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

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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บทที ่2 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ       นช.1 
(1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

 
เร่ืองที ่  

2.1 ความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต 
2.2 สิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับสัญญาประกันชวีิต 
2.3 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิต 
2.4 สัญญาประกันชวีิต 
2.5 เงื่อนไขทั่วไปของสัญญาประกันชีวิต 

 
แนวคดิ 

1. การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้แก่ผู้ เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ เม่ือผู้ซึ่งถูกเอาประกันชีวิต หรือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในเวลาที่ได้
ตกลงกันไว้ หรือยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ตกลงกันไว้ และผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย  

2. บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในการประกันชีวิต ได้แก่ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และผู้รับประโยชน์ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญามีสิทธิและ
หน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกันในส่วนส าคัญคือ ผู้รับประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัย และผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ใช้เงินตามผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจ านวนหนึ่งแก่  
ผู้เอาประกันภัยด้วย ส่วนผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต และมี
หน้าที่ช าระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัย 

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญและต้องศึกษา ได้แก่ 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ลักษณะ 20 ประกันภัย 2) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 4) พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

4. สัญญาประกันชีวิต หมายถึง สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจ านวนหนึ่งซึ่งเป็นจ านวนที่
แน่นอนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ในเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ซึ่งถูกเอาประกันชีวิตได้ตาย
ลง หรือมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ และผู้เอาประกันภัยตกลงส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับ
ประกันภัย โดยสัญญาประกันชีวิต มีลักษณะทั่วไป คือ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็น
สัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาที่ต้องใช้จ่ายจ านวนเงินอันแน่นอน และกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกัน
ชีวิตน าออกขายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
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กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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1. ความหมายของการประกนัชีวติ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ให้ความหมายของค าว่า “ประกันชีวิต” ไว้โดยตรง เพียงแต่ 
ได้บัญญัติถึงเหตุการณ์อันเป็นเหตุให้มีการใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตไว้สองเหตุ คือ เหตุทรงชีพประการหน่ึง 
และเหตุมรณะอกีประการหน่ึง ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 889 “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้เงินย่อมอาศัยความทรง
ชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง” 
 การประกันชีวิตเป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยของสมาชิกของกลุ่มคนที่ซื้อประกันชีวิตเฉลี่ยร่วมกันเพื่อจ่ายให้แก่
ทายาทของผู้ที่เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้ที่เสียชีวิตนั้น เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ การประกันชีวิตคือ การประกันภัยอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อน าเอาความหมายของสัญญาประกันภัยในมาตรา 
861 (ประกันภัย) มาประกอบกับมาตรา 889 (ประกันชีวิต) กล่าวโดยสรุปแล้ว “การประกันชีวิต คือ สัญญาซ่ึงผู้ รับ
ประกันภัยตกลงจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหน่ึงให้แก่ผู้ เอาประกันภัย หรือผู้ รับประโยชน์ หรือทายาทโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (ในกรณีที่ไม่ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้) ภายใต้เงือ่นไขที่ว่าผู้เอาประกนัภัยได้เสียชีวติภายในระยะเวลา 
หรือมีชีวิตอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลง หรือก าหนดไว้ และในกรณีดงักล่าวผู้เอาประกนัภัย ตกลงที่จะช าระค่าเบีย้
ประกนัภัยให้แก่ผู้รับประกนัภัยตามจ านวนเงนิที่ได้ตกลงกนัไว้” 
 เนื่องจากเป็นความแน่นอนที่ทุกคนต้องเสียชีวิต แต่ระยะเวลาที่เสียชีวิตเป็นความไม่แน่นอน  ดังนั้นการ
ประกันชีวิตจึงเป็นการเอาประกันในความไม่แน่นอนดังกล่าว จากความหมายดังกล่าวข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงิน
เอาประกันชีวิตไม่ได้เกิดในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตอย่างเดียว (การใช้จ านวนเงินท่ีอาศัยการมรณะของบุคคล
หนึ่ง) แต่การจ่ายเงินเอาประกันชีวิตยังสามารถจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีชีวิตอยู่จนครบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในสัญญาอีกด้วย (การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพของบุคคลหนึ่ง) ดังนั้นสามารถแบ่งเหตุแห่งการจ่ายเงิน 
หรือใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตออกเป็น 2 กรณี คือ 

1.1  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกนัภัย คือ ผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันภัยเป็น
ระยะเวลาตามที่ได้ก าหนดในสัญญาประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงระยะเวลาที่ก าหนด
ในสัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยก็จะจ่ายเงิน หรือใช้เงินในจ านวนที่แน่นอนให้ สัญญาประเภทนี้มีข้อเสียตรงที่ว่า 
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนระยะเวลาที่ก าหนดไว้ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ได้เงินใด ๆ 

1.2  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้เอาประกันภัย คือ ผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันชีวิตเป็น
ระยะเวลาตามที่ได้ก าหนดในสัญญาประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่ก าหนดใน
สัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยก็จะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ สัญญาประเภทนี้มีข้อเสียตรงที่ว่า หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้เสียชีวิตในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ได้เงินใด ๆ 

จะเห็นได้ว่า เหตุแห่งการจ่ายเงินหรือใช้เงินทั้งสองเหตุดังกล่าวต่างก็มีข้อเสียด้วยกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแบบ
ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อ ส าหรับแบบประกันสะสมทรัพย์ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดนั้น ให้ความคุ้มครอง
การเสียชีวิตในเวลาที่ก าหนดและให้ความคุ้มครองการออมด้วย 
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ด้วยกฎหมาย (ในกรณีที่ไม่ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้) ภายใต้เงือ่นไขที่ว่าผู้เอาประกนัภัยได้เสียชีวติภายในระยะเวลา 
หรือมีชีวิตอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลง หรือก าหนดไว้ และในกรณีดงักล่าวผู้เอาประกนัภัย ตกลงที่จะช าระค่าเบีย้
ประกนัภัยให้แก่ผู้รับประกนัภัยตามจ านวนเงนิที่ได้ตกลงกนัไว้” 
 เนื่องจากเป็นความแน่นอนที่ทุกคนต้องเสียชีวิต แต่ระยะเวลาที่เสียชีวิตเป็นความไม่แน่นอน  ดังนั้นการ
ประกันชีวิตจึงเป็นการเอาประกันในความไม่แน่นอนดังกล่าว จากความหมายดังกล่าวข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงิน
เอาประกันชีวิตไม่ได้เกิดในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตอย่างเดียว (การใช้จ านวนเงินท่ีอาศัยการมรณะของบุคคล
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ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อ ส าหรับแบบประกันสะสมทรัพย์ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดนั้น ให้ความคุ้มครอง
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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1. ความหมายของการประกนัชีวติ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ให้ความหมายของค าว่า “ประกันชีวิต” ไว้โดยตรง เพียงแต่ 
ได้บัญญัติถึงเหตุการณ์อันเป็นเหตุให้มีการใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตไว้สองเหตุ คือ เหตุทรงชีพประการหน่ึง 
และเหตุมรณะอกีประการหน่ึง ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 889 “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้เงินย่อมอาศัยความทรง
ชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง” 
 การประกันชีวิตเป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยของสมาชิกของกลุ่มคนที่ซื้อประกันชีวิตเฉลี่ยร่วมกันเพื่อจ่ายให้แก่
ทายาทของผู้ที่เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้ที่เสียชีวิตนั้น เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ การประกันชีวิตคือ การประกันภัยอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อน าเอาความหมายของสัญญาประกันภัยในมาตรา 
861 (ประกันภัย) มาประกอบกับมาตรา 889 (ประกันชีวิต) กล่าวโดยสรุปแล้ว “การประกันชีวิต คือ สัญญาซ่ึงผู้ รับ
ประกันภัยตกลงจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหน่ึงให้แก่ผู้ เอาประกันภัย หรือผู้ รับประโยชน์ หรือทายาทโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (ในกรณีที่ไม่ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้) ภายใต้เงือ่นไขที่ว่าผู้เอาประกนัภัยได้เสียชีวติภายในระยะเวลา 
หรือมีชีวิตอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลง หรือก าหนดไว้ และในกรณีดงักล่าวผู้เอาประกนัภัย ตกลงที่จะช าระค่าเบีย้
ประกนัภัยให้แก่ผู้รับประกนัภัยตามจ านวนเงนิที่ได้ตกลงกนัไว้” 
 เนื่องจากเป็นความแน่นอนที่ทุกคนต้องเสียชีวิต แต่ระยะเวลาที่เสียชีวิตเป็นความไม่แน่นอน  ดังนั้นการ
ประกันชีวิตจึงเป็นการเอาประกันในความไม่แน่นอนดังกล่าว จากความหมายดังกล่าวข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงิน
เอาประกันชีวิตไม่ได้เกิดในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตอย่างเดียว (การใช้จ านวนเงินท่ีอาศัยการมรณะของบุคคล
หนึ่ง) แต่การจ่ายเงินเอาประกันชีวิตยังสามารถจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีชีวิตอยู่จนครบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในสัญญาอีกด้วย (การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพของบุคคลหนึ่ง) ดังนั้นสามารถแบ่งเหตุแห่งการจ่ายเงิน 
หรือใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตออกเป็น 2 กรณี คือ 

1.1  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกนัภัย คือ ผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันภัยเป็น
ระยะเวลาตามที่ได้ก าหนดในสัญญาประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงระยะเวลาที่ก าหนด
ในสัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยก็จะจ่ายเงิน หรือใช้เงินในจ านวนที่แน่นอนให้ สัญญาประเภทนี้มีข้อเสียตรงที่ว่า 
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนระยะเวลาที่ก าหนดไว้ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ได้เงินใด ๆ 

1.2  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้เอาประกันภัย คือ ผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันชีวิตเป็น
ระยะเวลาตามที่ได้ก าหนดในสัญญาประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่ก าหนดใน
สัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยก็จะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ สัญญาประเภทนี้มีข้อเสียตรงที่ว่า หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้เสียชีวิตในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ได้เงินใด ๆ 

จะเห็นได้ว่า เหตุแห่งการจ่ายเงินหรือใช้เงินทั้งสองเหตุดังกล่าวต่างก็มีข้อเสียด้วยกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแบบ
ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อ ส าหรับแบบประกันสะสมทรัพย์ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดนั้น ให้ความคุ้มครอง
การเสียชีวิตในเวลาที่ก าหนดและให้ความคุ้มครองการออมด้วย 
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2. บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัชีวติ 
สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยของชีวิต โดยคู่สัญญาทั้งฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอา

ประกันภัย ต่างตระหนักดีว่าฝ่ายหนึ่งอาจได้รับการตอบแทนไม่สมกับการตอบแทนที่เสียไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาส หรือ
ความไม่แน่นอนอันเป็นสาระส าคัญของการเสี่ยงโชค แม้ว่าในธุรกิจประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยอาจมีข้อสันนิษฐานโดย
อาศัยทฤษฎีว่าด้วยความน่าจะเป็น (Theory of Probability) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการค านวณโอกาสว่าเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นได้กี่คร้ังในจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ทัง้หมด และกฎว่าด้วยจ านวนมาก (Law of Large Number) 
หรือกฎการถัวเฉลี่ย (Law of Average) ซึ่งเป็นกฎแห่งความจริงที่ว่า เหตุการณ์ที่ท าการสังเกตมีจ านวนมากเท่าใด 
โอกาสที่น่าจะเป็นยิ่งมีความถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้มีการบัญญัติถึงบุคคลที่
เก่ียวข้องในสัญญาประกันชีวิต ได้แก่ 1) ผู้รับประกันภัย 2) ผู้เอาประกันภัย และ 3) ผู้รับประโยชน์  
  2.1  ผู้รับประกนัภัย (Insurer) กรณีของสัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยจะหมายถึง คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลง
จะใช้จ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ รับประโยชน์ ทั้งนี้เป็นไป
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862  
 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2551 มาตรา 7 ได้ระบุไว้ว่า การประกอบธุรกิจประกันชีวิตกระท าได้เมื่อได้จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทมหาชนจ ากัด
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เช่น ต้องด ารงไว้ซึ่งเงินกองทุน ต้องวางหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียน เป็นต้น  
 2.2   ผู้ เอาประกันภัย (Insured) หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย เป็นการตอบแทนที่ผู้รับ
ประกันภัยตกลงเข้ารับเสี่ยงภัยให้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 โดยที่การท าสัญญาประกันภัย
เป็นการท านิติกรรมอย่างหนึ่ง ผู้ที่จะเป็นผู้เอาประกันภัยได้ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องเป็น
ผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ถ้าเป็นผู้เยาว์ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน และนอกจาก
จะต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายแล้ว ข้อส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863  
 2.3   ผู้ รับประโยชน์ (Beneficiary) หมายถึง บุคคลผู้จะพึงได้รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 ซึ่งแท้จริงแล้วผู้รับประโยชน์มิใช่คู่สัญญาโดยตรงในสัญญาประกัน
ชีวิต เพียงแต่เข้ามาเก่ียวข้องในสัญญาประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยก าหนดให้เป็นผู้รับเงินผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกันชีวิต ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันชีวิต 
 ผู้รับประโยชน์ กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นบุคคลซึ่งมีความเก่ียวข้องกับผู้เอาประกันภัย จึงเป็นสิทธิ
ของผู้เอาประกันภัยว่าจะระบุให้บุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตก็ได้ ผู้รับประโยชน์เป็นเพียงบุคคล
ที่ผู้เอาประกันภัยก าหนดให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจากผู้รับประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต แต่หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตผู้รับประกันภัยจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย ดังจะเห็นได้จากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 วรรคท้าย บัญญัติไว้ว่า “อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลหนึ่ง
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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คนเดียวกันก็ได้” จึงอาจกล่าวได้ว่า สัญญาประกันภัย หากมีผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยสัญญาก็สมบูรณ์ได้แม้
จะไม่มีผู้รับประโยชน์ แต่ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะพิจารณาว่า ผู้รับประโยชน์ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เอา
ประกันภัยเสมอ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทในพิจารณาส่วนได้เสีย 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ระบุให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับเงินแทน เช่น กรณีการประกันชีวิตในเหตุที่มรณะ ซึ่งผู้
เอาประกันภัยจะต้องระบุบุคคลไว้รับเงินในเมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมลง บุคคลที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ก็จะเป็น
ผู้รับเงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้นในฐานะผู้รับประโยชน์ สัญญาประกันภัยที่ระบุให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับประโยชน์เช่นนี้ 
ถือเป็น “สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก” ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 374-376 
นั่นเอง  
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

2-7



 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-7 
 

 

คนเดียวกันก็ได้” จึงอาจกล่าวได้ว่า สัญญาประกันภัย หากมีผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยสัญญาก็สมบูรณ์ได้แม้
จะไม่มีผู้รับประโยชน์ แต่ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะพิจารณาว่า ผู้รับประโยชน์ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เอา
ประกันภัยเสมอ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทในพิจารณาส่วนได้เสีย 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ระบุให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับเงินแทน เช่น กรณีการประกันชีวิตในเหตุที่มรณะ ซึ่งผู้
เอาประกันภัยจะต้องระบุบุคคลไว้รับเงินในเมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมลง บุคคลที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ก็จะเป็น
ผู้รับเงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้นในฐานะผู้รับประโยชน์ สัญญาประกันภัยที่ระบุให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับประโยชน์เช่นนี้ 
ถือเป็น “สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก” ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 374-376 
นั่นเอง  
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เร่ืองที ่2.2  
สิทธิและหน้าทีข่องบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัสัญญาประกนัชีวติ 
  
