
 
 

 
 
 

ค ำสั่งนำยทะเบยีน 
ที ่..../๒๕๖1 

เรื่อง แบบและข้อควำมเงื่อนไขทั่วไปสัญญำเพิ่มเตมิโรคร้ำยแรง 
ระยะเวลำเอำประกันภัย 1 ปี และระยะเวลำเอำประกันภัยมำกกว่ำ 1 ปี 

ประเภทสำมัญ แบบมำตรฐำน และหลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบ 
ส ำหรับบริษัทประกันชีวติ 

 
    

 

  เพื่อให้เงื่อนไขทั่วไปของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต
ประเภทสามัญ มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับความเห็นชอบแบบ ข้อความ และอัตรา
เบี้ยประกันภัยมีความสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ และ 30 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ค าสั่งนี้เรียกว่า “ค าสั่งนายทะเบียนที่ ..../๒๕๖1 เรื่อง แบบและข้อความเงื่อนไข
ทั่วไปสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี และระยะเวลาเอาประกันภัยมากกว่า 1 ปี 
ประเภทสามัญ แบบมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบส าหรับบริษัทประกันชีวิต” 

ข้อ ๒ ค าสั่งนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในค าสั่งนี้  
“สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง” หมายถึง สัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้

ความคุ้มครองการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงเป็นหลัก ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี และระยะเวลา
เอาประกันภัยมากกว่า 1 ปี ประเภทสามัญ ไม่ว่าจะใช้ชื่อในทางการค้าว่าอย่างใดก็ตาม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัญญา
เพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ช าระเบี้ยประกันภัยอันเนื่องมาจากโรคร้ายแรง สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ย
ประกันภัยอันเนื่องมาจากโรคร้ายแรง หรือสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงที่มีการช าระเบี้ยประกันภัย 
ครั้งเดียว 

“สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ช าระเบี้ยประกันภัยอันเนื่องมาจากโรคร้ายแรง” หมายถึง 
สัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง กรณีผู้ช าระเบี้ยประกันภัยซึ่งไม่ใช่ผู้เอา
ประกันภัยเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงตามค านิยาม จะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
เงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่ว่าจะใช้ชื่อในทางการค้าว่าอย่างใดก็ตาม 

“สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยอันเนื่องมาจากโรคร้ายแรง” หมายถึง 
สัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยจากโรค

(ร่ำง) 

Comment [PC/ปช1]: หลักการ คือ  
จะไม่รวมพวกคุ้มครองโรคร้ายแรงท่ีเสริมเป็น TOP 

UP จากสัญญาเพ่ิมเติมสุขภาพเป็นหลกั เน่ืองจาก
เง่ือนไขทัว่ไปของสญัญาเพ่ิมเติมสุขภาพเป็นหลกั มี
ความแตกต่างจากเง่ือนไขทัว่ไปของสัญญาเพ่ิมเติม
โรคร้ายแรง เช่น สัญญาเพ่ิมเติมสุขภาพเป็นหลกัไม่มี
เร่ืองการันตีต่ออาย ุเป็นตน้ 

Comment [PC/ปช2]: หลักการ 

ไม่รวมถึงสัญญา 2 แบบน้ี เพราะเง่ือนไขต่างจาก
สัญญาเพ่ิมเติมโรคร้ายแรง เช่น ไม่มีเร่ืองการันตีต่อ
อาย ุ



 - ๒ - 

ร้ายแรงตามค านิยาม จะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่ก าหนดในเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม
ดังกล่าว ไม่ว่าจะใช้ชื่อในทางการค้าว่าอย่างใดก็ตาม 

 
  ข้อ ๔ ให้ยกเลิกแบบและข้อความของเงื่อนไขทั่วไปสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ท่ีแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขทั่วไปสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แบบมาตรฐาน ตำมแบบที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์ส่วนที่ 1 
ท้ำยค ำสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เว้นแต่ เป็นสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ท่ี
ออกให้ผู้เอาประกันภัยก่อนหน้า วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 และผู้เอาประกันภัยต่ออายุสัญญาเดิมเมื่อ
ครบรอบปีกรมธรรม์ หรือต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) มาอย่างต่อเนื่อง 
 
  ข้อ ๕ การย่ืนขอรับความเห็นชอบแบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมโรค
ร้ายแรง ซึ่งบริษัทเคยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนค าสั่งนี้มีผลบังคับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นแบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ที่บริษัทเคย
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน และยังมีผลบังคับอยู่  

(๒) ใช้เงื่อนไข “ผลประโยชน์” ตามแบบและข้อความเดิมที่บริษัทเคยได้รับความเห็นชอบไป 
(๓) ใช้แบบและข้อความของเงื่อนไขทั่วไปสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แบบมาตรฐาน ตำม

แบบที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์ส่วนที่ 1 ท้ำยค ำสั่งนี้ เว้นแต่ 
(ก)  เงื่อนไข “การสิ้นสุดผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติม” ให้ใช้ตามแบบมาตรฐานเท่าที่

