประกันชีวิตแล้ว การเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และมีผล
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ท าการบันทึกเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์นั้น หรือบริษัทออกใบสลักหลังให้ แต่ผู้เอาประกันชีวิต
ไม่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้ ถ้าได้ให้กรมธรรม์แก่ผู้รับประโยชน์ และผู้รับประโยชน์ได้มีหนังสือบอกไปยัง
บริษัทว่าตนเอง ต้องการจะเป็นผู้รับประโยชน์ของกรมธรรม์นี้ 
           4) สิทธิขอเวนคืนกรมธรรม์เพ่ือรับเงินสด เมื่อผู้เอาประกันชีวิตไม่ต้องการความคุ้มครองจากสัญญา
ประกันชีวิต หลังจากที่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 3 ปีขึ้นไป กรมธรรม์จะมีมูลค่าเงินสด
เกิดขึ้น ซึ่งตารางมูลค่าเวนคืนเงินสดจะปรากฏในตอนท้ายของกรมธรรม์ และผู้เอาประกันชีวิตจะได้รับเงินคืนเท่ากับ
จ านวนตัวเลขที่ระบุในตารางมูลค่าเวนคืนเงินสด ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้น ๆ ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 
และบางบริษัทใช้ค าว่ามูลค่าไถ่ถอน แต่ถ้าผู้เอาประกันชีวิตขอเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยที่กรมธรรม์นั้นยังไม่มีมูลค่า
เงินสด ผู้เอาประกันชีวิตจะไม่ได้รับเงินคืนเลย เพราะบริษัทต้อง หักเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งจะสูงมากในปีแรกๆ และ        
ลดน้อยลงในปีถัดไป 
        ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าการประกันชีวิตจึงไม่เหมือนกับการฝากเงินกับธนาคาร  เพราะการประกันชีวิตเป็น
การคุ้มครองการตายและการออมทรัพย์ แต่การฝากเงินกับธนาคารเป็นการออมทรัพย์เพียงอย่างเดียว 
 5) สิทธิขอเปล่ียนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีมูลค่าเงินสดแล้ว และ          
ผู้เอาประกันชีวิตไม่ต้องการจะช าระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่ยังต้องการความคุ้มครองอยู่ ผู้เอาประกันชีวิต           
ก็สามารถที่จะขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จได้ โดยไปติดต่อกับสาขาของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลให้
ระยะเวลาคุ้มครองเท่ากรมธรรม์เดิม แต่จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเหลือเท่ากับจ านวนตัวเลขที่ระบุไว้ในตาราง
มูลค่าใช้เงินส าเร็จต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท และบริษัทจะจ่ายจ านวนเงินมูลค่าเงินส าเร็จนี้ให้เมื่อครบ
ก าหนดสัญญาหรือเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต 
 6) สิทธิเปล่ียนเป็นแบบขยายเวลา สิทธิข้อนี้ก็คล้ายกับสิทธิขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ แต่
แทนที่จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดและระยะเวลาคุ้มครองเท่าเดิม ก็จะเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม แต่
ระยะเวลาคุ้มครองจะลดลงเท่าจ านวนตัวเลขที่ระบุในตารางขยายเวลาซึ่งอยู่ตอนท้ายของกรมธรรม์  และบริษัทจะ
จ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ ถ้าผู้เอาประกันชีวิตตายในช่วงระยะเวลาที่ขยายนี้ แต่ถ้าตายหรือมีชีวิตอยู่รอด
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หลังจากพ้นระยะเวลาขยาย บริษัทจะไม่จ่ายเงินอะไรให้เลย อย่างไรก็ตามถ้ามีจ านวนเงินเหลือปรากฏในตารางมูลค่า
ขยายเวลา และผู้เอาประกันชีวิตอยู่รอดบริษัทก็จะคืนจ านวนเงินเหลือให้ 
                 7) สิทธิขอกู้เงินโดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิขอกู้เงินจากบริษัทได้ ถ้ากรมธรรม์
มีมูลค่าเงินสดแล้วโดยดูในกรมธรรม์ แต่ทั้งนี้ จ านวนเงินที่กูยืมได้จะต้องไม่เกินจ านวนมูลค่าเงินสดที่มีอยู่ขณะนั้น โดย
ผู้เอาประกันชีวิตจะต้องเสียดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินดังกล่าว และเมื่อใดที่เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างช าระมากกว่า
มูลค่าเงินสดที่มีอยู่ในขณะนั้น กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที                                  