 
 เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิ และหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย  
1) สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัย 2) สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย และ 3) สิทธิและหน้าที่ของผู้รับ
ประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. สิทธิและหน้าทีข่องผู้รับประกนัภัย 
 1.1  สิทธิของผู้ รับประกนัภัย  ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยรู้อยู่แล้ว ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น 
หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ อันเป็นผลท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตซึ่งเป็น
โมฆียะนั้น ภายใน 1 เดือนนับแต่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้1 แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันท าสัญญา
ประกันชีวิต แต่โดยทั่วไปกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับ
ประกันภัยต้องใช้สิทธิการบอกล้างในโมฆียะกรรมภายในก าหนดไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันท าสัญญาประกันชีวิต ผู้รับ
ประกันภัยจึงต้องผูกพันตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วย 
 ผลของการบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 892 
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยเพียงแต่คืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทประกันชีวิตก็จะคืนเบี้ย
ประกันภัยที่ได้รับมาช าระทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทเท่านั้น โดยการคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต
นั้น ให้คืนแก่ผู้เอาประกันภัย แต่ทั้งนี้ถ้าหากผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายไปแล้ว ก็ให้คืนแก่ทายาทของผู้เอา
ประกันภัย มิใช่คืนให้แก่ผู้รับประโยชน์ เนื่องจากเมื่อบอกล้างสัญญาแล้ว สัญญาย่อมตกเป็นโมฆียะและถือว่าสัญญาไม่
มีผลบังคับมาตั้งแต่ต้น 
 1.2  หน้าที่ของผู้ รับประกนัภัย ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 1 ค าว่า “มูล” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายถึง โคน ราก เค้าต้น ที่ตั้งเดิม ความมุ่งหมายของกฎหมายตาม
มาตรานี้ก็คือ เมื่อรู้ถึงเค้าเร่ืองหรือต้นเร่ืองเดิมว่าโมฆียกรรมเกิดจากอะไรแล้ว ย่อมใช้สิทธิบอกล้างได้ทันที ไม่จ าเป็นต้องค้นคว้าเพื่อทราบความจริง
จนเป็นที่ยุติแน่นอนเสียก่อน (ค าพิพากษาฎีกาที่ 1247/2514) 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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  1)  ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งมีเนื้อความตรงตามสัญญาประกันชีวิตและมีรายการต่าง ๆ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสาม (1) – (11)2  ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
  2)  จ่ายเงิน หรือใช้เงินประกันชีวิต เมื่อผู้เอาประกันภัยตายลงภายในก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ 
หรือทรงชีพอยู่จนถึงก าหนดระยะเวลานั้น ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงิน หรือใช้เ งินเป็นจ านวนแน่นอน 
ตามที่ได้ตกลงกันไว้ มิใช่ตามความเสียหายที่แท้จริง เพราะชีวิตคนไม่อาจประมาณราคาเป็นเงินเพื่อหาความเสียหายที่
แท้จริงดั่งเช่นทรัพย์สินได้นั่นเอง เว้นแต่ผู้รับประกันภัยบอกล้างโมฆียกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 865 
  3)  คืนเงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทประกันชีวิตก็จะคืนเบี้ยประกันภัยที่
ได้รับช าระมาทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทเท่านั้น  
  4)  คืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือ เมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญา ภายหลังจากได้ส่ง
เบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 ท้ังนี้หากกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ผู้รับประกันภัยก็ต้องคืนให้กับผู้เอาประกันภัยด้วย  
  แต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 
ว่า ในกรณีที่อาศัยเหตุมรณะของผู้เอาประกันภัยเป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน ผู้รับประกันภัยไม่จ าต้องจ่ายเงิน 
หรือใช้เงินประกันชีวิต หากปรากฏว่า  
   (1) ผู้เอาประกันภัยได้กระท าอัตตวินิบาตกรรม กล่าวคือ ฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร ภายใน 1 ปี นับ
แต่วันท าสัญญาประกันชีวิต เหตุผลที่กฎหมายบัญญัติข้อยกเว้นไว้เช่นนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้มีการฆ่าตัวตายเพื่อหวังเอา
ประกันชีวิตให้แก่ทายาท หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้รับประโยชน ์และเหตุที่กฎหมายก าหนดระยะเวลาไว้ว่า จะต้องเป็นการ
ฆ่าตัวตายโดยสมัครใจภายใน 1 ปี นับแต่วันท าสัญญาก็เพราะหากมีการฆ่าตัวตายภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ก็
พึงเห็นได้ว่าผู้เประกันภัยน่าจะมีความตั้งใจมาตั้งแต่แรกท าสัญญาที่จะฆ่าตัวตายเพื่อหวังเอาเงินประกันชีวิต กฎหมาย
จึงบัญญัติข้อยกเว้นมิให้ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนั่นเอง 

(2) ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ในกรณีนี้ต้องเป็นการกระท าของผู้รับ
ประโยชน์ และต้องเป็นการฆ่าตายโดยเจตนาเท่านั้น หากผู้รับประโยชน์กระท าให้บุคคลดังกล่าวตายโดยไม่เจตนา  
 

2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสาม กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการ
ดังต่อไปนี้  

(1) วัตถุที่เอาประกันภัย  
(2) ภัยใดซ่ึงผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง  
(3) ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้  
(4) จ านวนเงินซ่ึงเอาประกันภัย  
(5) จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย  
(6) ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิ้นสุด ไว้ด้วย  
(7) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย  
(8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย 
(9) ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี  
(10) วันท าสัญญาประกันภัย  
(11) สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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  1)  ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งมีเนื้อความตรงตามสัญญาประกันชีวิตและมีรายการต่าง ๆ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสาม (1) – (11)2  ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
  2)  จ่ายเงิน หรือใช้เงินประกันชีวิต เมื่อผู้เอาประกันภัยตายลงภายในก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ 
หรือทรงชีพอยู่จนถึงก าหนดระยะเวลานั้น ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงิน หรือใช้เ งินเป็นจ านวนแน่นอน 
ตามที่ได้ตกลงกันไว้ มิใช่ตามความเสียหายที่แท้จริง เพราะชีวิตคนไม่อาจประมาณราคาเป็นเงินเพื่อหาความเสียหายที่
แท้จริงดั่งเช่นทรัพย์สินได้นั่นเอง เว้นแต่ผู้รับประกันภัยบอกล้างโมฆียกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 865 
  3)  คืนเงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทประกันชีวิตก็จะคืนเบี้ยประกันภัยที่
ได้รับช าระมาทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทเท่านั้น  
  4)  คืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือ เมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญา ภายหลังจากได้ส่ง
เบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 ทั้งนี้หากกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ผู้รับประกันภัยก็ต้องคืนให้กับผู้เอาประกันภัยด้วย  
  แต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 
ว่า ในกรณีที่อาศัยเหตุมรณะของผู้เอาประกันภัยเป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน ผู้รับประกันภัยไม่จ าต้องจ่ายเงิน 
หรือใช้เงินประกันชีวิต หากปรากฏว่า  
   (1) ผู้เอาประกันภัยได้กระท าอัตตวินิบาตกรรม กล่าวคือ ฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร ภายใน 1 ปี นับ
แต่วันท าสัญญาประกันชีวิต เหตุผลที่กฎหมายบัญญัติข้อยกเว้นไว้เช่นนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้มีการฆ่าตัวตายเพื่อหวังเอา
ประกันชีวิตให้แก่ทายาท หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้รับประโยชน ์และเหตุที่กฎหมายก าหนดระยะเวลาไว้ว่า จะต้องเป็นการ
ฆ่าตัวตายโดยสมัครใจภายใน 1 ปี นับแต่วันท าสัญญาก็เพราะหากมีการฆ่าตัวตายภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ก็
พึงเห็นได้ว่าผู้เประกันภัยน่าจะมีความตั้งใจมาตั้งแต่แรกท าสัญญาที่จะฆ่าตัวตายเพื่อหวังเอาเงินประกันชีวิต กฎหมาย
จึงบัญญัติข้อยกเว้นมิให้ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนั่นเอง 

(2) ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ในกรณีนี้ต้องเป็นการกระท าของผู้รับ
ประโยชน์ และต้องเป็นการฆ่าตายโดยเจตนาเท่านั้น หากผู้รับประโยชน์กระท าให้บุคคลดังกล่าวตายโดยไม่เจตนา  
 

2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสาม กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการ
ดังต่อไปนี้  

(1) วัตถุที่เอาประกันภัย  
(2) ภัยใดซ่ึงผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง  
(3) ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้  
(4) จ านวนเงินซ่ึงเอาประกันภัย  
(5) จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย  
(6) ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิ้นสุด ไว้ด้วย  
(7) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย  
(8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย 
(9) ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี  
(10) วันท าสัญญาประกันภัย  
(11) สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย 
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หรือเป็นการกระท าโดยประมาท ก็ไม่เข้าข้อยกเว้นนี้ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลว่า บุคคลจะได้รับประโยชน์จากการกระท าผิด
ของตนเองไม่ได้ แต่กระนั้นก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 วรรคท้าย บัญญัติให้ผู้รับประกันภัย
จ าต้องจ่ายคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย  
 
2. สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัย 
  2.1  สิทธิของผู้เอาประกนัภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) สิทธิได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินประกัน
ชีวิตเมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญาประกันชีวิต กล่าวคือ 

หากเป็นสัญญาประกันชีวิตประเภทอาศัยความมรณะของบุคคลอ่ืนเป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน 
ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตเป็นจ านวนแน่นอนตามที่ได้ตกลงไว้ เมื่อบุคคลซึ่งถูกเอาประกันชีวิตนั้น
ถึงแก่ความตาย 

หากเป็นสัญญาประกันชีวิตประเภทอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันภัยเอง หรือบุคคลอ่ืนผู้เอา
ประกันภัยป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัย
ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา 

ทั้งนี้ คู่สัญญาอาจตกลงกันให้มีการรับเงินประกันชีวิตเป็นเงินก้อนเดียว หรือเป็นเงินรายปีก็ได้ โดย
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 890 ก าหนดไว้ แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงิน
เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

2)  สิทธิโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิตให้บุคคลอ่ืน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 891 ซึ่งบัญญัติว่า “แม้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เองก็ดี ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะ
โอนประโยชน์แห่งสัญญานัน้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์แล้ว 
และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น ถ้า
กรมธรรม์ประกันภัยได้ท าเป็นรูปให้การจ่ายเงิน หรือใช้เงินตามเขาสั่งแล้ว ท่านให้น าบทบัญญัติมาตรา 309 มาใช้
บังคับ” ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะโอนประโยชน์ที่ได้รับจากการท าประกันชีวิต เช่น เงินปันผล ซึ่งเป็นเงิน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับกรณีผู้เอาประกันชีวิตยังมีชีวิตอยู่ ให้กับบุคคลอ่ืน (ผู้รับโอน) ผู้เอาประกันชีวิตย่อมมีสิทธิโอน
ประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตให้บุคคลอื่นได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ทั้งนี้ วิธีการโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตนี้ ไม่มีกฎหมายในส่วนการประกันภัยบัญญัติไว้
โดยเฉพาะย่อมต้องบังคับตามวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 
กล่าวคือ การโอนต้องท าเป็นหนังสือจึงจะสมบูรณ์และต้องบอกกล่าวการโอนไปยังผูร้ับประกันภัยเป็นหนงัสือ หรือผู้รับ
ประกันภัยยินยอมเป็นหนังสือจึงจะใช้ยันผู้รับประกันภัยได้ 
  3)  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 ผู้เอา
ประกันภัยมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตเมื่อใดก็ได้ โดยเพียงแต่งดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ซึ่งถือว่า เป็นการ
บอกเลิกสัญญาแล้วนับแต่นั้น  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

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

2-10



 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-11 
 

 

  เนื่องจากสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว ดังนั้นเพื่อรักษาให้สัญญาประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับ 
เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตได้รับประโยชน์สูงสุด กรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตประสบปัญหาทางการเงินไม่สามารถช าระเบี้ย
ประกันภัยในงวดใดงวดหนึ่งชั่วคราว และกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ผู้ เอา
ประกันภัยสามารถเลือกใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้ 
    (1) การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงิ นค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันชีวิต
นั้นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเดิม แต่จ านวนเงินที่เอา
ประกันภัยจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าใช้เงินส าเร็จ ตามที่ก าหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัย
ไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป และบริษัทจะจ่ายเงินจ านวนนี้ให้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเมื่อ  
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
   (2) การแปลงเป็นการประกันชีวิตแบบขยายเวลา การประกันภัยแบบขยายเวลา จะใช้เฉพาะกับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ออกโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเท่านั้น หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่
มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยน
กรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต แต่ระยะเวลาประกันภัยจะเปลี่ยนไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางการขยายเวลาประกันชีวิต โดยผู้เอา
ประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาที่ขยาย บริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นก าหนดระยะเวลาที่ขยายกรมธรรม์
ประกันชีวิตเป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มีมูลค่าใด ๆ  
   (3) การน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิ ตยังมีผล
บังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับต่อไป ผู้รับ
ประกันภัยจะน าเงินเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมาช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติ 
   (4) การกู้ยืมเงิน เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินคืนค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตเกิดขึ้นแล้ว หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นการเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้
เงินส าเร็จ การแปลงเป็นการประกันชีวิตแบบขยายเวลา หรือการน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ 
ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทมาใช้ได้โดยมีดอกเบี้ย  
 2.2  หน้าที่ของผู้ เอาประกนัภัย ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1)  หน้าท่ีส่งเบี้ยประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 “อันว่าสัญญา
ประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัย หาก
มีขึ้น หรือในเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดั่งได้ระบุไว้ในสัญญาและในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ย
ประกันภัย” อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติการที่ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยนั้น ถือเป็น
สาระส าคัญประการหนึ่งของการเกิดสัญญาประกันชีวิต และเมื่อได้ท าสัญญาประกันชีวิตขึ้นแล้ว ย่อมก่อให้เกิดหนี้ 
หรือหน้าที่ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งเงินเบี้ยประกันภัยตามจ านวน เงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในกรมธรรมป์ระกัน
ชีวิต ทั้งนี้ผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งคิดค านวณจากจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิต อายุ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

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

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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  เนื่องจากสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว ดังนั้นเพื่อรักษาให้สัญญาประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับ 
เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตได้รับประโยชน์สูงสุด กรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตประสบปัญหาทางการเงินไม่สามารถช าระเบี้ย
ประกันภัยในงวดใดงวดหนึ่งชั่วคราว และกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ผู้ เอา
ประกันภัยสามารถเลือกใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้ 
    (1) การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงิ นค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันชีวิต
นั้นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเดิม แต่จ านวนเงินที่เอา
ประกันภัยจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าใช้เงินส าเร็จ ตามที่ก าหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัย
ไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป และบริษัทจะจ่ายเงินจ านวนนี้ให้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเมื่อ  
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
   (2) การแปลงเป็นการประกันชีวิตแบบขยายเวลา การประกันภัยแบบขยายเวลา จะใช้เฉพาะกับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ออกโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเท่านั้น หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่
มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยน
กรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต แต่ระยะเวลาประกันภัยจะเปลี่ยนไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางการขยายเวลาประกันชีวิต โดยผู้เอา
ประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาที่ขยาย บริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นก าหนดระยะเวลาที่ขยายกรมธรรม์
ประกันชีวิตเป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มีมูลค่าใด ๆ  
   (3) การน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิ ตยังมีผล
บังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับต่อไป ผู้รับ
ประกันภัยจะน าเงินเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมาช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติ 
   (4) การกู้ยืมเงิน เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินคืนค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตเกิดขึ้นแล้ว หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นการเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้
เงินส าเร็จ การแปลงเป็นการประกันชีวิตแบบขยายเวลา หรือการน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ 
ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทมาใช้ได้โดยมีดอกเบี้ย  
 2.2  หน้าที่ของผู้ เอาประกนัภัย ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1)  หน้าท่ีส่งเบี้ยประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 “อันว่าสัญญา
ประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัย หาก
มีขึ้น หรือในเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดั่งได้ระบุไว้ในสัญญาและในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ย
ประกันภัย” อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติการที่ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยนั้น ถือเป็น
สาระส าคัญประการหนึ่งของการเกิดสัญญาประกันชีวิต และเมื่อได้ท าสัญญาประกันชีวิตขึ้นแล้ว ย่อมก่อให้เกิดหนี้ 
หรือหน้าที่ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งเงินเบี้ยประกันภัยตามจ านวน เงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในกรมธรรมป์ระกัน
ชีวิต ทั้งนี้ผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งคิดค านวณจากจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิต อายุ 
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ตลอดจนสุขภาพของผู้เอาประกันภัย โดยอัตราเบี้ยประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยก าหนดนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 30  
 การช าระเบี้ยประกันภัยพึงช าระเป็นเงินสด หากการช าระเบี้ยประกันภัยด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค 
ดราฟต์ หรือวิธีอ่ืนใดจะถือว่าได้ช าระเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรียกเก็บเงินสดได้แล้ว ทั้งนี้ ต้องช าระเบี้ยประกันภัยก่อน 
หรือในวันถึงก าหนดช าระ3 โดยช าระเป็นงวดรายปี รายงวด 6 เดือน 3 เดือน หรือรายเดือน ให้กับบริษัทประกันชีวิต 
ณ ส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทประกันชีวิต หรือให้กับตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต ทั้งนี้ 
บริษัทประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต จะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยไว้เป็นหลักฐานให้แก่ 
ผู้เอาประกันภัย  
 ทั้งนี้ เมื่อได้รับเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตมาแล้ว ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและท าความเข้าใจใน
รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองต่าง ๆ ว่าถูกต้องตามที่ได้ตกลงท าประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกันชีวิตหรือ
นายหน้าประกันชีวิตหรือไม่ 
  2)  เปิดเผยข้อความจริง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ 
ผู้เอาประกันภัย ที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งอาจจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัย
สูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หากว่าผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วไม่เปิดเผยข้อความจริงอันมีสาระส าคัญดังกล่าว 
หรือรู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ สัญญาประกันชีวิตนั้นเป็นโมฆียะ ซึ่งผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และเมื่อบอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 แล้ว ผู้รับ
ประกันภัยจะต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 892  
 
3. สิทธิและหน้าทีข่องผู้รับประโยชน์ 
 3.1  สิทธิของผู้รับประโยชน์ สิทธิของผู้รับประโยชน์มีดังต่อไปนี้ 
  1)  สิทธิในการที่จะไม่ถูกเปลี่ยนตัวเมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมายแล้ว ในกรณีสัญญาประกันชีวิตระบุให้
บุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์ เมื่อบุคคลนั้นได้แสดงเจตนาแก่ผู้รับประกันภัย และโดยผู้เอาประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์
ประกันชีวิตให้กับผู้รับประโยชน์และผู้รับประโยชน์ได้แจ้งความจ านงที่จะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญาให้กับผู้รับ
ประกันภัยทราบ สิทธิของบุคคลภายนอกนั้นย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 374 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกย่อมเกิดมี
ขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น”  
  ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไม่ได้ ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 375 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกได้เกิดมีขึ้นตาม
บทบัญญัติแห่งมาตราก่อนแล้ว คู่สัญญาหาอาจจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับสิทธินั้นในภายหลังได้ไม่” แต่ถ้ายังไม่ได้ 
 
 
 3 อย่างไรก็ดี กรมธรรม์ประกันชวีิตมีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบีย้ประกันชีวติ 30 วัน 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชนจ์ากสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยยังมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
หรือระงับสิทธิของผู้รับประโยชน์นั้นได้ 
  ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายค่าผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันชีวิตดังต่อไปนี้ 

(1) หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ภายใต้ข้อก าหนด
กรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้  

(2) หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันชีวิตจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของ 
ผู้เอาประกันภัย 

(3) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียวและผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน
ผู้เอาประกันภัย หรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบเป็นหนังสือถึงการ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้ง หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