ไม่ขัดหรือแย้งกับเงื่อนไข “ผลประโยชน์” ของบริษัทตาม (2) ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีข้อก าหนดให้บริษัทบอกเลิก
สัญญา 

(ข)  กรณีเป็นสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุน หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ ์ในเงื่อนไข “การสิ้นสุดผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติม” 
ให้ใช้ตามแบบมาตรฐานเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขเฉพาะแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

(ค)  เงื่อนไข “ข้อยกเว้น” ที่นอกเหนือจากแบบมาตรฐาน ให้บริษัทใช้ข้อยกเว้น
ดังกล่าวต่อไปได้  

(ง)  เงื่อนไขอื่นที่นอกเหนือจากแบบมาตรฐาน ให้บริษัทใช้เงื่อนไขเดิมต่อไปได้  
(๔) ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของค านิยามโรคร้ายแรง ตามค าสั่ง 

นายทะเบียนที่ ..../๒๕๖1 เรื่อง ค านิยามโรคร้ายแรง ๕๐ โรค แบบมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การให้ความ
เห็นชอบ ส าหรับบริษัทประกันชีวิต เว้นแต่ ในกรณีเป็นค านิยามโรคร้ายแรงที่นอกเหนือค าสั่งดังกล่าว และ
บริษัทเคยได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ให้บริษัทใช้ค านิยามดังกล่าวต่อไปได้พร้อมกับใช้อัตราเบี้ยประกันภัย
ตามที่เคยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนที่ยังมีผลบังคับอยู่ 
 

(๕) ในการย่ืนขอรับความเห็นชอบ ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 
(ก)  สมุดอัตราเบี้ยประกันภัย พร้อมใบรับรองการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยและอัตรา

มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตำมแบบที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์ส่วนที่ 2 ท้ำยค ำสั่งนี้ 
จ านวน 2 ชุด 

(ข)  แบบและข้อความ จ านวน 3 ชุด 

Comment [PC/ปช3]: ข้อสังเกต 

มีกรณีสัญญาเพ่ิมเติม ท าเหลื่อมเวลากบักธ.หลกั 
หรือไม่  
ถา้มี ใหเ้ปล่ียนถอ้ยค า “ครบรอบปีกรมธรรม”์  เป็น 
“ครบรอบสัญญาดงักล่าว” 

Comment [PC/ปช4]: หลักการ คือ 

๑.ค าสั่งน้ีไมใ่ชก้บักธ.ท่ีขายก่อนค าส่ังน้ีใชบ้งัคบั 
และผูเ้อาฯต่ออายเุร่ือยมา ไม่วา่ต่อแบบ RENEWAL / 

REINSTATEMENTเน่ืองจากไม่ตอ้งการไปกระทบ
สิทธิลูกคา้เก่า   
๒.ใหข้ายของเก่าไดจ้นถึง ๑ กย ๖๑ 

๓.หลงั ๑ กย ๖๑ ใหข้ายแต่แบบใหม่น้ีแลว้ 

Comment [PC/ปช5]: หลักการ 

เน่ืองจาก กธ.ยูนิตลิงค ์และยูนิเวอร์แซลไลฟ์ มี
เง่ือนไขเฉพาะบางอยา่งเป็นของตนเอง เช่น เร่ืองการ
ลงทุน “หากกธ.น้ีมีมูลค่าบญัชีกธ.นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 0 กธ.จะส้ินผลบงัคบั” หรือกรณีพวกยลิูงค์
และยูไลฟ์ไม่มีเง่ือนการเปล่ียนเป็นกธ.ใชเ้งินส าเร็จ
หรือแปลงเป็นการประกนัภยัแบบขยายเวลา 

 

จึงไม่สามารถใช ้เร่ืองการส้ินสุดของสญัญาตามแบบ
มาตรฐานไดท้ั้งหมดกบัพวกน้ี 

Comment [H6]: หลักการ 

ขอ้ความน้ีใชส้ าหรับสัญญาเพ่ิมเติมโรคร้ายแรงท่ีขาย
แนบกบัยนิูตลิงค ์(UDR ) เน่ืองจากมีเง่ือนไขหรือ
หวัขอ้ท่ีแตกต่างหรือเพ่ิมเติมจากแบบมาตรฐาน  



 - ๓ - 

เอกสารตาม (ก) และ (ข) ให้บริษัทรับรองว่าด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม (๑) (๒) 
(3) และ (4) แล้ว พร้อมกับให้ลงนามรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย   

ในกรณีที่บริษัทย่ืนขอรับความเห็นชอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคแรกแล้ว ให้
ถือว่าบริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยประทับตรารับเรื่องขอรับความเห็นชอบ และให้เริ่มใช้ตามวันที่ที่บริษัทระบุซึ่งไม่เกิน 
๓๐ วันนับแต่วันประทับตรารับเรื่องขอรับความเห็นชอบดังกล่าว ทั้งนี้ มิให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบี้ย
ประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง เดิมกับผู้เอาประกันภัยรายใหม่  