      8) สิทธิในการรับเงินปันผล ถ้าเป็นกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะเลือกขอรับ
เงินปันผลวิธีใดวิธีหนึ่งใน 4 วิธี โดยการระบุไว้ในใบค าขอเอาประกันชีวิต 
             (1) ขอรับเป็นเงินสด ผู้เอาประกันชีวิตจะได้รับเงินปันผลตามที่บริษัทประกาศจ่ายปีละ 1 คร้ัง เริ่ม
ตั้งแต่กรมธรรม์ปีที่ 2 เป็นต้นไป 

 (2) ฝากสะสมไว้กับบริษัท ในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตไม่ประสงค์จะขอรับเงินปันผลทุกปี อาจฝาก
สะสมไว้กับบริษัท โดยบริษัทจะให้ดอกเบี้ยเงินฝากสะสมในอัตราไม่ต่ ากว่าตามที่ก าหนดในกรมธรรม์  

             (3) หักช าระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะน าเงินปันผลมาช าระเบี้ยประกันภัย 
             (4) ซื้อจ านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่ม ในแบบเดิมที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าไว้ 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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เร่ืองที ่5.2  
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของตัวแทนประกนัชีวติมอือาชีพ 
เพือ่ให้บริการครบวงจร 
  
 
1. หน้าทีข่องตวัแทนประกนัชีวติมอือาชีพ 
 ในปัจจุบันการประกันชีวิตมีส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิตโดยการประกันชีวิตเป็นการสร้างหลักประกันของ
ความมั่งคงและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย ครอบครัวและธุรกิจ การประกันชีวิตจึงมี
บทบาทส าคัญในการให้บริการด้านประกันชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป ท าหน้าที่แบ่งเบาภาระความเดือดร้อนด้าน
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการรักษาพยาบาลและความสูญเสียรายได้จากการจากไปของบุคคลส าคัญในครอบครัว อีกทั้งยัง
สนับสนุนในการสร้างเงินออมเพื่อหลักประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันภัยและครอบครัว  ดังนั้นหน้าที่ที่ส าคัญของ
ตัวแทนประกันชีวิต คือ 

1) เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ตรงกับความเสี่ยงของลูกค้า  เหมาะสมกับความสามารถของผู้เอา
ประกันภัยในการช าระเบี้ยประกันภัยและต้องแจ้งชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาต บริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัด ทุกคร้ังเมื่อมี
การเสนอขายกรมธรรม์ 

2) การรับช าระเบี้ยประกันภัยจะต้องออกเอกสารการรับเงินของบริษัทประกันชีวิตทุกครั้งเมื่อมีการรับเบี้ย
ประกันภัย 

3) เมื่อได้รับใบค าขอเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าแล้วให้น าส่งบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรก
ที่กระท าได้แต่ไม่เกินวันถัดไป 

4) ต้องแจ้งผู้เอาประกันชีวิตว่าเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วหากไม่ตรงกับที่ต้องการสามารถยกเลิกกรมธรรม์
ประกันชีวิตได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ 

 
 2. ความรับผดิชอบของตวัแทนประกนัชีวติ 

 การที่ตัวแทนประกันชีวิตจะได้รับการยอมรับว่าเป็นมืออาชีพนั้นนอกเหนือจากความรู้ทางด้านประกันชีวิต
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังต้องมีความเข้าใจที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบที่ตนเองต้องมีต่อหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อตนเอง ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อธุรกิจประกันชีวิต ความ
รับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อบริษัทประกันชีวิต และความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อเศรษฐกิจและ
สังคม กล่าวคือ 
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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เร่ืองที ่5.2  
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของตัวแทนประกนัชีวติมอือาชีพ 
เพือ่ให้บริการครบวงจร 
  