(4) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าคนหนึ่งและผู้รับประโยชน์รายใด
เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนตัว
ผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้ง
หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าว เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกัน
ชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลือคนละเท่า ๆ กัน 
  2)  สิทธิที่จะได้รับเงินจากผู้รับประกันภัย กรณีสัญญาประกันชีวิตที่อาศัยความมรณะเป็นเหตุให้มีการใช้
เงิน เมื่อผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด รวมถึงกรณีที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 โดยมีผลเป็นไปตามค าสั่งของศาล ผู้รับประกันภัยจ าต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงิน
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามจ านวนซึ่งเอาประกันภัยไว้ 
  ข้อยกเว้นที่ผู้รับประโยชน์ไม่มีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ ผู้รับประโยชน์
ฆ่าผู้เอาประกันภัยตายโดยเจตนา หมายถึงการฆ่าตายโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และมาตรา 
289 เท่านั้น หากเป็นการฆ่าตายโดยไม่เจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 หรือกระท าให้ตายโดย
ประมาท มาตรา 291 หรือการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้จนถึงผู้ถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
294 ผู้รับประกันภัยยังคงต้องรับผิดจ่ายเงิน หรือใช้เงินให้แก่ผู้รับประโยชน์อยู่ 
  ทั้งนี้ เม่ือผู้รับประกันภัยไม่ต้องจ่ายเงิน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์
แล้ว ผู้รับประกันภัยก็ต้องใช้ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 
วรรคท้าย ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น 
และในกรณีที่ทายาทของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้ฆ่าผู้เอาประกันภัยตาย
โดยเจตนา นอกจากทายาทนั้นจะไม่ได้รับเงินจากผู้รับประกันภัยแล้ว ยังอาจจะถูกก าจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่
สมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1606(1) ด้วย คือจะท าให้ทายาทผู้นั้นหมดสิทธิที่จะได้เงินค่า 
ไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต  
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชนจ์ากสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยยังมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
หรือระงับสิทธิของผู้รับประโยชน์นั้นได้ 
  ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายค่าผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันชีวิตดังต่อไปนี้ 

(1) หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ภายใต้ข้อก าหนด
กรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้  

(2) หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันชีวิตจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของ 
ผู้เอาประกันภัย 

(3) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียวและผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน
ผู้เอาประกันภัย หรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบเป็นหนังสือถึงการ
เปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้ง หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

(4) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าคนหนึ่งและผู้รับประโยชน์รายใด
เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนตัว
ผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้ง
หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าว เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกัน
ชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลือคนละเท่า ๆ กัน 
  2)  สิทธิที่จะได้รับเงินจากผู้รับประกันภัย กรณีสัญญาประกันชีวิตที่อาศัยความมรณะเป็นเหตุให้มีการใช้
เงิน เมื่อผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด รวมถึงกรณีที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 โดยมีผลเป็นไปตามค าสั่งของศาล ผู้รับประกันภัยจ าต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงิน
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามจ านวนซึ่งเอาประกันภัยไว้ 
  ข้อยกเว้นที่ผู้รับประโยชน์ไม่มีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ ผู้รับประโยชน์
ฆ่าผู้เอาประกันภัยตายโดยเจตนา หมายถึงการฆ่าตายโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และมาตรา 
289 เท่านั้น หากเป็นการฆ่าตายโดยไม่เจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 หรือกระท าให้ตายโดย
ประมาท มาตรา 291 หรือการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้จนถึงผู้ถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
294 ผู้รับประกันภัยยังคงต้องรับผิดจ่ายเงิน หรือใช้เงินให้แก่ผู้รับประโยชน์อยู่ 
  ทั้งนี้ เม่ือผู้รับประกันภัยไม่ต้องจ่ายเงิน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์
แล้ว ผู้รับประกันภัยก็ต้องใช้ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 
วรรคท้าย ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น 
และในกรณีที่ทายาทของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้ฆ่าผู้เอาประกันภัยตาย
โดยเจตนา นอกจากทายาทนั้นจะไม่ได้รับเงินจากผู้รับประกันภัยแล้ว ยังอาจจะถูกก าจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่
สมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1606(1) ด้วย คือจะท าให้ทายาทผู้นั้นหมดสิทธิที่จะได้เงินค่า 
ไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต  
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  กรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันท าสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 895 (1) กฎหมายไม่บทบัญญัติให้ผู้รับประกันภัยต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่
ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วที่สุด ไม่เกิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันสมควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียน
บ้าน บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินในฐานะผู้รับ
ประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท าละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไป
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัยเกิดขึน้เพราะความผิด
ของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันได้ไม่ แต่สิทธิของ
ฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ  ในอนัจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วยไม่ แม้ทั้งจ านวนเงิน
อนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหม
ทดแทนในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว 
ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค า
พิพากษาฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย
แล้ว ก็หาเป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่2.3  
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัชีวติ 
   
 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตส าหรับนายหน้าประกันชีวิต มีกฎหมายหลัก ๆ ที่ควรจะท าการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 4) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 การประกันชีวิตป็นสัญญาประกันภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 20 
ว่าด้วยประกันภัย ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องประกันภัยไว้ รวม 37 มาตรา ตั้งแต่มาตรา 861 ถึง มาตรา 897 โดย
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ 
 หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 861 – มาตรา 868)  
 หมวด 2 ประกันวินาศภัย แยกเป็น ประกันวินาศภัยทั่วไป  (มาตรา 869 – มาตรา 882) ประกันภัยรับขน 
(มาตรา 883 – มาตรา 886) และประกันภัยค้ าจุน (มาตรา 887 – มาตรา 888)  
 หมวด 3 ประกันชีวิต (มาตรา 889 – มาตรา 897)  
  โดยทั้ง 3 หมวดดังกล่าวข้างต้น เป็นหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาประกันภัย ซึ่งจะกล่าวถึงการก่อให้เกิดสัญญา
ประกันภัย การบอกเลิกสัญญา ความสมบูรณ์ของสัญญา อายุความต่าง ๆ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัย และ 
ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของการประกันชีวิตมีสาระส าคัญที่กล่าวถึงดังนี้ 

1.1  รูปแบบของสัญญาประกันชีวิต 
1.2  การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  
1.3  การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิต 
1.4  การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะกรรมตามมาตรา 865  
1.5  การแถลงอายุของผู้เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน  
1.6  การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต  
1.7  ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย  
1.8  สิทธิของทายาทในการได้รับเงินประกันชีวิต  
1.9 สิทธิของเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันภัย  
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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เร่ืองที ่2.3  
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัชีวติ 
   
 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตส าหรับนายหน้าประกันชีวิต มีกฎหมายหลัก ๆ ที่ควรจะท าการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 4) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 การประกันชีวิตป็นสัญญาประกันภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 20 
ว่าด้วยประกันภัย ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องประกันภัยไว้ รวม 37 มาตรา ตั้งแต่มาตรา 861 ถึง มาตรา 897 โดย
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ 
 หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 861 – มาตรา 868)  
 หมวด 2 ประกันวินาศภัย แยกเป็น ประกันวินาศภัยทั่วไป  (มาตรา 869 – มาตรา 882) ประกันภัยรับขน 
(มาตรา 883 – มาตรา 886) และประกันภัยค้ าจุน (มาตรา 887 – มาตรา 888)  
 หมวด 3 ประกันชีวิต (มาตรา 889 – มาตรา 897)  
  โดยทั้ง 3 หมวดดังกล่าวข้างต้น เป็นหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาประกันภัย ซึ่งจะกล่าวถึงการก่อให้เกิดสัญญา
ประกันภัย การบอกเลิกสัญญา ความสมบูรณ์ของสัญญา อายุความต่าง ๆ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัย และ 
ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของการประกันชีวิตมีสาระส าคัญที่กล่าวถึงดังนี้ 

1.1  รูปแบบของสัญญาประกันชีวิต 
1.2  การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  
1.3  การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิต 
1.4  การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะกรรมตามมาตรา 865  
1.5  การแถลงอายุของผู้เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน  
1.6  การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต  
1.7  ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย  
1.8  สิทธิของทายาทในการได้รับเงินประกันชีวิต  
1.9 สิทธิของเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันภัย  
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 1.1  รูปแบบของสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 889 บัญญัติว่า “ใน
สัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง” 
 จากบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สัญญาประกันชีวิตอาจกระท ากันได้ 2 รูปแบบ คือ 
  1) รูปแบบซึ่งอาศัยความทรงชีพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน 

2) รูปแบบซึ่งอาศัยความมรณะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน 
 โดยสัญญาประกันชีวิตทั้งแบบแรกและแบบที่สองอยู่ที่ความประสงค์ที่จะเลือกความคุ้มครองในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสองรูปแบบก็ได้ 
 1.2  การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  การจ่ายเงินตามผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินที่แน่นอนที่ได้ตกลงไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยไม่ค านึงถึง
ความเสียหายที่แท้จริงดังเช่นการประกันวินาศภัย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาก าหนดจ านวน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตคือ ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย 
 ในการจ่ายเงินตามผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 890 บัญญัติไว้ว่า “จ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้น จะช าระเป็นเงินจ านวนเดียว 
หรือเป็นรายปีก็ได้ สุดแล้วแต่จะตกลงกันระหว่างคู่สัญญา” กล่าวคือจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายให้แก่ผู้เอา
ประกันชีวิตขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยว่าจะจ่ายเป็นเงินจ านวนเดียว หรือเป็นราย
ปี ทั้งนี้ การจ่ายจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต อย่างไรก็ดี ส าหรับจ านวนเงินที่จะใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
หรือผู้รับประโยชน์ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 31 บัญญัติ ห้ามมิให้ระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 1.3  การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกนัชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 891 บัญญัติ
ว่า “แม้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย มิได้เป็นผู้รับประโยชน์เองก็ดี ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่ จะโอนประโยชน์แห่ง
สัญญานั้นให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับ
ประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น 
 ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยได้ท าเป็นรูปให้ใช้เงินตามเขาสั่งแล้ว ท่านให้น าบทบัญญัติ มาตรา 309 มาใช้บังคับ” 
 วิธีการโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตนี้ ไม่มีกฎหมายในส่วนการประกันภัยบัญญัติไว้โดยเฉพาะย่อม
ต้องบังคับตามวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 306 กล่าวคือ การโอน
ต้องท าเป็นหนังสือจึงจะสมบูรณ์และต้องบอกกล่าวการโอนไปยังผู้รับประกันภัยเป็นหนังสือ หรือผู้รับประกันภัย
ยินยอมเป็นหนังสือจึงจะใช้ยันผู้รับประกันภัยได้ 
 ในกรณีตามมาตรา 891 วรรคแรก แสดงให้เห็นว่า แม้ผู้เอาประกันภัยจะได้ก าหนดตัวผู้รับประโยชน์ตาม
สัญญาประกันชีวิตไว้แล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ยังมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์ตามสัญญานั้นให้บุคคลอ่ืนได้ เว้นแต่ว่าผู้เอา
ประกันภัยจะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยัง
ผู้รับประกันภัยแล้วว่า ผู้รับประโยชน์ประสงค์จะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตนั้น 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 1.4  การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะกรรมตามมาตรา 865 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 892 บัญญติว่า “ในกรณีการบอกล้างสัญญาตามความในมาตรา 865 ผู้รับประกันภัยต้องคืนค่าไถ่ถอน
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น” 
 การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งมีผลมา
จากการที่ผู้เอาประกันภัย ได้ปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ แม้ว่าเมื่อบอกล้างแล้วจะมีผลให้
สัญญานั้นเป็นโมฆะ แต่ผู้รับประกันภัยต้องคืนเพียงค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาท
เท่านั้นโดยให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมเหมือนกับการบอกล้างตามหลักทั่วไป ตามมาตรา 176 ซึ่งประเด็นนี้จะต่างกับ
กรณีของการประกันวินาศภัย ทั้งนี้ เพราะการประกันวินาศภัยไม่มีบทบัญญัติเหมือนกับการประกันชี วิต เพราะหาก
เป็นการประกันวินาศภัย ผู้รับประกันภัยจะคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์เท่านั้นไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ จึงต้องใช้
หลักการบอกล้างนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 มาบังคับใช้ คือ ให้คู่กรณีกลับสู่สถานะ
เดิม ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจ านวน 
 1.5  การแถลงอายุของผู้เอาประกนัภัยคลาดเคลื่อน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 893 บัญญัติ
ว่า “การใช้เงินอาศัยเหตุความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลผู้ใด แม้ได้แถลงอายุของบุคคลผู้นั้นไว้คลาดเคลื่อนไม่
ถูกต้อง เป็นเหตุให้ได้ก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ าไซร้ ท่านให้ลดจ านวนเงินอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้นั้นลง
ตามส่วน 
 แต่ถ้าผู้รับประกันภัยพิสูจน์ได้ว่า ในขณะที่ท าสัญญานั้นอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราตามทางค้า
ปกติของเขาแล้ว ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” 
 ทั้งนี้ค าว่า นอกจ ากัดอัตราตามทางค้าปกติ ซึ่งจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 893 นั้นหมายถึง อัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยได้ขอรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียน ซึ่งได้ก าหนดอายุของผู้เอาประกันภัยในแต่ละแบบว่ามีช่วงอายุที่จะรับประกันชีวิตที่ช่วงอายุเท่าใด แต่หาก
เกินกว่าอายุที่ได้ขอรับความเห็นชอบในแต่ละแบบจะถือว่าเป็นกรณีนอกจ ากัดอัตราตามทางค้าปกติ ท าให้สัญญา
ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
 ในการท าสัญญาประกันชีวิตนั้น อายุของบุคคลที่ขอเอาประกันชีวิตตนเอง หรือบุคคลที่ถูกคนอ่ืนเอาประกัน
ชีวิต ย่อมจะมีความส าคัญมาก เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งในการค านวณเบี้ยประกันภัย หรือกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้น
การแถลงเรื่องอายุจึงมีความส าคัญในการท าสัญญาประกันชีวิตมาก ถ้าผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุไว้กับผู้รับ
ประกันภัยไม่ตรงตามความจริง เป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยก าหนดเบี้ยประกันภัยไว้ต่ า จ านวนเงินที่บริษัทจะพึงต้อง 
จ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องลดลงเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่จะได้มาจะซื้อความคุ้มครองได้ แต่ส าหรับในกรณีที่  
ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยเกินอัตราตามอายุ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้    
 1.6  การบอกเลิกสัญญาประกนัชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 บัญญัติวา่ “ผู้เอา
ประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสยีในเวลาใด ๆ ก็ได้ ด้วยการงดไม่ส่งเบี้ยประกนัภัยต่อไป ถ้าและได้ส่ง
เบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีไซร้ ท่านว่า ผู้เอาประกันภยัชอบที่จะได้รับเงนิค่าเวนคนืกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
รับกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จจากผู้รบัประกันภัย” 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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 1.4  การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะกรรมตามมาตรา 865 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 892 บัญญติว่า “ในกรณีการบอกล้างสัญญาตามความในมาตรา 865 ผู้รับประกันภัยต้องคืนค่าไถ่ถอน
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น” 
 การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งมีผลมา
จากการที่ผู้เอาประกันภัย ได้ปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ แม้ว่าเมื่อบอกล้างแล้วจะมีผลให้
สัญญานั้นเป็นโมฆะ แต่ผู้รับประกันภัยต้องคืนเพียงค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาท
เท่านั้นโดยให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมเหมือนกับการบอกล้างตามหลักทั่วไป ตามมาตรา 176 ซึ่งประเด็นนี้จะต่างกับ
กรณีของการประกันวินาศภัย ทั้งนี้ เพราะการประกันวินาศภัยไม่มีบทบัญญัติเหมือนกับการประกันชี วิต เพราะหาก
เป็นการประกันวินาศภัย ผู้รับประกันภัยจะคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์เท่านั้นไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ จึงต้องใช้
หลักการบอกล้างนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 มาบังคับใช้ คือ ให้คู่กรณีกลับสู่สถานะ
เดิม ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจ านวน 
 1.5  การแถลงอายุของผู้เอาประกนัภัยคลาดเคลื่อน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 893 บัญญัติ
ว่า “การใช้เงินอาศัยเหตุความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลผู้ใด แม้ได้แถลงอายุของบุคคลผู้นั้นไว้คลาดเคลื่อนไม่
ถูกต้อง เป็นเหตุให้ได้ก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ าไซร้ ท่านให้ลดจ านวนเงินอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้นั้นลง
ตามส่วน 
 แต่ถ้าผู้รับประกันภัยพิสูจน์ได้ว่า ในขณะที่ท าสัญญานั้นอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราตามทางค้า
ปกติของเขาแล้ว ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” 
 ทั้งนี้ค าว่า นอกจ ากัดอัตราตามทางค้าปกติ ซึ่งจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 893 นั้นหมายถึง อัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยได้ขอรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียน ซึ่งได้ก าหนดอายุของผู้เอาประกันภัยในแต่ละแบบว่ามีช่วงอายุที่จะรับประกันชีวิตที่ช่วงอายุเท่าใด แต่หาก
เกินกว่าอายุที่ได้ขอรับความเห็นชอบในแต่ละแบบจะถือว่าเป็นกรณีนอกจ ากัดอัตราตามทางค้าปกติ ท าให้สัญญา
ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
 ในการท าสัญญาประกันชีวิตนั้น อายุของบุคคลที่ขอเอาประกันชีวิตตนเอง หรือบุคคลที่ถูกคนอ่ืนเอาประกัน
ชีวิต ย่อมจะมีความส าคัญมาก เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งในการค านวณเบี้ยประกันภัย หรือกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้น
การแถลงเรื่องอายุจึงมีความส าคัญในการท าสัญญาประกันชีวิตมาก ถ้าผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุไว้กับผู้รับ
ประกันภัยไม่ตรงตามความจริง เป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยก าหนดเบี้ยประกันภัยไว้ต่ า จ านวนเงินที่บริษัทจะพึงต้อง 
จ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องลดลงเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่จะได้มาจะซื้อความคุ้มครองได้ แต่ส าหรับในกรณีที่  
ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยเกินอัตราตามอายุ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้    
 1.6  การบอกเลิกสัญญาประกนัชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 บัญญัติวา่ “ผู้เอา
ประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสยีในเวลาใด ๆ ก็ได้ ด้วยการงดไม่ส่งเบี้ยประกนัภัยต่อไป ถ้าและได้ส่ง
เบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีไซร้ ท่านว่า ผู้เอาประกันภยัชอบที่จะได้รับเงนิค่าเวนคนืกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
รับกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จจากผู้รบัประกันภัย” 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