 
  ข้อ ๖ การย่ืนขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ในกรณีที่
บริษัทไม่เคยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนมาก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และเมื่อนาย
ทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว บริษัทจึงน าออกใช้ได้  
  (๑) ใช้แบบและข้อความของเงื่อนไขทั่วไปสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แบบมาตรฐาน ตำม
แบบที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์ส่วนที่ 1 ท้ำยค ำสั่งนี้ เว้นแต่ 

 (ก) เงื่อนไข “การสิ้นสุดผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติม” ให้ใช้ตามแบบมาตรฐานเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับเงื่อนไข “ผลประโยชน์” ของบริษัท 

 (ข) กรณีเป็นสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุน หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ในเงื่อนไข “การสิ้นสุดผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติม” 
ให้ใช้ตามแบบมาตรฐานเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขเฉพาะแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

 (ค) เงื่อนไข “ข้อยกเว้น” บริษัทอาจลดให้น้อยลงกว่าแบบมาตรฐานได้ 
 (ง) กรณีเป็นเงื่อนไขอื่นที่นอกเหนือจากแบบมาตรฐาน 
(2) ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของค านิยามโรคร้ายแรง ตามค าสั่ง 

นายทะเบียนที่ ..../๒๕๖1 เรื่อง ค านิยามโรคร้ายแรง ๕๐ โรค แบบมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การให้ความ
เห็นชอบ ส าหรับบริษัทประกันชีวิต เว้นแต่ ในกรณีเป็นค านิยามโรคร้ายแรงที่นอกเหนือค าสั่งดังกล่าว  
บริษัทต้องจัดท าค ารับรองโดยแพทย์ว่าเป็นค านิยามโรคร้ายแรงท่ีถูกต้องทางการแพทย์ และค ารับรองโดย
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยว่าค านิยามโรคร้ายแรงดังกล่าวสอดคล้องกับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 

(3) ในการย่ืนขอรับความเห็นชอบ ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 
(ก) สมุดอัตราเบี้ยประกันภัย พร้อมใบรับรองการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยและอัตรา

มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตำมแบบที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์ส่วนที่ 3 ท้ำยค ำสั่งนี้ 
จ านวน 2 ชุด 

(ข) แบบและข้อความ จ านวน 3 ชุด 
(ค) ใบรับรองโดยแพทย์ว่าเป็นค านิยามโรคร้ายแรงที่ถูกต้องทางการแพทย์ กรณีตาม (๒)  

ตำมแบบที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์ส่วนที่ 4 ท้ำยค ำสั่งนี้ จ านวน 1 ชุด 
(ง) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมของแบบและข้อความ และส าเนาใบเสร็จรับเงิน

ค่าธรรมเนียมอัตราเบี้ยประกันภัย ของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 
เอกสารตาม (ก) และ (ข) ให้บริษัทรับรองว่าด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม (๑) และ 

(2) แล้ว พร้อมกับให้ลงนามรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
 

Comment [PC/ปช7]: หลักการ 

เน่ืองจาก กธ.ยูนิตลิงค ์และยูนิเวอร์แซลไลฟ์ มี
เง่ือนไขเฉพาะบางอยา่งเป็นของตนเอง เช่น เร่ืองการ
ลงทุน “หากกธ.น้ีมีมูลค่าบญัชีกธ.นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 0 กธ.จะส้ินผลบงัคบั” หรือกรณีพวกยลิูงค์
และยูไลฟ์ไม่มีเง่ือนการเปล่ียนเป็นกธ.ใชเ้งินส าเร็จ
หรือแปลงเป็นการประกนัภยัแบบขยายเวลา 

 

จึงไม่สามารถใช ้เร่ืองการส้ินสุดของสญัญาตามแบบ
มาตรฐานไดท้ั้งหมดกบัพวกน้ี 



 - ๔ - 

ข้อ 7 ให้บริษัทจัดท ารายงานข้อมูลสถิติการรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงที่
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามค าสั่งนี้ ตำมแบบที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์ส่วนที่ 5 ท้ำยค ำสั่งนี้
เป็นรายปี ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (excel file) และย่ืนต่อนายทะเบียนภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ใน
รูปไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดี (compact dis : CD) 

 
  ข้อ 8 ในกรณีที่สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่ค าสั่งนี้มีผลบังคับ หากเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงที่บริษัทใช้กับผู้เอาประกันภัย 
แตกต่างกับเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แบบมาตรฐาน ตำมแบบที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์
ส่วนที่ 1 ท้ำยค ำสั่งนี้ ให้ใช้บังคับตามเงื่อนไขในส่วนที่เป็นคุณกับผู้เอาประกันภัย 
 

             สั่ง ณ วันที่           

 

 
        (นายสุทธิพล  ทวีชัยการ) 
                 เลขาธิการ 
    คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
        นายทะเบียน 

 

 
 

 

Comment [PC/ปช8]: หลักการ 

ควรก าหนดขอ้น้ีเพ่ือใหเ้วลาเกิดเคลม สามารถใช้
เง่ือนไขท่ีเป็นคุณแก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้ไม่วา่จะเป็น
เง่ือนไขเก่าหรือใหม่  