 
1. หน้าทีข่องตวัแทนประกนัชีวติมอือาชีพ 
 ในปัจจุบันการประกันชีวิตมีส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิตโดยการประกันชีวิตเป็นการสร้างหลักประกันของ
ความมั่งคงและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย ครอบครัวและธุรกิจ การประกันชีวิตจึงมี
บทบาทส าคัญในการให้บริการด้านประกันชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป ท าหน้าที่แบ่งเบาภาระความเดือดร้อนด้าน
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการรักษาพยาบาลและความสูญเสียรายได้จากการจากไปของบุคคลส าคัญในครอบครัว อีกทั้งยัง
สนับสนุนในการสร้างเงินออมเพื่อหลักประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันภัยและครอบครัว  ดังนั้นหน้าที่ที่ส าคัญของ
ตัวแทนประกันชีวิต คือ 

1) เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ตรงกับความเสี่ยงของลูกค้า  เหมาะสมกับความสามารถของผู้เอา
ประกันภัยในการช าระเบี้ยประกันภัยและต้องแจ้งชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาต บริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัด ทุกคร้ังเมื่อมี
การเสนอขายกรมธรรม์ 

2) การรับช าระเบี้ยประกันภัยจะต้องออกเอกสารการรับเงินของบริษัทประกันชีวิตทุกครั้งเมื่อมีการรับเบี้ย
ประกันภัย 

3) เมื่อได้รับใบค าขอเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าแล้วให้น าส่งบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรก
ที่กระท าได้แต่ไม่เกินวันถัดไป 

4) ต้องแจ้งผู้เอาประกันชีวิตว่าเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วหากไม่ตรงกับที่ต้องการสามารถยกเลิกกรมธรรม์
ประกันชีวิตได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ 

 
 2. ความรับผดิชอบของตวัแทนประกนัชีวติ 

 การที่ตัวแทนประกันชีวิตจะได้รับการยอมรับว่าเป็นมืออาชีพนั้นนอกเหนือจากความรู้ทางด้านประกันชีวิต
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังต้องมีความเข้าใจที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบที่ตนเองต้องมีต่อหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อตนเอง ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อธุรกิจประกันชีวิต ความ
รับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อบริษัทประกันชีวิต และความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อเศรษฐกิจและ
สังคม กล่าวคือ 
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 2.1 ความรับผิดชอบของตัวแทนประกนัชีวิตต่อตนเอง พิจารณาได้จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) ความซ่ือสัตย์สุจริต กล่าวคือ ความซื่อสัตย์สุจริตถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ความซื่อสัตย์
สุจริตต่อหน้าที่การงาน ต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญก้าวหน้าต่อธุรกิจประกันชีวิต
อย่างยั่งยืนตลอดไป 

2) ความมีระเบียบวินัยในตัวเอง กล่าวคือ การก าหนดจ านวนผู้มุ่งหวังที่จะต้องเข้าพบเพื่อที่ตัวแทน
ประกันชีวิตจะสามารถได้รับยอดขายตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและต้องมีวินัยที่ดีในการปฏิบัติ
ให้ได้ตามแผนการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ตัวแทนประกันชีวิตก าหนดว่าจะขายประกันชีวิตให้ได้จ านวน 100 รายภายใน 
1 ปี จะเห็นได้ว่า 1 ปี มี 52 สัปดาห์ หากหักวันหยุดที่ส าคัญออก 2 สัปดาห์ก็จะเหลือ 50 สัปดาห์ ดังนั้นจ านวนลูกค้า
ที่ต้องขายให้ได้ต่อ 1 สัปดาห์เท่ากับ 2 ราย เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ การวางแผนทางการเงินของบุคคลเป็นเร่ืองที่ต้อง
มีวินัยทางการเงินที่ดี วินัยทางการเงินที่ดีนั้นย่อมเกิดจากการมีวินัยในการบันทึกรายได้และรายจ่ายในแต่ละเดือนและ
ในแต่ละปี การจัดท างบกระแสเงินสดจะช่วยให้ทราบพฤติกรรมในการใช้เงิน การจัดท างบดุลส่วนบุคคลในแต่ละปี จะ
ท าให้ทราบความมั่งคั่งสุทธิ (ส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน)  