 ในการเข้าท าสัญญาประกันชีวิตนั้น โดยปกติคู่สัญญามักจะตกลงก าหนดเวลากันไว้เปน็ระยะเวลาหลายปี ต่าง
กับสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งมักจะก าหนดเวลาก็ไว้แค่หนึ่งปี เมื่อคู่สัญญาในสัญญาประกันชีวิตได้ตกลงก าหนดเวลา
กันไว้แล้ว แม้จะยาวนานเพียงใด ผู้เอาประกันภัยก็ย่อมมีหน้าที่ส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยไปจนกว่าจะครบ
ก าหนดอายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งนับว่าเป็นภาระอยู่ และในบางกรณีอาจเกิด
ความจ าเป็นแก่ผู้เอาประกันภัยท าให้ไม่สะดวกแก่การที่จะส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป เช่น ผู้เอาประกันภัยมีฐานะยากจน
ลงจนไม่สามารถที่จะส่งเบี้ยประกันภัยได้ เป็นต้น หรือผู้เอาประกันภัยอาจไม่มีความประสงค์ที่จะเอาประกันชีวิตต่อไป
ก็ได้ กฎหมายจึงได้หาทางแก้ไขให้ผู้เอาประกันภัย พ้นจากภาระที่ต้องผูกพันอยู่ตามสัญญาประกันชีวิต ในเมื่อไม่
ประสงค์จะถูกผูกพันต่อไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตได้ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 894 นี้ หมายความว่า ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตเสียเมื่อใดก็ได้ ไม่
เหมือนกับสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาได้เฉพาะแต่เมื่อก่อนเร่ิมเสี่ยงภัย (มาตรา 872) 
หรือเมื่อผู้รับประกันภัยต้องค าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย (มาตรา 876) 
 เมื่อผู้เอาประกันภัยงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัย ซึ่งถือเป็นการบอกเลิกสัญญาประภันภัยแล้ว มาตรา 894 บัญญัติ
ไว้ด้วยว่า ถ้าได้ส่งเบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี หรือกรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว  
ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต 

1.7  ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกนัภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 895 บัญญัติ
ว่า “เมื่อใดจะต้องใช้จ านวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ท่านวา่ผู้รบัประกันภัยจ าต้องใช้เงินนัน้ ในเมื่อ
มรณภัยอันนั้นเกิดขึ้น เว้นแต ่
  1) บุคคลผู้นั้นได้กระท าอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันท าสัญญา หรือ 

2) บุคคลผู้นั้น ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา  
  กรณีที่ 2 นี้ ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่
ทายาทของผู้นั้น” 
 ตามบทบัญญัติดังกล่าวนี้แสดงว่า ส าหรับสัญญาประกันชีวิตที่อาศัยความมรณะเป็นหลัก เมื่อผู้เอาประกันภัย 
หรือผู้เอาประกันภัยได้ถึงแก่ความตายลง ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญา เว้นแต่มีกรณีตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 895 (1) และ (2) เกิดขึ้น ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินหรือใช้เงินกล่าวคือ 
  (1) เมื่อปรากฏว่าผู้ที่ เอาประกันชีวิตตนเองไว้ หรือผู้ที่ถูกบุคคลอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้ ได้กระท า
อัตวินิบาตกรรม คือฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายในก าหนด 1 ปี นับแต่วันท าสัญญา โดยจะต้องมิใช่กระท าเพราะถูก
บังคับให้กระท า หรือกระท าเพราะวิกลจริต 
  (2) เมื่อปรากฏว่าผู้ที่ เอาประกันชีวิตตนเองไว้ หรือผู้ที่ ถูกบุคคลอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้ ได้ถูกผู้รับ
ประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา เพราะบุคคลที่กระท าความผิดอันมีโทษทางอาญาเช่นนี้ ไม่ควรจะได้รับประโยชน์อัน
เกิดขึ้นจากการกระท าของตน ผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
แต่ต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น 
 1.8  สิทธิของทายาทในการได้รับเงินประกนัชีวิต ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 บัญญัติไว้
ว่า “ถ้ามรณภัยเกิดขึ้น เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจาก

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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บุคคลภายนอกนั้นได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหา
สูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ทั้งจ านวนเงินอันจะพึงใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้น จะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย” 
 ในกรณีประกันชีวิต โดยอาศัยความมรณะเป็นเหตุแห่งการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ถ้า
ปรากฏว่าความมรณะของผู้เอาประกันภัยได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยไม่อาจจะเรียก
เอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่ท าให้เกิดความมรณะได้ แม้ตนจะได้จ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญาประกัน
ชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ไปแล้ว เนื่องจากการประกันชีวิตใช้หลักการชดใช้เงินตามจ านวนเงินที่
แน่นอนตามที่ตกลงกัน ซึ่งแตกต่างกับการประกันวินาศภัยที่จ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง ดังนั้นถ้าผู้รับประกันภัยใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ไปแล้ว ย่อมจะเข้ารับช่วงสิทธิไล่ เบี้ยเอาจาก
บุคคลภายนอก ผู้ที่ก่อให้เกิดวินาศภัยขึ้นได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 ก าหนด
ไว้ 
 1.9  สิทธิของเจ้าหน้ีของผู้ เอาประกันภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 897 บัญญัติว่า “ถ้า 
ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า เม่ือตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายของตน โดยมิได้
เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซร้ จ านวนเงินอันจะพึงใช้นัน้ ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่ง แห่งกองมรดกของผู้เอา
ประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้ 
 ถ้าได้เอาประกันภัยไว้ โดยก าหนดว่าให้จ่ายเงิน หรือใช้เงินแก่บุคคลใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่านว่า
เฉพาะจ านวนเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้น จักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอา
ประกันภัยอันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้” 
 ในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิของเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันภัยนั้น อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ 
  1) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจาะจงตัวผู้รับประโยชน์ไว้ กรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 897 วรรคแรก บัญญัติว่า “ถ้าผู้เอาประกันภัย ได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า เม่ือตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้
เงินแก่ทายาททั้งหลายของตน โดยมิได้เจาะจงระบุชื่อผู้ใดไว้ไซร้ จ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้น ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์
ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้” ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้เอาประกันภัย ได้ท า
สัญญาประกันชีวิตโดยมิได้ระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง เป็นแต่ระบุให้จ่ายเงิน หรือใช้เงินแก่ทายาท
ของตนเช่นนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตาย จ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ทายาทตามสัญญา
ประกันชีวิต กฎหมายให้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของกองมรดกของผู้ เอาประกันภัย และเจ้าหนี้ย่อมจะเอาเงิน
จ านวนดังกล่าวมาใช้หนี้ของตนได้ 
  2) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจาะจงตัวผู้รับประโยชน์ไว้ กรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
897 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “ถ้าได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า ให้ใช้เงินแก่บุคคลใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่าน
ว่าเฉพาะแต่จ านวนเงินเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้น จักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดก
ของผู้เอาประกันภัย อันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้” ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ท าสัญญาประกันชีวิต โดยได้
ระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตาย ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาประกันชีวิตนั้น ก็จะเป็นผู้ได้รับเงินจากผู้รับประกันภัย แต่ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งเงินที่ได้รับมาเป็นจ านวน
เท่ากับเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ส่งให้แก่ผู้รับประกันภัยไว้ให้เป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของกองมรดกของ 
ผู้เอาประกันภัย เพื่อที่เจ้าหนี้จะได้เอาจ านวนเงินดังกล่าวมาช าระหนี้ของตนได้ 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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บุคคลภายนอกนั้นได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหา
สูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ทั้งจ านวนเงินอันจะพึงใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้น จะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย” 
 ในกรณีประกันชีวิต โดยอาศัยความมรณะเป็นเหตุแห่งการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ถ้า
ปรากฏว่าความมรณะของผู้เอาประกันภัยได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยไม่อาจจะเรียก
เอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่ท าให้เกิดความมรณะได้ แม้ตนจะได้จ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญาประกัน
ชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ไปแล้ว เนื่องจากการประกันชีวิตใช้หลักการชดใช้เงินตามจ านวนเงินที่
แน่นอนตามที่ตกลงกัน ซึ่งแตกต่างกับการประกันวินาศภัยที่จ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง ดังนั้นถ้าผู้รับประกันภัยใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ไปแล้ว ย่อมจะเข้ารับช่วงสิทธิไล่ เบี้ยเอาจาก
บุคคลภายนอก ผู้ที่ก่อให้เกิดวินาศภัยขึ้นได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 ก าหนด
ไว้ 
 1.9  สิทธิของเจ้าหน้ีของผู้ เอาประกันภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 897 บัญญัติว่า “ถ้า 
ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า เม่ือตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายของตน โดยมิได้
เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซร้ จ านวนเงินอันจะพึงใช้นัน้ ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่ง แห่งกองมรดกของผู้เอา
ประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้ 
 ถ้าได้เอาประกันภัยไว้ โดยก าหนดว่าให้จ่ายเงิน หรือใช้เงินแก่บุคคลใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่านว่า
เฉพาะจ านวนเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้น จักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอา
ประกันภัยอันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้” 
 ในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิของเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันภัยนั้น อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ 
  1) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจาะจงตัวผู้รับประโยชน์ไว้ กรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 897 วรรคแรก บัญญัติว่า “ถ้าผู้เอาประกันภัย ได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า เม่ือตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้
เงินแก่ทายาททั้งหลายของตน โดยมิได้เจาะจงระบุชื่อผู้ใดไว้ไซร้ จ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้น ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์
ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้” ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้เอาประกันภัย ได้ท า
สัญญาประกันชีวิตโดยมิได้ระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง เป็นแต่ระบุให้จ่ายเงิน หรือใช้เงินแก่ทายาท
ของตนเช่นนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตาย จ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ทายาทตามสัญญา
ประกันชีวิต กฎหมายให้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของกองมรดกของผู้ เอาประกันภัย และเจ้าหนี้ย่อมจะเอาเงิน
จ านวนดังกล่าวมาใช้หนี้ของตนได้ 
  2) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจาะจงตัวผู้รับประโยชน์ไว้ กรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
897 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “ถ้าได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า ให้ใช้เงินแก่บุคคลใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่าน
ว่าเฉพาะแต่จ านวนเงินเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้น จักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดก
ของผู้เอาประกันภัย อันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้” ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ท าสัญญาประกันชีวิต โดยได้
ระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตาย ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาประกันชีวิตนั้น ก็จะเป็นผู้ได้รับเงินจากผู้รับประกันภัย แต่ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งเงินที่ได้รับมาเป็นจ านวน
เท่ากับเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ส่งให้แก่ผู้รับประกันภัยไว้ให้เป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของกองมรดกของ 
ผู้เอาประกันภัย เพื่อที่เจ้าหนี้จะได้เอาจ านวนเงินดังกล่าวมาช าระหนี้ของตนได้ 
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  อนึ่ง บทบัญญัติมาตรา 897 วรรคสองนี้ คงใช้บังคับเฉพาะแต่ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์มิได้เป็นเจ้ าหนี้
ของผู้เอาประกันภัย หากปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้ระบุตัวเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งของตนไว้ให้เป็นผู้รับประโยชน์ตาม
สัญญาประกันชีวิตที่ท าไว้ กรณีเช่นนี้จะต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1742 
ในบรรพ 6 มีสาระส าคัญดังนี้ 
  ถ้าในกรณีที่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับประโยชน์ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิต
อยู่ เจ้าหนี้ของผู้เอาประกันภัย (ผู้รับประโยชน์) จะได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่เจ้าหนี้ต้องส่งเบี้ย
ประกันภัยส่วนที่ได้ช าระให้กับผู้รับประกันภัยไว้แล้วเพื่อคืนเข้ากองมรดกของผู้เอาประกันภัย เพื่อให้เจ้าหนี้อ่ืน ๆ มา
รับส่วนแบ่ง โดยเจ้าหนี้ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า 

(1) การที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยท าให้เจ้าหนี้อ่ืนเสียเปรียบตามบัญญัติประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 และ 

(2) เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยนั้น เป็นจ านวนสูง
เกินส่วนเมื่อเทียบกับรายได้ หรือฐานะของผู้ตายถึงอย่างไรก็ดี เบี้ยประกันภัยซึ่งจะพึงส่งคืนเข้ากองมรดกนั้น ต้องไม่
เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยช าระให้ 
 
2. พระราชบัญญตัปิระกนัชีวติ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ  
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตโดยเฉพาะซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต โดยยกเลิกพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2510 และใช้พระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แทน กฎหมายฉบับนี้ได้กล่าวถึงการด าเนินการของบริษัทประกันชีวิตไว้ทั้งหมด  โดยแยกเป็น
หมวด ๆ ได้ดังนี้  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 หมวด 1 บริษัท (มาตรา 7 – มาตรา 26) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต การก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย การควบโอนกิจการ การเปิดสาขาของบริษัทประกันภัย การวาง
หลักทรัพย์ประกัน การจัดสรรเงินส ารอง 
  หมวด 1/1 การด ารงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง (มาตรา 27 – 27/7) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้อง
การค านวณเงินกองทุน การฝากสินทรัพย์ของบริษัทไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง มาตรการ
ต่าง ๆ ในการก ากับดูแลบริษัทประกันภัย เมื่อบริษัทด ารงเงินกองทุนน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 
  หมวด 2 การควบคุมบริษัท (มาตรา 28 – มาตรา 63) กฎหมายในหมวดนี้มุ่งควบคุมการด าเนินการของ
บริษัท เช่น การลงทุนของบริษัท การออกกรมธรรม์ประกันภัย การค านวณเบี้ยประกันภัยของบริษัท ข้อห้ามที่บริษัท
ห้ามปฏิบัติ การให้อ านาจเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอดส่องดูแลบริษัท 
  หมวด 3 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต (มาตรา 64 – มาตรา 67) กฎหมายในหมวดนี้
กล่าวถึง อ านาจของรัฐมนตรีในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และการกระท าท่ีเป็นเหตุให้เพิกถอน เป็นต้น 
  หมวด 4 ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต  (มาตรา 68 – มาตรา 83) กฎหมายในหมวดนี้
เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลคนกลางประกันภัย โดยก าหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
ต้องมีใบอนุญาต และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ 
  หมวด 4/1 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (มาตรา 83/1 – มาตรา 83/10) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้องกับผู้ที่
ต้องค านวณความรับผิดตามสัญญาประกันภัย เนื่องจากความรับผิดตามสัญญาประกันภัยเป็นหนี้ในอนาคต จึงต้องใช้ 
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในการค านวณความรับผิดตามสัญญาประกันภัยของบริษัท 
  หมวด 5 กองทุนประกันชีวิต (มาตรา 84 – มาตรา 88/2) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุน
เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย กรณีบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
  หมวด 6 บทก าหนดโทษ (มาตรา 89 – 117/2) กล่าวถึง โทษการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ คือ 
โทษอาญา ซึ่งมีท้ังจ าคุกและปรับ ตามความรุนแรงของการกระท าความผิดที่เกิดขึ้น 

 
 

ธุรกิจประกันชีวิตนอกจากผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยแล้ว ยังมีคนกลางอยู่ระหว่างบุคคลทั้งสองคน
เพื่อช่วยเหลือหรือท าให้เกิดสัญญาประกันชีวิตขึ้น บุคคลดังกล่าวได้แก่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
นั่นเอง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิตในส่วนของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม จะกล่าวถึง 1) ค านิยาม 2) การก าหนดคุณสมบัติของการเป็นนายหน้าประกันชีวิต 3) หลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต 4) วิธีการขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต 5) การขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า
ประกันชีวิต 6) การก ากับดูแลนายหน้าประกันชีวิต 7) หลักเกณฑ์การเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต  
8) หลักเกณฑ์การเลิกประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และ  9) บทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิต โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.1 ค านิยาม นายหน้าประกันชีวิต หมายความว่า ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวิ ตกับ
บริษัท โดยกระท าเพื่อบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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 หมวด 1 บริษัท (มาตรา 7 – มาตรา 26) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต การก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย การควบโอนกิจการ การเปิดสาขาของบริษัทประกันภัย การวาง
หลักทรัพย์ประกัน การจัดสรรเงินส ารอง 
  หมวด 1/1 การด ารงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง (มาตรา 27 – 27/7) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้อง
การค านวณเงินกองทุน การฝากสินทรัพย์ของบริษัทไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง มาตรการ
ต่าง ๆ ในการก ากับดูแลบริษัทประกันภัย เมื่อบริษัทด ารงเงินกองทุนน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 
  หมวด 2 การควบคุมบริษัท (มาตรา 28 – มาตรา 63) กฎหมายในหมวดนี้มุ่งควบคุมการด าเนินการของ
บริษัท เช่น การลงทุนของบริษัท การออกกรมธรรม์ประกันภัย การค านวณเบี้ยประกันภัยของบริษัท ข้อห้ามที่บริษัท
ห้ามปฏิบัติ การให้อ านาจเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอดส่องดูแลบริษัท 
  หมวด 3 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต (มาตรา 64 – มาตรา 67) กฎหมายในหมวดนี้
กล่าวถึง อ านาจของรัฐมนตรีในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และการกระท าท่ีเป็นเหตุให้เพิกถอน เป็นต้น 
  หมวด 4 ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต  (มาตรา 68 – มาตรา 83) กฎหมายในหมวดนี้
เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลคนกลางประกันภัย โดยก าหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
ต้องมีใบอนุญาต และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ 
  หมวด 4/1 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (มาตรา 83/1 – มาตรา 83/10) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้องกับผู้ที่
ต้องค านวณความรับผิดตามสัญญาประกันภัย เนื่องจากความรับผิดตามสัญญาประกันภัยเป็นหนี้ในอนาคต จึงต้องใช้ 
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในการค านวณความรับผิดตามสัญญาประกันภัยของบริษัท 
  หมวด 5 กองทุนประกันชีวิต (มาตรา 84 – มาตรา 88/2) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุน
เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย กรณีบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
  หมวด 6 บทก าหนดโทษ (มาตรา 89 – 117/2) กล่าวถึง โทษการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ คือ 
โทษอาญา ซึ่งมีท้ังจ าคุกและปรับ ตามความรุนแรงของการกระท าความผิดที่เกิดขึ้น 