3) ความมานะอดทน สามารถเปรียบได้กับการถูกแดดถูกฝนแล้วอนามัยแข็งแรง จิตใจก็เหมือนกัน เม่ือ
ประสบอุปสรรคและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา สิ่งที่เป็นอุปสรรค จะมิใช่ผลร้ายต่อตัวเรา แต่กลับท าให้ใจเราแข็งแกร่งและ
แข็งแรง โดยทั่วไปประชาชนจะผัดวันประกันพรุ่งเกี่ยวกับการซื้อประกันชีวิต การท าหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตที่
ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจูงใจให้คนซื้อประกันชีวิตได้ส าเร็จจึงเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความเป็นมือ
อาชีพให้แก่ตนเอง 

4) ความรู้เก่ียวกับแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสัญญาเพ่ิมเติมต่าง  ๆ และการรู้จักลูกค้า ความรู้
เก่ียวกับความคุ้มครองและข้อยกเว้นต่าง ๆ ในแบบการประกันชีวิตจะท าประโยชน์ให้แก่ลูกค้าท าให้สามารถเลือกซื้อ
ความคุ้มครองที่ตรงตามความต้องการ 

5) ความกระตือรือร้นในการศึกษาเพ่ิมเติม เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด และความฉลาดมีความเข้าใจใน
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เช่น การที่ประชากรของไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ
มากกว่าร้อยละ 10 และมาตรการทางภาษีที่กระทรวงการคลังก าหนดให้ผู้เอาประกันชีวิตแบบบ านาญสามารถน าเบี้ย
ประกันชีวิตมาลดหย่อนการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งนี้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปีแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 
ของเงินได้ จะมีส่วนช่วยในการวางแผนการเกษียณได้อย่างไรบ้าง 
 2.2 ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อธุรกิจประกันชีวิต  ถึงแม้ว่าบริษัทประกันชีวิตที่ตัวแทน
ประกันชีวิตสังกัดอยู่จะมีฐานะการเงินแข็งแรงและมีทีมงานที่มีความสามารถรวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเท่าไรก็ตาม 
ประชาชนจะมองเห็นความประทับใจดังกล่าวได้ผ่านตัวแทนประกันชีวิตนั้นเอง บุคลิกภาพที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
จะส่งเสริมให้ลูกค้ามีความมั่นใจ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญต่อภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจประกันชีวิต เช่น การไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต
ที่มีผลบังคับแล้วและชักชวนให้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่แทน การไม่น าเอาค่าบ าเหน็จบางส่วนที่ได้รับจาก
บริษัทประกันชีวิตมาจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นการจูงใจให้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตกับตนเอง เป็นต้น 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 2.3 ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อบริษัทประกันชีวิต องค์ประกอบในการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันชีวิตส าหรับแบบกรมธรรม์ต่าง ๆ มี 3 ประการ 1) คือ อัตราการทรงชีพหรืออัตรามรณะ 2) อัตราดอกเบี้ย และ 
3) อัตราค่าใช้จ่าย ดังนั้น บทบาทและความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตจะสามารถส่งผลกระทบต่อก าไรของ
บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราการทรงชีพหรืออัตรามรณะและอัตราค่าใช้จ่ายเนื่องจากสัญญาประกันชีวิตโดยส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นสัญญาระยะยาวและจะต้องค านวณเบี้ยประกันชีวิตล่วงหน้าเพื่อที่จะสามารถเรียกเก็บจากผู้เอา
ประกันภัยโดยบริษัทจะต้องยื่นขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน คปภ. ก่อน จะเห็นได้ว่าการประกันชีวิตแตกต่า ง
จากสินค้าทั่วไปคือมีการเก็บเบี้ยประกันชีวิตล่วงหน้าแต่จะให้บริการภายหลังการขาย ดังนั้นการจะค านวณความ
รับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นตามสัญญาประกันชีวิตนักคณิตศาสตร์ประกันชีวิตจึงต้องท าการประมาณการเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ 3 ประการข้างต้นโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต กล่าวคือ กรณีการให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตหาก
ตัวแทนประกันชีวิตช่วยบริษัทคัดเลือกผู้เอาประกันชีวิตที่มีสุขภาพที่มาตรฐานดีเป็นส่วนใหญ่เข้ามาแล้วยอมส่งผลให้มี
ก าไรจากการรับประกันภัย ในท านองเดียวกัน หากตัวแทนประกันชีวิตให้ค าแนะน าที่เหมาะสมเกี่ยวกับจ านวนเงินที่
ต้องน ามาช าระเบี้ยประกันภัยในแต่ละปี และผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วยความเข้าใจถึงประโยชน์ที่
ตนเองหรือครอบครัวจะได้รับก็จะส่งผลให้อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์มีค่าสูง  ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทและผู้เอา
ประกันภัยเนื่องจากผู้เอาประกันชีวิตสามารถได้รับประโยชน์จากการประกันชีวิตตลอดอายุสัญญาซึ่งเบี้ยประกันชีวิต
มักจะมีการช าระเป็นรายปีและมีจ านวนที่เท่ากันทุกปีตลอดอายุสัญญา จะเห็นได้ว่าแม้ว่าผู้เอาประกันจะมีอายุมากข้ึน
มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากขึ้นก็ตามแต่จ านวนเบี้ยประกันชีวิตที่จะต้องจ่ายนั้นได้มีการก าหนดล่วงหน้าตามที่ระบุ
ไว้ นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลสุขภาพของผู้เอาประกันภัยที่เป็นสาระส าคัญจะช่วยการพิจารณารับประกันภัยของ
บริษัทมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตัวแทนประกันชีวิตมีความใกล้ชิดกับลูกค้าสามารถให้ค าแนะน าในการกรอกข้อมูลในใบ
ค าขอเอาประกันชีวิตได้อย่างครบถ้วน 
 2.4 ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีการแพทย์และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรมีการพัฒนาสูงขึ้นเป็นล าดับส่งผลให้ประชาชนมีอายุ
ยืนยาวมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเกษียณเมื่อมีอายุ 60 ปี ถ้าหากมีชีวิตถึง 80 ปี แสดงว่าจะต้องมีการออมเงินในช่วงที่มี
รายได้เพื่อน าไปใช้ในช่วงเวลาที่เกษียณอายุแล้วประมาณ 20 ปี แนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาพิจารณาคือการเลือกซื้อ
กรมธรรม์แบบบ านาญจากบริษัทประกันชีวิตซึ่งมีทั้งแบบช าระเบี้ยประกันชีวิตรายปี และช าระเบี้ยประกันครั้งเดียว 
กรมธรรม์บ านาญจะให้ความคุ้มครองด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่ขาดรายได้เนื่องจากการเกษียณอายุ จุดเด่นของ
กรมธรรม์แบบดังกล่าวคือจะมีการรับรองจากบริษัทประกันชีวิตว่าจะต้องจ่ายเงินรายปีให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตเป็น
จ านวนเงินที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า บทบาทที่ส าคัญของตัวแทนประกันชีวิตที่จะช่วยให้สังคมผู้สูงอายุของไทยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีได้โดยการแนะน าให้มีการซื้อความคุ้มครองรายได้เพื่อเอาไว้ดูแลตนเอง  
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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 2.3 ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อบริษัทประกันชีวิต องค์ประกอบในการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันชีวิตส าหรับแบบกรมธรรม์ต่าง ๆ มี 3 ประการ 1) คือ อัตราการทรงชีพหรืออัตรามรณะ 2) อัตราดอกเบี้ย และ 
3) อัตราค่าใช้จ่าย ดังนั้น บทบาทและความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตจะสามารถส่งผลกระทบต่อก าไรของ
บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราการทรงชีพหรืออัตรามรณะและอัตราค่าใช้จ่ายเนื่องจากสัญญาประกันชีวิตโดยส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นสัญญาระยะยาวและจะต้องค านวณเบี้ยประกันชีวิตล่วงหน้าเพื่อที่จะสามารถเรียกเก็บจากผู้เอา
ประกันภัยโดยบริษัทจะต้องยื่นขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน คปภ. ก่อน จะเห็นได้ว่าการประกันชีวิตแตกต่า ง
จากสินค้าทั่วไปคือมีการเก็บเบี้ยประกันชีวิตล่วงหน้าแต่จะให้บริการภายหลังการขาย ดังนั้นการจะค านวณความ
รับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นตามสัญญาประกันชีวิตนักคณิตศาสตร์ประกันชีวิตจึงต้องท าการประมาณการเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ 3 ประการข้างต้นโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต กล่าวคือ กรณีการให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตหาก
ตัวแทนประกันชีวิตช่วยบริษัทคัดเลือกผู้เอาประกันชีวิตที่มีสุขภาพที่มาตรฐานดีเป็นส่วนใหญ่เข้ามาแล้วยอมส่งผลให้มี
ก าไรจากการรับประกันภัย ในท านองเดียวกัน หากตัวแทนประกันชีวิตให้ค าแนะน าที่เหมาะสมเกี่ยวกับจ านวนเงินที่
ต้องน ามาช าระเบี้ยประกันภัยในแต่ละปี และผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วยความเข้าใจถึงประโยชน์ที่
ตนเองหรือครอบครัวจะได้รับก็จะส่งผลให้อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์มีค่าสูง  ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทและผู้เอา
ประกันภัยเนื่องจากผู้เอาประกันชีวิตสามารถได้รับประโยชน์จากการประกันชีวิตตลอดอายุสัญญาซึ่งเบี้ยประกันชีวิต
มักจะมีการช าระเป็นรายปีและมีจ านวนที่เท่ากันทุกปีตลอดอายุสัญญา จะเห็นได้ว่าแม้ว่าผู้เอาประกันจะมีอายุมากข้ึน
มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากขึ้นก็ตามแต่จ านวนเบี้ยประกันชีวิตที่จะต้องจ่ายนั้นได้มีการก าหนดล่วงหน้าตามที่ระบุ
ไว้ นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลสุขภาพของผู้เอาประกันภัยที่เป็นสาระส าคัญจะช่วยการพิจารณารับประกันภัยของ
บริษัทมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตัวแทนประกันชีวิตมีความใกล้ชิดกับลูกค้าสามารถให้ค าแนะน าในการกรอกข้อมูลในใบ
ค าขอเอาประกันชีวิตได้อย่างครบถ้วน 
 2.4 ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีการแพทย์และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรมีการพัฒนาสูงขึ้นเป็นล าดับส่งผลให้ประชาชนมีอายุ
ยืนยาวมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเกษียณเมื่อมีอายุ 60 ปี ถ้าหากมีชีวิตถึง 80 ปี แสดงว่าจะต้องมีการออมเงินในช่วงที่มี
รายได้เพื่อน าไปใช้ในช่วงเวลาที่เกษียณอายุแล้วประมาณ 20 ปี แนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาพิจารณาคือการเลือกซื้อ
กรมธรรม์แบบบ านาญจากบริษัทประกันชีวิตซึ่งมีทั้งแบบช าระเบี้ยประกันชีวิตรายปี และช าระเบี้ยประกันครั้งเดียว 
กรมธรรม์บ านาญจะให้ความคุ้มครองด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่ขาดรายได้เนื่องจากการเกษียณอายุ จุดเด่นของ
กรมธรรม์แบบดังกล่าวคือจะมีการรับรองจากบริษัทประกันชีวิตว่าจะต้องจ่ายเงินรายปีให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตเป็น
จ านวนเงินที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า บทบาทที่ส าคัญของตัวแทนประกันชีวิตที่จะช่วยให้สังคมผู้สูงอายุของไทยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีได้โดยการแนะน าให้มีการซื้อความคุ้มครองรายได้เพื่อเอาไว้ดูแลตนเอง  
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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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