 
 

ธุรกิจประกันชีวิตนอกจากผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยแล้ว ยังมีคนกลางอยู่ระหว่างบุคคลทั้งสองคน
เพื่อช่วยเหลือหรือท าให้เกิดสัญญาประกันชีวิตขึ้น บุคคลดังกล่าวได้แก่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
นั่นเอง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิตในส่วนของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม จะกล่าวถึง 1) ค านิยาม 2) การก าหนดคุณสมบัติของการเป็นนายหน้าประกันชีวิต 3) หลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต 4) วิธีการขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต 5) การขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า
ประกันชีวิต 6) การก ากับดูแลนายหน้าประกันชีวิต 7) หลักเกณฑ์การเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต  
8) หลักเกณฑ์การเลิกประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และ  9) บทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิต โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.1 ค านิยาม นายหน้าประกันชีวิต หมายความว่า ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวิ ตกับ
บริษัท โดยกระท าเพื่อบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น 
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 นายหน้าประกันชีวิต เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา หรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งนายหน้าประกันชีวิ ตเป็นผู้ที่ท า
หน้าที่อิสระ และไม่ขึ้นตรงกับบริษัทประกันชวีิตแห่งใด โดยนายหน้าประกันชวีิตจะมีหน้าที่ในการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ 
ของการประกันชีวิตที่ต้องการทราบให้ผู้มุ่งหวังได้พิจารณา และนายหน้าประกันชีวิตจะมีการแนะน ารวมถึงวิเคราะห์
ถึงข้อดีข้อเสียของแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับความเสี่ยงและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันชีวิตของ
ผู้ขอเอาประกันภัย 

2.2  การก าหนดคณุสมบัติของการเป็นนายหน้าประกนัชีวิต คุณสมบัติของการเป็นนายหน้าประกันชีวิตนั้น
สามารถแยกออกเป็น 2 กรณี คือกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
 2.2.1  กรณีบุคคลธรรมดาเป็นนายหน้าประกันชีวิต บุคคลธรรมดาซึ่งจะขอรับใบอนุญาตให้เป็น
นายหน้าประกันชีวิตจะต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 72 คือ  

1)  บรรลุนิติภาวะ 
2)  มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
3) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
4)  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดย

ทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
5)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
6) ไม่เป็นตัวแทนประกันชีวิต กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทประกันชีวิตใด 
7)  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

ในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต  
8)  ได้รับการศึกษาวิชาประกันชีวิต จากสถาบันการศึกษาท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนด หรือ

สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
 2.2.2 กรณีนิติบุคคลเป็นนายประกันชีวิต ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 72 นิติบุคคลอาจขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตได้เมื่อ 

1) นิติบุคคลนั้นมีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย 
2) กิจการดังกล่าวอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น 
3) นิติบุคคลนั้นมีพนักงาน หรือ ลูกจ้างที่ ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตตาม

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 เป็นผู้ท าการแทนนิติบุคคลดังกล่าว และ 
4) นิติบุคคลนั้นต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลาห้าปีก่อนวัน

ขอรับใบอนุญาต 
   ในกรณีของนิติบุคคลนั้น นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติประกันชีวติ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับอนุญาตไว้ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตและการต่ออายุ
ใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2554 ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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   สภาพการเป็นนิติบุคคล ตามประกาศ ข้อ 5 มีการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ดังนี้คือ 
(1) เป็นบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจ ากัดตาม

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือสถาบันการเงิน 
(2) มีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย 
(3) มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
(4) มีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้ว หรือมีทุนช าระแล้ว ไม่ต่ ากว่าสองล้านบาทแล้วแต่กรณี 
(5) ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกัน

ชีวิตต้องสอบความรู้ 
(6) มีพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชวีิตตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกันชีวิตเป็นผู้ท าการแทนนิติบุคคลดังกล่าว 
(7) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับ

ใบอนุญาต 
นิติบุคคลต้องด ารงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตไม่น้อย

กว่าร้อยละศูนย์จุดสองห้าของรายได้จากค่าบ าเหน็จสุทธิส าหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา แต่ต้องไม่น้อยกว่าจ านวน
ดังต่อไปนี้ 

(1) หนึ่งล้านบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตโดยตรง 

(2) หนึ่งล้านบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตต่อ 

(3) หนึ่งล้านห้าแสนบาท ส าหรับนิติบุคคลท่ีเป็นนายหน้าประกันชีวิตโดยตรงและนายหน้า
ประกันชีวิตต่อ 

   การด ารงไว้เป็นเงินกองทุน ต้องปราศจากภาระผูกพัน และเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(1) พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรองค์การหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือตั๋วเงินคลัง 

(2) เงินฝากธนาคาร 
(3) สลากออมทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(4) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ซึ่งตราสารหนี้

ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ลงทุนได้ (Investment grade) ระดับ BBB ขึ้นไป 
(5) ทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

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

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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   สภาพการเป็นนิติบุคคล ตามประกาศ ข้อ 5 มีการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ดังนี้คือ 
(1) เป็นบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจ ากัดตาม

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือสถาบันการเงิน 
(2) มีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย 
(3) มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
(4) มีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้ว หรือมีทุนช าระแล้ว ไม่ต่ ากว่าสองล้านบาทแล้วแต่กรณี 
(5) ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกัน

ชีวิตต้องสอบความรู้ 
(6) มีพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชวีิตตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกันชีวิตเป็นผู้ท าการแทนนิติบุคคลดังกล่าว 
(7) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับ

ใบอนุญาต 
นิติบุคคลต้องด ารงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตไม่น้อย

กว่าร้อยละศูนย์จุดสองห้าของรายได้จากค่าบ าเหน็จสุทธิส าหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา แต่ต้องไม่น้อยกว่าจ านวน
ดังต่อไปนี้ 

(1) หนึ่งล้านบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตโดยตรง 

(2) หนึ่งล้านบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตต่อ 

(3) หนึ่งล้านห้าแสนบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตโดยตรงและนายหน้า
ประกันชีวิตต่อ 

   การด ารงไว้เป็นเงินกองทุน ต้องปราศจากภาระผูกพัน และเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(1) พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรองค์การหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือตั๋วเงินคลัง 

(2) เงินฝากธนาคาร 
(3) สลากออมทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(4) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ซึ่งตราสารหนี้

ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ลงทุนได้ (Investment grade) ระดับ BBB ขึ้นไป 
(5) ทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

   ส่วนกรณีนายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจบริการรับช าระเงินแทน ต้องรับช าระเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีผู้รับประกันภัยเท่านั้น 
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   ทั้งนี้ นายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องจัดให้มีบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินส าหรับการรับ
หรือจ่ายเบี้ยประกันภัย แยกจากบัญชีที่ใช้ในการด าเนินการอ่ืน ๆ โดยบัญชีดังกล่าวต้องปราศจากภาระผูกพัน และให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ฝากเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไว้ในบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินภายในสามวันนับแต่วันที่
ได้รับ 

(2) ท าหนังสือแจ้งต่อสถาบันการเงินแสดงความยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลบัญชี
ตามวรรคหนึ่งจากสถาบันการเงินไดโ้ดยตรง พร้อมส่งส าเนาหนังสือแสดงความยนิยอมต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่เปิดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  
    คุณสมบติัเพ่ิมเติม ในกรณีที่นายหน้าประกันชีวิตจะประสงค์ที่ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิ
เวอร์แซล ไลฟ์ (Universal Life Insurance) มีการก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม โดยให้บุคคลที่จะเสนอขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ได้ต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนดตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนและนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ (Universal Life Insurance) 
พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยก าหนดคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ (Universal Life Insurance) ไว้ดังนี้ 

(1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
(2) เป็นผู้ขายประกันชีวิตแบบรายบุคคลรายใหม่ ประเภทประสามัญหรือประเภท

อุตสาหกรรม ไม่ต่ ากว่าสิบห้าราย หรือจ านวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ ากว่าสองล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวม การประกันภัยกลุ่ม
และการประกันภัยแบบช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 

(3) เป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 
ตามหลักสูตรที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ไม่เกินสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียน 
   นอกจากนี้ ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง 
ฉ้อฉล หรือทุจริต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศภายในระยะเวลาสามปี ก่อนวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 

(2) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(3) ต้องไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ 
      ก.  เคยต้องค าพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
      ข.  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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        ค.  เคยมีการท างานที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงถึง
การขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า หรือขาดความรอบคอบหรือสะท้อนถึงการท างาน
ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ 
   คุณสมบติัเพ่ิมเติม ส่วนกรณีของนายหน้าประกันชีวิตท่ีต้องการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ 
Unit Linked Life Policy มีการก าหนดคุณสมบัติประการหนึ่งของบุคคลที่จะเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit 
Linked Life Policy ได้ ก็คือต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศ
นายทะเบียน เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์
ประกันชีวิต แบบ Unit Linked Life Policy พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2557 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     (1) นายหน้าประกันชีวิตผู้เสนอขายผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ 
Unit Link Life Policy ตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ประกาศก าหนดและได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้แนะน าการลงทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประเภท  
     (2) ได้รับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
   ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน นอกจากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการ หลอกลวง 

ฉ้อฉล หรือทุจริต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่า
ด้วยการประกันวินาศภัย  หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 

(2) ต้องไม่เคยถูกส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพิกถอนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ การข้ึนทะเบียน หรือการ
อนุญาตใด ๆ ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 

(3) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน และการ
อุดหนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในประเทศหรือกฎหมายในต่างประเทศ 

(4) ไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลา 3 ป ีก่อนวันที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ 
ก. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่

กระท าโดยทุจริต 
ข. เคยต้องค าพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
ค. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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        ค.  เคยมีการท างานที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงถึง
การขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า หรือขาดความรอบคอบหรือสะท้อนถึงการท างาน
ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ 
   คุณสมบติัเพ่ิมเติม ส่วนกรณีของนายหน้าประกันชีวิตที่ต้องการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ 
Unit Linked Life Policy มีการก าหนดคุณสมบัติประการหนึ่งของบุคคลที่จะเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit 
Linked Life Policy ได้ ก็คือต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศ
นายทะเบียน เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์
ประกันชีวิต แบบ Unit Linked Life Policy พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2557 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     (1) นายหน้าประกันชีวิตผู้เสนอขายผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ 
Unit Link Life Policy ตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ประกาศก าหนดและได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้แนะน าการลงทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประเภท  
     (2) ได้รับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
   ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน นอกจากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการ หลอกลวง 

ฉ้อฉล หรือทุจริต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่า
ด้วยการประกันวินาศภัย  หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 

(2) ต้องไม่เคยถูกส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพิกถอนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ การขึ้นทะเบียน หรือการ
อนุญาตใด ๆ ภายในระยะเวลา 3 ป ีก่อนวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 

(3) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน และการ
อุดหนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในประเทศหรือกฎหมายในต่างประเทศ 

(4) ไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ 
ก. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่

กระท าโดยทุจริต 
ข. เคยต้องค าพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
ค. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
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ง. ไม่เคยมีการท างานที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือแสดง
ถึงการขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า  หรือขาดความรอบคอบหรือสะท้อนถึงการ
ท างานที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ 

จ. ไม่เคยถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้า
ประกันชีวิต 
 2.3  หลักเกณฑ์การประกอบธุรกจินายหน้าประกนัชีวิต  
  1) นิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตต้องมีผู้แทนนิติบุคคลที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลหรือผู้มีอ านาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันชีวิตอย่างน้อยสองคนที่ผ่านการทดสอบความรู้   
  2)  การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตโดยตรง ต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันชีวิต และการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตต่อต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตและผ่านการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยต่อด้วย ไม่น้อยกว่าสามคน  
   3)  ห้ามนิติบุคคลแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต่อไปนี้ เป็นหรือท าหน้าที่นายหน้าประกันชีวิต 
หรือบุคคลผู้ที่มีอ านาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันชีวิต 
    (1) บุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
    (2) บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตหรือใบอนุญาต เป็นตัวแทนประกัน
ชีวิต ในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
    (3) บุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิตผู้ท าการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ได้รับใบอนุญาต เป็นตัวแทน
ประกันชีวิตในเวลาเดียวกัน 
    (4) บุคคลที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ สมุห์บัญชี หรือพนักงานผู้ที่มีอ านาจในการจัดการกิจการของ
บริษัทในเวลาเดียวกัน 
    (5) บุคคลที่เป็นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลอ่ืนที่ได้รับ
อนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในเวลาเดียวกัน 
    (6) บุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่กระท าโดย
ทุจริต 
    (7) บุคคลล้มละลาย 
    (8) บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
    (9) บุคคลที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต 
    4) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ให้ยื่นหนังสือขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและให้นายทะเบียน
พิจารณาให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอรับความ
เห็นชอบ  
    5)  นิติบุคคลต้องจัดท าสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจและยื่นรายงานเกี่ยวกับผล
ของการประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 2.4  วิธีการขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต วิธีการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตนั้น 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 73 บัญญัติไว้ว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ประสงค์จะเป็นนายหน้าประกันชีวิต ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน  
 ส่วนกรณีของนิติบุคคลจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนายทะเบียน เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 
2554 กล่าวคือ จะต้องกระท าตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้คือ (1) รายละเอียด 
หลักฐาน และข้อมูลของนิติบุคคล (2) รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต  
 2.5  การขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต วิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 77 บัญญัติไว้ว่า ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในก าหนดสองเดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องมี
หนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติม จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศก าหนด  
 ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งได้ต่ออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดต่อกันแล้ว และได้ยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้ใบอนุญาตที่ออกให้ต่อไปมีอายุครั้งละห้าปี 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 
 2.6  การก ากบัดแูลนายหน้าประกนัชีวิต 
  1)  นายหน้าประกันชีวิตจะรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันชีวิตได้ เมื่อได้รับหนังสือมอบ
อ านาจจากบริษัทประกันชีวิต (มาตรา 71 วรรคสาม)  
  2)  นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจจากบริษัทประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการรับเบี้ย
ประกันภัยในนามบริษัท และต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท
ประกันชีวิต (มาตรา 71/2)  
  3) นายหน้าประกันชีวิตจะต้องมีส านักงานตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
หรือตามที่ได้แจ้งการย้ายส านักงานไว้ต่อนายทะเบียน (ตามมาตรา 74)  
   4) นายหน้าประกันชีวิตต้องท าสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบและ
รายการที่คณะกรรมการก าหนด และต้องลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีเหตุจะต้องลง
รายการนั้น (มาตรา 75) 
  5)  นายหน้าประกันชีวิตต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนรวมทั้ง
เอกสารประกอบการลงสมุด และสมุดบัญชีไว้ที่ส านักงานของตนไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายใน
สมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชีนั้น (มาตรา 76) 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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 2.4  วิธีการขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต วิธีการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตนั้น 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 73 บัญญัติไว้ว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ประสงค์จะเป็นนายหน้าประกันชีวิต ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน  
 ส่วนกรณีของนิติบุคคลจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนายทะเบียน เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 
2554 กล่าวคือ จะต้องกระท าตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้คือ (1) รายละเอียด 
หลักฐาน และข้อมูลของนิติบุคคล (2) รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต  
 2.5  การขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต วิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 77 บัญญัติไว้ว่า ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในก าหนดสองเดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องมี
หนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติม จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศก าหนด  
 ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งได้ต่ออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดต่อกันแล้ว และได้ยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้ใบอนุญาตที่ออกให้ต่อไปมีอายุครั้งละห้าปี 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 
 2.6  การก ากบัดแูลนายหน้าประกนัชีวิต 
  1)  นายหน้าประกันชีวิตจะรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันชีวิตได้ เมื่อได้รับหนังสือมอบ
อ านาจจากบริษัทประกันชีวิต (มาตรา 71 วรรคสาม)  
  2)  นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจจากบริษัทประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการรับเบี้ย
ประกันภัยในนามบริษัท และต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท
ประกันชีวิต (มาตรา 71/2)  
  3) นายหน้าประกันชีวิตจะต้องมีส านักงานตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
หรือตามที่ได้แจ้งการย้ายส านักงานไว้ต่อนายทะเบียน (ตามมาตรา 74)  
   4) นายหน้าประกันชีวิตต้องท าสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบและ
รายการที่คณะกรรมการก าหนด และต้องลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีเหตุจะต้องลง
รายการนั้น (มาตรา 75) 
  5)  นายหน้าประกันชีวิตต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนรวมทั้ง
เอกสารประกอบการลงสมุด และสมุดบัญชีไว้ที่ส านักงานของตนไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายใน
สมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชีนั้น (มาตรา 76) 
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  6)  กรณีนายหน้าประกันชีวิตผู้ใด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างในบริษัท
ประกันชีวิตใด ให้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตของบุคคลนั้นสิ้นสุดลง (มาตรา 78) 
  7)  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของนายหน้าประกันชีวิต นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกให้นายหน้าประกันชีวิตมาให้ถ้อยค าหรือสั่งให้ส่งสมุดทะเบียน สมุดบัญชีหรือเอกสารใด ๆ หรือ
ให้ส่งรายงานตามแบบและรายการที่นายทะเบียนก าหนด โดยนายหน้าประกันชีวิตต้องอ านวยความสะดวกแก่  
นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ (มาตรา 80)  
 2.7  หลักเกณฑ์การเพกิถอนใบอนุญาตนายหน้าประกนัชีวิต พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 81 ให้อ านาจนายทะเบียนที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกันชวีิต หรือใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันชีวิตได้ เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต 
   1)  กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
   2)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด 
   3)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรอืมาตรา 72 แล้วแต่กรณี  
   4)  ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 
 เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตแล้ว ให้แจ้งค าสั่งนั้นไปยังผู้ถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต อย่างไรก็ดี ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 81 ข้างต้น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่สุด (มาตรา 82)  
 2.8  หลักเกณฑ์การเลิกประกอบธุรกจินายหน้าประกนัชีวิต ตามประกาศเร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
ข้อ 23 ได้ก าหนดให้นิติบุคคลที่จะเลิกประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้แจ้งนายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันจดทะเบียนยกเลิกวัตถุประสงค์เป็นนายหน้าประกันชีวิตพร้อมส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน 
 2.9  บทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มี
บทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไป 
  1)  ผู้ใดกระท าการเป็นนายหน้าประกันชีวิตโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 105)  
  2) นายหน้าประกันชีวิตรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันชีวิตโดยไม่ได้รับหนังสือมอบอ านาจ
จากบริษัท ตามมาตรา 71 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ (มาตรา 106)  
  3) นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจจากบริษัทประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการรับเบี้ย
ประกันภัยในนามบริษัท และต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ตามมาตรา 71/2 หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ทั้งนี้ หากการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้เอาประกันภัยต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ 
ไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 106/2) 
  4) นายหน้าประกันชีวิตผู้ใดไม่มีส านักงานตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
หรือตามที่ได้แจ้งการย้ายส านักงานไว้ต่อนายทะเบียน ตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้า
หมื่นบาท (มาตรา 107) 
  5) นายหน้าประกันชีวิตย้ายส านักงานโดยไม่แจ้งต่อนายทะเบียน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาท (มาตรา 108) 
  6) นายหน้าประกันชีวิตต้องท าสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบและ
รายการที่คณะกรรมการก าหนด และต้องลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีเหตุจะต้องลง
รายการนั้น ตามมาตรา 75 หากไม่ปฏิบัติต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสองพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ (มาตรา 109) 
  7) นายหน้าประกันชีวิตต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนรวมทั้ง
เอกสารประกอบการลงสมุด และสมุดบัญชีไว้ที่ส านักงานของตนไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายใน
สมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชีนั้น หากไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท (มาตรา 110) 
  8) นายหน้าประกันชีวิตไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเรียกของนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งเรียก 
ตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 111) 
  
3. พระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญตัป้ิองกนัและ  
    ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
 ธุรกจิประกันภัย อันได้แก่ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนจ านวนมาก และ
เก่ียวข้องโดยตรงกับความมั่นคงด้านการเงินของประชาชนและภาครัฐ ถือเป็นธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีหน้าที่ต้องรายงานและปฏิบัติตามกฎหมายของส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) ภายใต้กลุ่มกฎหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และ
กลุ่มกฎหมายป้องกันการก่อการร้าย ดังนี้ 
 กลุ่มกฎหมายป้องกนัการฟอกเงนิ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก าหนดให้บริษัทประกันชีวิตต้องจัดให้มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องรายงานการท าธุรกรรมของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด ต้องจัดให้ลูกค้าหรือผู้ที่ติดต่อธุรกรรมประกันชีวิตต้องแสดงตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
รวมถึงต้องน าข้อมูลการแสดงตนของลูกค้ามาพิจารณาตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเพิ่มเติม  
รายละเอียดกล่าวในข้อ 3.1 
 กลุ่มกฎหมายป้องกนัการก่อการร้าย คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กฎหมายกลุ่มนี้ เริ่มบังคับใช้เมื่อต้นปี 2556 นี้ ซึ่งความเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย คือ 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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ตามมาตรา 71/2 หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ทั้งนี้ หากการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้เอาประกันภัยต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ 
ไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 106/2) 
  4) นายหน้าประกันชีวิตผู้ใดไม่มีส านักงานตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
หรือตามท่ีได้แจ้งการย้ายส านักงานไว้ต่อนายทะเบียน ตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้า
หมื่นบาท (มาตรา 107) 
  5) นายหน้าประกันชีวิตย้ายส านักงานโดยไม่แจ้งต่อนายทะเบียน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาท (มาตรา 108) 
  6) นายหน้าประกันชีวิตต้องท าสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบและ
รายการที่คณะกรรมการก าหนด และต้องลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีเหตุจะต้องลง
รายการนั้น ตามมาตรา 75 หากไม่ปฏิบัติต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสองพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ (มาตรา 109) 
  7) นายหน้าประกันชีวิตต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนรวมทั้ง
เอกสารประกอบการลงสมุด และสมุดบัญชีไว้ที่ส านักงานของตนไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายใน
สมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชีนั้น หากไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท (มาตรา 110) 
  8) นายหน้าประกันชีวิตไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเรียกของนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งเรียก 
ตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 111) 
  
3. พระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญตัป้ิองกนัและ  
    ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
 ธุรกจิประกันภัย อันได้แก่ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนจ านวนมาก และ
เก่ียวข้องโดยตรงกับความมั่นคงด้านการเงินของประชาชนและภาครัฐ ถือเป็นธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีหน้าที่ต้องรายงานและปฏิบัติตามกฎหมายของส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) ภายใต้กลุ่มกฎหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และ
กลุ่มกฎหมายป้องกันการก่อการร้าย ดังนี้ 
 กลุ่มกฎหมายป้องกนัการฟอกเงนิ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซ่ึงก าหนดให้บริษัทประกันชีวิตต้องจัดให้มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องรายงานการท าธุรกรรมของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด ต้องจัดให้ลูกค้าหรือผู้ที่ติดต่อธุรกรรมประกันชีวิตต้องแสดงตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
รวมถึงต้องน าข้อมูลการแสดงตนของลูกค้ามาพิจารณาตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเพิ่มเติม  
รายละเอียดกล่าวในข้อ 3.1 
 กลุ่มกฎหมายป้องกนัการก่อการร้าย คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กฎหมายกลุ่มนี้ เริ่มบังคับใช้เมื่อต้นปี 2556 นี้ ซึ่งความเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย คือ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต จะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คือ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลข
บัตรประชาชน แล้วน าข้อมูลดังกล่าว ไปตรวจสอบใน เว็บไซต์ www.amlo.go.th ของส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในฐานข้อมูล “บุคคลที่ถูกก าหนด Designed Person” ว่ามีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลนี้
หรือไม่ หากลูกค้ามีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลนี้ บริษัทประกันภัยจะต้องระงับการด าเนินการเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย
ของบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวทันที และแจ้งรายละเอียดให้กับส านักงาน ปปง. ทันทีด้วย (รายละเอียดกล่าวในข้อ 3.2) 
 3.1  พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายพิเศษ โดยมีทั้งมาตรการ
ในการด าเนินการเร่ืองทรัพย์สิน โดยน ามาตรการริบทรัพย์สินในทางแพ่งมาใช้ รวมทั้งมีบทบัญญัติให้ลงโทษทางอาญา
กับผู้ที่กระท าผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งมาตรการทั้งสองนี้ได้ก าหนดเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากการลงโทษทางอาญากับผู้ที่
กระท าผิดทางกฎหมายอาญา ในขณะเดียวกันทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดพระราชบัญญัตินี้ก็อาจถูก
คณะกรรมการธุรกรรมที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ มีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิด และส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องเพื่อให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  
 ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมกับธุรกิจประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย 
ซึ่งธุรกิจประกันชีวิตแตกต่างจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ กล่าวคือ ในการท าสัญญาประกันชีวิตนั้น มีเงื่อนไขว่า จะมีการ
จ่ายเงินหรือใช้เงินตามสัญญาก็โดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลหนึ่ง เมื่อผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินมี
เจตนาที่จะน าเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐานอันเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิดไปช าระเบี้ยประกันภัย เพื่อท าสัญญาประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์จะไปแปรสภาพเป็นเงิน หรือ
ทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยหวังว่าหากครบก าหนดสัญญาประกันชีวิตแล้วผู้เอาประกันภัยยังไม่เสียชีวิต ผู้รับ
ประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันภัย แม้โดยหลักการจะถือเป็นการออมทรัพย์ในระยะยาว
รูปแบบพิเศษแบบหนึ่ง เม่ือผู้รับประกันภัยไม่ทราบว่าเงินค่าเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นเงินอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือว่า
เป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด แต่คณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตรวจสอบพบในภายหลังว่า สัญญาประกันชีวิตมีผลบังคับจากเงินค่าเบี้ยประกันภัยอันเป็น
ทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดตามกฎหมาย จะน ามาตรการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราบ
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาบังคับใช้ได้  
   3.1.1  ความหมายของการฟอกเงิน หมายถึง การน าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิด 
หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช าระค่าใช้จ่ายที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ลงทุนเพื่อด าเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่อไป และใช้ผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจากการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
  3.1.2  กระบวนการฟอกเงิน แบ่งได้ 3 ขั้นตอน ซึ่งสามารถแยกกระท าเพียงครั้งเดียวหรือกระท าเป็น
ชุดกิจกรรมก็ได้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ภาพที ่2.1 ขั้นตอนในการฟอกเงนิ 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ .) 

    
   ขั้นตอนท่ี 1 การน าเงินเข้าสู่ระบบ (Placement Stage) ผู้ฟอกเงินแบ่งเงินสดเป็นหลายส่วน 
น าเข้าสถาบันการเงินหลายแห่งโดยผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย มีเป้าหมายคือ การแปลงเงินสดก้อนใหญ่
ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายและจัดการได้ง่าย 
    ขั้นตอนท่ี 2 การย้ายเงิน (Layering Stage) ผู้ฟอกเงินด าเนินการโอนย้ายเงินให้ยากต่อการ
ตรวจสอบ มีเป้าหมายคือเพื่อตัดความเชื่อมโยงระหว่างรายได้และแหล่งที่มาของรายได้ที่ผิดกฎหมาย โดยการสร้าง
ขั้นตอนการท าธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถติดตามแหล่งที่มาของเงินได้  
    ขั้นตอนท่ี  3 การน าเงินกลับมาใช้ (Integration Stage) เงินกลับเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจที่ถูก
กฎหมายอีกคร้ัง เพื่อน าเงินที่ผิดกฎหมายเข้าสู่อาชญากรเสมือนเป็นรายได้ที่ถูกกฎหมาย มีเป้าหมายเพื่อน าเงินที่ฟอก
แล้วกลับมาสู่มือของอาชญากรในรูปแบบที่อาชญากรสามารถน าเงินเหล่านี้ไปใช้ได้โดยดูเสมือนว่าเป็นรายได้หรือ
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจปกติ 
    บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตถือเป็นสถาบันการเงินตามความหมายใน
มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงมีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรม
ต่อส านักงาน ปปง. เมื่อปรากฏว่ามีการท าสัญญาประกันชีวิตท่ีเข้าหลักเกณฑ์ของการท าธุรกรรมตามมาตรา 13 ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ซึ่งก าหนดให้ผู้ท าธุรกรรม เช่น ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันชีวิต เป็นผู้บันทึก
ข้อเท็จจริงในแบบรายงานธุรกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ กล่าวคือ 

1) สัญญาประกันชีวิตที่ใช้เงินสดมีจ านวนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้บริษัทประกันชีวิต
รายงานการท าธุรกรรมไปยังส านักงาน ปปง.  

2) ในกรณีที่สัญญาประกันชีวิตนั้นเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า 
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรม

ขั้นตอนในการฟอกเงิน 

ขั้นตอนที่ 1 
การน าเงินเขา้สู่ระบบ 

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

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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ภาพที ่2.1 ขั้นตอนในการฟอกเงนิ 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ .) 

    
   ขั้นตอนท่ี 1 การน าเงินเข้าสู่ระบบ (Placement Stage) ผู้ฟอกเงินแบ่งเงินสดเป็นหลายส่วน 
น าเข้าสถาบันการเงินหลายแห่งโดยผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย มีเป้าหมายคือ การแปลงเงินสดก้อนใหญ่
ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายและจัดการได้ง่าย 
    ขั้นตอนท่ี 2 การย้ายเงิน (Layering Stage) ผู้ฟอกเงินด าเนินการโอนย้ายเงินให้ยากต่อการ
ตรวจสอบ มีเป้าหมายคือเพื่อตัดความเชื่อมโยงระหว่างรายได้และแหล่งที่มาของรายได้ที่ผิดกฎหมาย โดยการสร้าง
ขั้นตอนการท าธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถติดตามแหล่งที่มาของเงินได้  
    ขั้นตอนท่ี  3 การน าเงินกลับมาใช้ (Integration Stage) เงินกลับเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจที่ถูก
กฎหมายอีกคร้ัง เพื่อน าเงินที่ผิดกฎหมายเข้าสู่อาชญากรเสมือนเป็นรายได้ที่ถูกกฎหมาย มีเป้าหมายเพื่อน าเงินที่ฟอก
แล้วกลับมาสู่มือของอาชญากรในรูปแบบที่อาชญากรสามารถน าเงินเหล่านี้ไปใช้ได้โดยดูเสมือนว่าเป็นรายได้หรือ
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจปกติ 
    บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตถือเป็นสถาบันการเงินตามความหมายใน
มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงมีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรม
ต่อส านักงาน ปปง. เมื่อปรากฏว่ามีการท าสัญญาประกันชีวิตท่ีเข้าหลักเกณฑ์ของการท าธุรกรรมตามมาตรา 13 ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ซึ่งก าหนดให้ผู้ท าธุรกรรม เช่น ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันชีวิต เป็นผู้บันทึก
ข้อเท็จจริงในแบบรายงานธุรกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ กล่าวคือ 

1) สัญญาประกันชีวิตที่ใช้เงินสดมีจ านวนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้บริษัทประกันชีวิต
รายงานการท าธุรกรรมไปยังส านักงาน ปปง.  

2) ในกรณีที่สัญญาประกันชีวิตนั้นเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า 
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรม

ขั้นตอนในการฟอกเงิน 

ขั้นตอนที่ 1 
การน าเงินเขา้สู่ระบบ 

ขั้นตอนที่ 3 
การน าเงินกลบัมาใช ้
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ที่เก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะเป็นการท าธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระท าธุรกรรมดังกล่าวด้วย 

3) ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ธุรกรรมใดที่ได้กระท าไปแล้วโดยมิได้
รายงานตามมาตรา 13 เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา 13 ก็ให้ใช้แบบรายงานการท าธุรกรรม
แบบเดียวกับที่ต้องรายงานในกรณีปกติ  
   3.1.3  ธุรกรรมท่ีมีเหตอันควรสงสัย ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า4 ธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือ
อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการท า
ธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระท าธุรกรรมดังกล่าวด้วย 
   บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุชวนสงสัย แต่ทั้งนี้ตัวแทนประกันชีวิตก็มีหน้าที่
ที่จะสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้เอาประกันภัยว่ามีพฤติกรรมหรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ โดยมี ตัวอย่างเกณฑ์ 
(Criteria) ในการก าหนดธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย5 
    1)  กรณีที่ลูกค้าขอท าสัญญาประกันชีวิต ในทุนประกันที่มีมูลค่าสูงผิดปกติ โดยพยายามหลีกเลี่ยง
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้หรือฐานะทางการเงิน  
    2)  กรณีที่ลูกค้ารายหนึ่งรายใดขอท าสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออมที่มีมูลค่าเบี้ย
ประกันภัยสูง และขอท าสัญญาหลายฉบับ ซึ่งผิดปกติจากการท าสัญญาประกันของลูกค้าชีวิตในลักษณะการออมของ
ลูกค้าทั่วไป 
    3)  กรณีที่ลูกค้ารายหนึ่งรายใดขอเพิ่มวงเงินในสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออมในมูลค่าที่
สูงขึ้นอย่างผิดปกติ หรือขอท าสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออมฉบับใหม่ เพิ่มเติมจากที่ท าไว้เดิม และพยายาม
เลือกสัญญาที่มีระยะเวลาการคืนเงินในระยะที่สั้นที่สุด และผิดปกติไปจากการท าสัญญาลักษณะนี้ของลูกค้าทั่วไป 
    4)  กรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลแจ้งความประสงค์ขอซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตพร้อมส่งมอบ
ค่าใช้จ่าย ต่อมาขอยกเลิกความประสงค์ดังกล่าวและรับเงินคืนก่อนบริษัทประกันชีวิตอนุมัติกรมธรรม์ประกันชีวิต โดย
ด าเนินการลักษณะนี้มากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งรวมแล้วเป็นจ านวนเงินที่มีมูลค่าสูง6 
  โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อเอาประกันชีวิตตนเอง หรือญาติ ส่วนใหญ่
จะเป็นการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยถือว่าเป็นการออมทรัพย์รูปแบบหนึ่งที่จะได้รับเงินคืนตามสัญญาประกัน
ชีวิต เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตก าหนด เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแปรสภาพเป็นเงินที่ชอบด้วย
กฎหมาย ตามข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 4 สายพัฒนามาตรฐานการก ากับส านักงาน คปภ.  แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายส าหรับธุรกจิประกันภยั (มีการแก้ไขในนิยามในพรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 แต่
แนวทางการปฏิบัติดังกล่าวประกาศใช้ในปี 2555) 
 5 อายุศรี  ค าบรรลือ. (เมษายน, 2555). กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน. จดัโดยสมาคมประกันชวีิตไทย. 
 6 ส านักก ากับตรวจสอบและเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2555). แนวทางปฎิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ืองการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ส าหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกัน
ชีวิต (หน้า 6). 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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   3.1.4 กรณีบริษัทประกันชีวิตให้ตัวแทนประกันชีวิตด าเนินการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ลูกค้า 7

กรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้มอบหมายให้ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งมิใช่พนักงานของบริษัทประกันชีวิตด าเนินการติดต่อ
ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ลูกค้า บริษัทต้องมั่นใจได้ว่า 

1) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตเข้าใจเร่ืองหน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและ
การเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า 

2) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวติเข้าใจได้ว่าตัวแทนประกันชีวิตนั้น อาจต้องรับผิด
ทางแพ่งหากด าเนินการโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่สุจริต อันเป็นเหตุให้บริษัทประกันชีวิตเกิดความเสียหาย จากการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

3) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องสามารถติดต่อขอข้อมูลจากลูกค้าได้ ใน
กรณีที่บริษัทประกันชีวิตต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยต่อส านักงาน 

4) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องสามารถส่งมอบข้อมูลและส าเนา
หลักฐานการแสดงตนของลูกค้าให้แก่บริษัทประกันชีวิตได้ เมื่อบริษัทประกันชีวิตร้องขอในเหตุจ าเป็นและเร่งด่วน 

5) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องทราบว่า ตนมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้
ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลการแสดงตน และความถูกต้องของข้อมูลการแสดงตน รวมถึง
หน้าที่ในการขายและส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต และการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันชีวิต 

6) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ จะต้องทราบว่า ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิต ไม่ส่งมอบ
ข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าทุกรายให้บริษัทประกันชีวิต หรือไม่เก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด (กรณีที่อยู่ในขอบเขตการรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิต) นั้น จะท าให้บริษัทประกันชีวิ ตมี
โอกาสเสี่ยงสูงในการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   ทั้งนี้บริษัทประกันชีวิตต้องมีการก ากับดูแลหรือมีการตรวจทานว่า ตัวแทนประกันชีวิตที่ตนมอบหมาย
นั้น มีการจัดให้ลูกค้าแสดงตนอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามแนวปฏิบัติฯ นี้ และมีการเก็บรักษาข้ อมูลการแสดงตน
ของลูกค้าตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด อย่างสม่ าเสมอ 
   3.1.5  การจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนท าธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หมายความว่า การ
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าและการด าเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลการแสดงตน 
   การจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนท าธุรกรรม เป็นขั้นตอนแรกเมื่อลูกค้าประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์หรือ  
ผู้ที่ท าธุรกรรมครั้งคราวประสงค์จะท าธุรกรรมครั้งแรกในวงเงินที่ก าหนดหรือเมื่อมีเหตุตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่
รายงานต้องจัดให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลเบื้องต้น ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่องวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 168 
 
 
 

8 กองก ากับและตรวจสอบ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2557). แนวทางปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกันชีวิต (หน้า 8). 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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   3.1.4 กรณีบริษัทประกันชีวิตให้ตัวแทนประกันชีวิตด าเนินการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ลูกค้า 7

กรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้มอบหมายให้ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งมิใช่พนักงานของบริษัทประกันชีวิตด าเนินการติดต่อ
ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ลูกค้า บริษัทต้องมั่นใจได้ว่า 

1) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตเข้าใจเร่ืองหน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและ
การเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า 

2) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวติเข้าใจได้ว่าตัวแทนประกันชีวิตนั้น อาจต้องรับผิด
ทางแพ่งหากด าเนินการโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่สุจริต อันเป็นเหตุให้บริษัทประกันชีวิตเกิดความเสียหาย จากการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

3) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องสามารถติดต่อขอข้อมูลจากลูกค้าได้ ใน
กรณีที่บริษัทประกันชีวิตต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยต่อส านักงาน 

4) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องสามารถส่งมอบข้อมูลและส าเนา
หลักฐานการแสดงตนของลูกค้าให้แก่บริษัทประกันชีวิตได้ เมื่อบริษัทประกันชีวิตร้องขอในเหตุจ าเป็นและเร่งด่วน 

5) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องทราบว่า ตนมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้
ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลการแสดงตน และความถูกต้องของข้อมูลการแสดงตน รวมถึง
หน้าที่ในการขายและส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต และการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันชีวิต 

6) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ จะต้องทราบว่า ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิต ไม่ส่งมอบ
ข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าทุกรายให้บริษัทประกันชีวิต หรือไม่เก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด (กรณีที่อยู่ในขอบเขตการรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิต) นั้น จะท าให้บริษัทประกันชีวิ ตมี
โอกาสเสี่ยงสูงในการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   ทั้งนี้บริษัทประกันชีวิตต้องมีการก ากับดูแลหรือมีการตรวจทานว่า ตัวแทนประกันชีวิตที่ตนมอบหมาย
นั้น มีการจัดให้ลูกค้าแสดงตนอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามแนวปฏิบัติฯ นี้ และมีการเก็บรักษาข้ อมูลการแสดงตน
ของลูกค้าตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด อย่างสม่ าเสมอ 
   3.1.5  การจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนท าธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หมายความว่า การ
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าและการด าเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลการแสดงตน 
   การจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนท าธุรกรรม เป็นขั้นตอนแรกเมื่อลูกค้าประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์หรือ  
ผู้ที่ท าธุรกรรมครั้งคราวประสงค์จะท าธุรกรรมครั้งแรกในวงเงินที่ก าหนดหรือเมื่อมีเหตุตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่
รายงานต้องจัดให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลเบื้องต้น ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่องวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 168 
 
 
 

8 กองก ากับและตรวจสอบ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2557). แนวทางปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกันชีวิต (หน้า 8). 
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   ซึ่งมีการแบ่งประเภทของลูกค้าไว้ 2 ประเภท ได้แก่ 
   1)  ลูกค้า ได้แก่ บุคคลผู้ประสงค์ที่จะท าสัญญาประกันชีวิต โดยบุคคลดังกล่าวต้องแจ้งข้อมูลการ
แสดงตนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด  
   2)  ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ได้แก่ บุคคลผู้ประสงค์ที่จะท าสญัญาประกันสขุภาพ หรือเป็นผู้รับ
ประโยชน์ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงตนต่อเมื่อมูลค่าธุรกรรมในสัญญาประกันภัยดังกล่าว (พิจารณาจากทุน
ประกันภัย) เกินกว่า 700,000 บาท 
  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ าสามารถให้แสดงตนได้น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดก็ได้ โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่ าของธุรกิจประกันภัย ได้แก่ สัญญาประกันชีวิตที่มีการจ่ายผลประโยชน์เฉพาะกรณี
เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเท่านั้น สัญญาประกันสุขภาพ และสัญญาประกันภัยแบบกลุ่มที่ไม่มีการลงทุนรวมอยู่ 
   3.1.6  การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Customer Identification: CID) ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ ง ราชกิจจา
นุเบกษา 17 กรกฎาคม 2556 มีการระบุให้ลูกค้าที่ท าสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตนั้น โดยบริษัทประกัน
ชีวิตจะต้องมีหน้าที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนสร้างความสัมพันธ์หรือก่อนอนุมัติกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยบริษัท
ต้องด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลจากลูกค้าดังต่อไปนี้ 
    1)  การแสดงตนของลกูคา้ อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
    (1) การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  
     ก.  ชื่อเต็ม 
     ข.  วันเดือนปีเกิด  
     ค.  เลขประจ าตัวประชาชน  
     กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
      กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือ
เลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย หรือเลขประจ าตัวที่
รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว  
      ง.  ที่อยู่ 
      กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่ดังกล่าว
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 
      จ.  อาชีพและสถานที่ท างาน 
      ฉ.  ข้อมูลการติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รายงานและสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
      ช.  ลายมือชื่อผู้สร้างความสัมพันธ์ 
     (2) การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล  
     ก.  ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  
     ข.  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ในกรณีที่มี 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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     ค.  เอกสารที่แสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลกที่มีการ 
ตกลงกนัทางกฎหมายที่น่าเชื่อถือได้ 
      -  กรณีนิติบุคคลไทย ได้แก่ เอกสารรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีนิติบุคคลไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ เอกสารที่แสดงถึง
สถานภาพความเป็นนิติบุคคลที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐในประเทศที่จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตประกอบการออกให้ 
หรือที่องค์กรที่น่าเชื่อถือรับรอง และการออกเอกสารหรือการรับรองเอกสารนั้น กระท าไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือแสดงความจ านงในการสร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม และหนังสือแต่งตั้งหรือ
มอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม 
      -  กรณีสหกรณ์ มูลนิธิ สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคลอ่ืนในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน ได้แก่ เอกสารแสดงการจดทะเบียน เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการหรือแสดงกา รจัดตั้งจาก
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง และเอกสารแต่งตั้งหรือมอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม และการออกเอกสาร
นั้นหรือการรับรองเอกสารนั้น กระท าไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่ เอกสารส าคัญอันแสดงว่า ได้มี
การก่อตั้งบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น และมีการรับรองเอกสารดังกล่าวไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้ที่มีอ านาจ
ของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น 
     ง. ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการ 
     จ. ตราประทับ (ในกรณีที่มี) 
     ฉ. สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออ่ืน เช่น ที่อยู่อิเล็ก - 
ทรอนิกส์ 
     ช.  ชื่อเต็มของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ทุกราย 
     ซ.  ข้อมูลของ “ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้าย ให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่ 
      - ชื่อเต็ม 
      - วันเดือนปีเกิด 
      - เลขประจ าตัว 
       กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 
หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใดๆ ตามกฎหมายหรือเลขประจ าตัว
ที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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     ค.  เอกสารที่แสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลกที่มีการ 
ตกลงกนัทางกฎหมายที่น่าเชื่อถือได้ 
      -  กรณีนิติบุคคลไทย ได้แก่ เอกสารรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีนิติบุคคลไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ เอกสารที่แสดงถึง
สถานภาพความเป็นนิติบุคคลที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐในประเทศที่จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตประกอบการออกให้ 
หรือที่องค์กรที่น่าเชื่อถือรับรอง และการออกเอกสารหรือการรับรองเอกสารนั้น กระท าไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือแสดงความจ านงในการสร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม และหนังสือแต่งตั้งหรือ
มอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม 
      -  กรณีสหกรณ์ มูลนิธิ สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคลอ่ืนในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน ได้แก่ เอกสารแสดงการจดทะเบียน เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการหรือแสดงกา รจัดตั้งจาก
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง และเอกสารแต่งตั้งหรือมอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม และการออกเอกสาร
นั้นหรือการรับรองเอกสารนั้น กระท าไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่ เอกสารส าคัญอันแสดงว่า ได้มี
การก่อตั้งบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น และมีการรับรองเอกสารดังกล่าวไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้ที่มีอ านาจ
ของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น 
     ง. ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการ 
     จ. ตราประทับ (ในกรณีที่มี) 
     ฉ. สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออ่ืน เช่น ที่อยู่อิเล็ก - 
ทรอนิกส์ 
     ช.  ชื่อเต็มของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ทุกราย 
     ซ.  ข้อมูลของ “ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้าย ให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่ 
      - ชื่อเต็ม 
      - วันเดือนปีเกิด 
      - เลขประจ าตัว 
       กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 
หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใดๆ ตามกฎหมายหรือเลขประจ าตัว
ที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
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      - ที่อยู่  
       กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 
       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศ
ไทย 
     ฌ.  ลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามและผู้รับมอบอ านาจตามข้อ 8) 
    2)  การแสดงตนของลูกคา้ท่ีไม่ไดท้าํธุรกรรมต่อหนา้ อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้  
     (1) ลูกค้าที่ไม่ได้ท าธุรกรรมต่อหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดา  
     ก.  ชื่อเต็ม 
     ข.  เลขประจ าตัวประชาชน  
     กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
      กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือ
เลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย หรือเลขประจ าตัวที่
รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
       ค.  ที่อยู่ 
      กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่ดังกล่าว
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 
      ง. ข้อมูลการติดต่อที่มีผู้มีหน้าที่รายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
     (2) ลูกค้าที่ไม่ได้ท าธุรกรรมต่อหน้าที่เป็นนิติบุคคล  
      ก.  ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  
      ข.  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมายที่รัฐก าหนดให้ต้องเสียภาษีอากร) หรือ กรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องช าระภาษี ให้แสดงเอกสารที่จัดตั้งนิติ
บุคคล หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 
      ค. สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออ่ืน เช่น ที่อยู่อิเล็ก - 
ทรอนิกส์ 
     ง.  ข้อมูลของ “ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้าย ให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่ 
      - ชื่อเต็ม 
      - วันเดือนปีเกิด 
      - เลขประจ าตัว 
       กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 
หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใดๆ ตามกฎหมายหรือเลขประจ าตัว
ที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
     - ที่อยู่  
      กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่ดังกล่าว 
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 
      กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย
   3.1.7  การแสดงตนของผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ตามแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับสถานบันการเงิน
ประเภทบริษัทประกันชีวิตได้มีการก าหนดการแสดงตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวคือ 
  กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานมีการให้บริการลักษณะที่เป็นครั้งคราว  โดยการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
ไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการท าธุรกรรมครั้งก่อน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานจัดให้ผุ้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้รายงาน
จัดให้ผู้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้เป็น 
  “ผู้ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว” และผู้มีหน้าที่รายงานควรพิจารณาให้การบริการครั้งคราวลักษณะนี้ใช้
เฉพาะประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ  
การร้ายเท่านั้น (วิธีการพิจารณาความเสี่ยง เป็นไปตามแนวทางทางเลขาธิการก าหนดตามกฎกระทรวง) 

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานให้บริการลักษณะนี้กับประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยงสูง 
ผู้มีหน้าที่รายงานต้องก าหนดมาตรการในการขอข้อมูลเพิ่มเติม  เพื่อมั่นใจได้ว่า การท าธุรกรรมแบบครั้งคราวนั้น
สมเหตุสมผลและไม่เสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น การขอเอกสารทางการค้าที่
สามารถแสดงเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม หรือขอข้อมูลการแสดงตนที่เพิ่มเติมข้ึน เป็นต้น 

  ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก าหนดให้ ผู้ท าท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ซึ่งท าธุรกรรมในมูลค่าเงินหรือในเงื่อนไข
ต่อไปนี้ต้องแสดงตน 

1) มีการท าธุรกรรมด้วยเงินสด หรือด้วยทรัพย์สิน ในมูลค่าตั้งแต่ เจ็ดแสนบาทขึ้นไป 
2) มีการท าธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ท้ังการโอนเงินทางเล็กทรอนิกส์ที่ด าเนินการ

โดยสถาบันการเงิน และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ด าเนินการโดยผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) และมีการท าธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ในมูลค่าตั้งแต่ ห้าหมื่นบาท
ขึ้นไป 

3) ไม่จ าต้องพิจารณามูลค่าในการท าธุรกรรม หากพบว่า มีข้อสงสัยในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท าธุรกรรม หรือพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกติ ข้อมูลการแสดงตนส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ในการใช้
บริการหรือท าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  อย่างน้อย
ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 

  (1)  ผูท่ี้ทาํธุรกรรมเป็นคร้ังคราวประเภทบุคคลธรรมดา 
   ก. ชื่อเต็ม 
   ข. วันเดือนปีเกิด 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 
หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใดๆ ตามกฎหมายหรือเลขประจ าตัว
ที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
     - ที่อยู่  
      กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่ดังกล่าว 
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 
      กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย
   3.1.7  การแสดงตนของผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ตามแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับสถานบันการเงิน
ประเภทบริษัทประกันชีวิตได้มีการก าหนดการแสดงตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวคือ 
  กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานมีการให้บริการลักษณะที่เป็นครั้งคราว  โดยการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
ไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการท าธุรกรรมครั้งก่อน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานจัดให้ผุ้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้รายงาน
จัดให้ผู้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้เป็น 
  “ผู้ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว” และผู้มีหน้าที่รายงานควรพิจารณาให้การบริการครั้งคราวลักษณะนี้ใช้
เฉพาะประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ  
การร้ายเท่านั้น (วิธีการพิจารณาความเสี่ยง เป็นไปตามแนวทางทางเลขาธิการก าหนดตามกฎกระทรวง) 

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานให้บริการลักษณะนี้กับประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยงสูง 
ผู้มีหน้าที่รายงานต้องก าหนดมาตรการในการขอข้อมูลเพิ่มเติม  เพื่อมั่นใจได้ว่า การท าธุรกรรมแบบครั้งคราวนั้น
สมเหตุสมผลและไม่เสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น การขอเอกสารทางการค้าที่
สามารถแสดงเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม หรือขอข้อมูลการแสดงตนที่เพิ่มเติมข้ึน เป็นต้น 

  ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก าหนดให้ ผู้ท าท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ซึ่งท าธุรกรรมในมูลค่าเงินหรือในเงื่อนไข
ต่อไปนี้ต้องแสดงตน 

1) มีการท าธุรกรรมด้วยเงินสด หรือด้วยทรัพย์สิน ในมูลค่าตั้งแต่ เจ็ดแสนบาทขึ้นไป 
2) มีการท าธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ท้ังการโอนเงินทางเล็กทรอนิกส์ที่ด าเนินการ

โดยสถาบันการเงิน และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ด าเนินการโดยผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) และมีการท าธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ในมูลค่าตั้งแต่ ห้าหมื่นบาท
ขึ้นไป 

3) ไม่จ าต้องพิจารณามูลค่าในการท าธุรกรรม หากพบว่า มีข้อสงสัยในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท าธุรกรรม หรือพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกติ ข้อมูลการแสดงตนส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ในการใช้
บริการหรือท าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  อย่างน้อย
ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 

  (1)  ผูท่ี้ทาํธุรกรรมเป็นคร้ังคราวประเภทบุคคลธรรมดา 
   ก. ชื่อเต็ม 
   ข. วันเดือนปีเกิด 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 จัดให้มีการรายงานผู้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้เป็น

ผู้ท�าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

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

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 
หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใดๆ ตามกฎหมายหรือเลขประจ าตัว
ที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
     - ที่อยู่  
      กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่ดังกล่าว 
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 
      กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย
   3.1.7  การแสดงตนของผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ตามแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับสถานบันการเงิน
ประเภทบริษัทประกันชีวิตได้มีการก าหนดการแสดงตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวคือ 
  กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานมีการให้บริการลักษณะที่เป็นครั้งคราว  โดยการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
ไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการท าธุรกรรมครั้งก่อน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานจัดให้ผุ้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้รายงาน
จัดให้ผู้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้เป็น 
  “ผู้ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว” และผู้มีหน้าที่รายงานควรพิจารณาให้การบริการครั้งคราวลักษณะนี้ใช้
เฉพาะประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ  
การร้ายเท่านั้น (วิธีการพิจารณาความเสี่ยง เป็นไปตามแนวทางทางเลขาธิการก าหนดตามกฎกระทรวง) 

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานให้บริการลักษณะนี้กับประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยงสูง 
ผู้มีหน้าที่รายงานต้องก าหนดมาตรการในการขอข้อมูลเพิ่มเติม  เพื่อมั่นใจได้ว่า การท าธุรกรรมแบบคร้ังคราวนั้น
สมเหตุสมผลและไม่เสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น การขอเอกสารทางการค้าที่
สามารถแสดงเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม หรือขอข้อมูลการแสดงตนที่เพิ่มเติมข้ึน เป็นต้น 

  ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก าหนดให้ ผู้ท าท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ซึ่งท าธุรกรรมในมูลค่าเงินหรือในเงื่อนไข
ต่อไปนี้ต้องแสดงตน 

1) มีการท าธุรกรรมด้วยเงินสด หรือด้วยทรัพย์สิน ในมูลค่าตั้งแต่ เจ็ดแสนบาทขึ้นไป 
2) มีการท าธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทั้งการโอนเงินทางเล็กทรอนิกส์ที่ด าเนินการ

โดยสถาบันการเงิน และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ด าเนินการโดยผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) และมีการท าธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ในมูลค่าตั้งแต่ ห้าหมื่นบาท
ขึ้นไป 

3) ไม่จ าต้องพิจารณามูลค่าในการท าธุรกรรม หากพบว่า มีข้อสงสัยในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท าธุรกรรม หรือพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกติ ข้อมูลการแสดงตนส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ในการใช้
บริการหรือท าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  อย่างน้อย
ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 

  (1)  ผูท่ี้ทาํธุรกรรมเป็นคร้ังคราวประเภทบุคคลธรรมดา 
   ก. ชื่อเต็ม 
   ข. วันเดือนปีเกิด 
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   ค. เลขประจ าตัว 
     กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
     กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 

หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด  ๆ ตามกฎหมาย หรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 

   ง. ที่อยู่ 
     กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่

ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่จจุบันด้วย 
    กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 

   จ. ข้อมูลการติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่
อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 

  (2)  ผูท่ี้ทาํธุรกรรมเป็นคร้ังคราวประเภทนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย 
   ก. ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (ที่ปรากฏในเอกสาระส าคัญต่าง ๆ)  
   ข. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทาง

กฎหมายที่รัฐก าหนดให้ต้องเสียภาษีอากร) หรือกรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องช าระภาษี ให้แสดงเอกสารที่จัดตั้งนิติบุคคล 
หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 

   ค. สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออ่ืน เช่น ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
   ง. ข้อมูลของ “ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสร้าง

ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้ายให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่ 

      ชื่อเต็ม 
      วันเดือนปีเกิด 
      เลขประจ าตัว 

   - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
   - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 

หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใดๆ ตามกฎหมายหรือเลขประจ าตัว
ที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
     ง.  ที่อยู่ 
      - กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 
      - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 

 3.1.8  การแสดงตนของผู้ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวแบบไม่พบหน้า ผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่ควรจัดให้มี
บริการแบบไม่พบหน้า ส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย เว้นแต่ผู้มีหน้าที่รายงานจะก าหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงในการให้บริการ
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ประเภทนี้ เช่น การจ ากัดวงเงินต่อคร้ังและต่อวัน การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการท า
ธุรกรรมและตรวจสอบตัวตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว มีระบบตรวจสอบหรือปฏิเสธการท าธุรกรรมเป็นครั้ง
คราวที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย เป็นต้น 

 ข้อมูลการแสดงตนส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวแบบมาพบหน้าในการใช้บริการหรือท าธุรกรรมที่
มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างน้อยได้แก่ 
ข้อมูลดังนี้ (เทียบเคียงได้กับการแสดงตนส าหรับลูกค้าในข้อ 2 ลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า) 

  1)  ลกูคา้บุคคลธรรมดา 
   (1) ชื่อเต็ม 
   (2) เลขประจ าตัว 

   ก.  กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
   ข.  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 

หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด  ๆ ตามกฎหมาย หรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
     (3) ที่อยู่ 

   ก.  กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าวให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 

   ข.  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 
    (4) ข้อมูลการติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์  
ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
   2)  ลกูคา้นิติบุคคล หรือลกูคา้ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีการตกลงกนัตามกฎหมาย 

   (1) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (ที่ปรากฏในเอกสาระส าคัญต่าง ๆ) 
   (2) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทาง

กฎหมายที่รัฐก าหนดให้ต้องเสียภาษีอากร) หรือกรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องช าระภาษี ให้แสดงเอกสารที่จัดตั้งนิติบุคคล 
หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 

   (3) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออ่ืน เช่น ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
   (4) ข้อมูลของ “ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสร้าง

ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้าย ให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่ 

   ก.  วันเดือนปีเกิด 
   ข.  เลขประจ าตัว 

    - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
    - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือ

เดินทาง หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายหรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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ประเภทนี้ เช่น การจ ากัดวงเงินต่อคร้ังและต่อวัน การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการท า
ธุรกรรมและตรวจสอบตัวตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว มีระบบตรวจสอบหรือปฏิเสธการท าธุรกรรมเป็นครั้ง
คราวที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย เป็นต้น 

 ข้อมูลการแสดงตนส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวแบบมาพบหน้าในการใช้บริการหรือท าธุรกรรมที่
มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างน้อยได้แก่ 
ข้อมูลดังนี้ (เทียบเคียงได้กับการแสดงตนส าหรับลูกค้าในข้อ 2 ลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า) 

  1)  ลกูคา้บุคคลธรรมดา 
   (1) ชื่อเต็ม 
   (2) เลขประจ าตัว 

   ก.  กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
   ข.  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 

หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด  ๆ ตามกฎหมาย หรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
     (3) ที่อยู่ 

   ก.  กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าวให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 

   ข.  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 
    (4) ข้อมูลการติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์  
ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
   2)  ลกูคา้นิติบุคคล หรือลกูคา้ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีการตกลงกนัตามกฎหมาย 

   (1) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (ที่ปรากฏในเอกสาระส าคัญต่าง ๆ) 
   (2) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทาง

กฎหมายที่รัฐก าหนดให้ต้องเสียภาษีอากร) หรือกรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องช าระภาษี ให้แสดงเอกสารที่จัดตั้งนิติบุคคล 
หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 

   (3) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออ่ืน เช่น ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
   (4) ข้อมูลของ “ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสร้าง

ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้าย ให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่ 

   ก.  วันเดือนปีเกิด 
   ข.  เลขประจ าตัว 

    - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
    - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือ

เดินทาง หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายหรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
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     ค.  ที่อยู่ 
     - กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่

ดังกล่าว ให้ระบุท าอยู่ปัจจุบันด้วย 
     - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศ

ไทย 
 3.2  การตรวจสอบกับข้อมูลรายช่ือตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ “กระบวนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ารวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องในการสร้างความสัมพันธ์หรือบุคคลที่
ท าธุรกรรมแบบครั้งคราวแล้วแต่กรณี กับข้อมูลรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ซึ่งมีมติของหรือ
ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ าย หรือ
บุคคลที่ศาลมีค าสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย” เป็นส่วนส าคัญในขั้นตอนก่อนการอนุมัติรับลูกค้าหรือรับท าธุรกรรมให้กับผู้ที่ท าธุรกรรมแบบครั้ง
คราว 
 ข้อมูลรายชื่อที่ใช้ตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย ข้อมูล 2 ส่วน ตามกฎหมายดังกล่าวคือ 

1) ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูก
ก าหนดโดยค าสั่งศาล 

2) ข้อมูลผู้ที่เก่ียวข้องกับการก่อการร้ายและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมติคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ได้รับการกลั่นกรองโดยส านักงานและอนุมัติโดยรัฐมนตรี รวมถึงข้อมูลจากประเทศอ่ืนที่
ได้รับการกลั่นกรองโดยส านักงานและอนุมัติโดยรัฐมนตรี 
 เมื่อบริษัทประกันชีวิตตรวจพบว่าลูกค้ามีรายชื่อเป็นบุคคลตาม 1) และ 2) บริษัทประกันชีวิตจะต้องระงับ
การด าเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวทันที และแจ้งรายละเอียดให้กับส านักงาน 
ปปง. ต่อไป 
 
4. พระราชบัญญตัวิธีิพจิารณาคดผู้ีบริโภค พ.ศ. 2551 
 กฎหมายฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีทางแพ่ง (เป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน
ด้วยกันเอง) โดยเป็นกฎหมายเพื่อการเยียวยาด้วยความรวดเร็วให้แก่ผู้บริโภค เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติของการ
ด าเนินคดีทางศาลจากระบบกลา่วหา คือ ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่หรือภาระในการน าสืบหรือพิสูจน์ให้ศาลเห็นมาเป็นระบบไต่
สวน คือ ศาลมีอ านาจในการเรียกพยานหลักฐานทั้งฝ่ายกล่าวหาและผู้ถูกล่าวหามาให้ศาลพิจารณาได้ตามสมควร โดย
ผู้ที่เสียหายจากการบริโภคสินค้าและบริการ ไม่จ าเป็นต้องไปเสาะแสวงหาทนายความมาช่วยด าเนินคดีเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนให้ เหมือนในคดีความปกติก็ได้ (ถ้าจะมีก็ได้) เพราะส านักงานศาลคดีผู้บริโภคที่เกิดข้ึน
ใหม่จะมีบุคลากรของศาลมาช่วยด าเนินการทางคดีให้กับผู้ร้องทั้งหมด  เริ่มตั้งแต่การไต่สวน รับค าร้องเรียนจะด้วย
วาจา หรือเอกสารก็ได้ รวมถึงท าค าฟ้องให้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 การท าธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย หากมีกรณีพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย ข้อพิพาทดังกล่าวถือเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคอันเนื่องมาจากการใช้บริการซึ่งเป็น
คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ก าหนดให้มีการ
พิจารณาคดีผู้บริโภคขึ้นในศาลแพ่ง ศาลจังหวัดและศาลแขวง ตามมาตรา 4(1) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง โดยสรุปหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 4.1  ความหมายของคดีผู้บริโภค ตามมาตรา 3 ได้ให้ค านิยามของค าว่า คดีผู้บริโภค สรุปได้ว่าหมายถึง คดี
แพ่งระหว่างผู้บริโภค หรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ
หน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ คดีแพ่งตามกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  

คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงคดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตาม
พระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้เสียหายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินค้ าที่ ไม่ปลอดภัย จึงอยู่ ในความหมายของ 
“ผู้บริโภค” ตามกฎหมายฉบับนี้  
 “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความถึง
ผู้ประกอบการตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย  
 4.2  ผู้มีอ านาจฟ้องคด ี 
   1)  ผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และผู้บริโภคที่เป็น
ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
  2)  ผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ประกอบไปด้วยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และมูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  
  ตัวอย่างเช่น คดีที่ผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจให้รับผิดตามสัญญาประกันชีวิต คดีที่ผู้บริโภคฟ้อง 
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นโรงพยาบาล คลินิก ในเร่ืองละเมิดที่เก่ียวกับการให้บริการสาธารณสุข เป็นต้น 
  3)  ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถฟ้องคดีผู้บริโภคได้เช่นกัน โดยฟ้องผู้บริโภคเป็นจ าเลยต่อ
ศาลในคดีคดีแพ่งซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ หรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้า หรือบริการ ตาม
มาตรา 3 (1) ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ ซึ่งให้สิทธิทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ได้ทั้ง
สองฝ่าย เช่น คดีที่ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ฟ้องบังคับลูกหนี้ให้ช าระหนี้ตามหนี้บัตรเครดิต สัญญากู้ยืม จ านอง 
จ าน า ตั๋วเงิน หรือการให้บริการอ่ืน ๆ 
 4.3  การฟ้องคดีบริโภค การฟ้องคดีผู้บริโภค โจทก์จะฟ้องด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ ในกรณีที่โจทก์
ประสงค์จะฟ้องด้วยวาจา ให้เจ้าพนักงานคดีจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดแห่งค าฟ้องแล้วให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส าคัญ  
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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 การท าธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย หากมีกรณีพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย ข้อพิพาทดังกล่าวถือเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคอันเนื่องมาจากการใช้บริการซึ่งเป็น
คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ก าหนดให้มีการ
พิจารณาคดีผู้บริโภคขึ้นในศาลแพ่ง ศาลจังหวัดและศาลแขวง ตามมาตรา 4(1) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง โดยสรุปหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 4.1  ความหมายของคดีผู้บริโภค ตามมาตรา 3 ได้ให้ค านิยามของค าว่า คดีผู้บริโภค สรุปได้ว่าหมายถึง คดี
แพ่งระหว่างผู้บริโภค หรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ
หน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ คดีแพ่งตามกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  

คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงคดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตาม
พระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้เสียหายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินค้ าที่ ไม่ปลอดภัย จึงอยู่ ในความหมายของ 
“ผู้บริโภค” ตามกฎหมายฉบับนี้  
 “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความถึง
ผู้ประกอบการตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย  
 4.2  ผู้มีอ านาจฟ้องคด ี 
   1)  ผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และผู้บริโภคที่เป็น
ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
  2)  ผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ประกอบไปด้วยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และมูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  
  ตัวอย่างเช่น คดีที่ผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจให้รับผิดตามสัญญาประกันชีวิต คดีที่ผู้บริโภคฟ้อง 
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นโรงพยาบาล คลินิก ในเร่ืองละเมิดที่เก่ียวกับการให้บริการสาธารณสุข เป็นต้น 
  3)  ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถฟ้องคดีผู้บริโภคได้เช่นกัน โดยฟ้องผู้บริโภคเป็นจ าเลยต่อ
ศาลในคดีคดีแพ่งซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ หรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้า หรือบริการ ตาม
มาตรา 3 (1) ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ ซึ่งให้สิทธิทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ได้ทั้ง
สองฝ่าย เช่น คดีที่ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ฟ้องบังคับลูกหนี้ให้ช าระหนี้ตามหนี้บัตรเครดิต สัญญากู้ยืม จ านอง 
จ าน า ตั๋วเงิน หรือการให้บริการอ่ืน ๆ 
 4.3  การฟ้องคดีบริโภค การฟ้องคดีผู้บริโภค โจทก์จะฟ้องด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ ในกรณีที่โจทก์
ประสงค์จะฟ้องด้วยวาจา ให้เจ้าพนักงานคดีจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดแห่งค าฟ้องแล้วให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส าคัญ  
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 ในกรณีที่โจทก์ยื่นค าฟ้องเป็นหนังสือ หากค าฟ้องนั้นไม่ถูกต้อง หรือขาดสาระส าคัญในเร่ืองใดเจ้าพนักงานคดี
อาจให้ค าแนะน าแก่โจทก์เพื่อจัดท าค าฟ้องให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการด าเนิ นคดี ให้โจทก์เสนอ
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเท่าที่ท าได้มาพร้อมกับค าฟ้อง 
 4.4   คดผีู้บริโภคต้องฟ้องที่ศาลใด ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอค า
ฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลอ่ืนได้ด้วย ให้ผู้ประกอบธุ รกิจเสนอค าฟ้องต่อศาลที่
ผู้บริโภคมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียว  
  แต่ถ้าผู้บริโภคจะฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ มีสิทธิเสนอค าฟ้องทั้งต่อศาลที่มูลคดีเกิดและต่อศาลที่ผู้ประกอบธุรกิจ
มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล คดีผู้บริโภคที่ราคาทรัพย์สินที่พิพาท หรือจ านวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท (หากเกิน
ต้องฟ้องที่ศาลจังหวัด) 
 4.5  การอุทธรณ์ฎีกาคดีผู้ บริโภค เมื่อศาลชั้นต้นมีค าสั่ง หรือค าพิพากษาแล้วคู่ความอาจอุทธรณ์ค า
พิพากษา หรือค าสั่งของศาลชั้นต้นในคดีผู้บริโภคได้ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ศาลได้อ่านค าพิพากษา โดยทั่วไปถือ
ว่าคดีถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์ 
 ส่วนคู่กรณีที่ประสงค์ฎีกาค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ สามารถขออนุญาตฎีกาค าพิพากษา หรือ
ค าสั่งของศาลอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาเกินสองแสนบาท หรือในปัญหาข้อกฎหมาย
ได้โดยให้ยื่นฎีกาไปยังศาลชั้นต้นที่มีค าพิพากษา หรือค าสั่งในคดีนั้นเพื่อให้ศาลฎีกาพิจารณาอนุญาตให้ฎีกาได้ 
โดยเฉพาะคดีที่เป็นปัญหาเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ หรือปัญหาส าคัญอ่ืนที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย จึงอาจกล่าวได้ว่า
คดีผู้บริโภคมีระบบตรวจสอบของศาลทั้งสามชั้นเช่นเดียวกับคดีแพ่งทั่วไป แต่ศาลฎีกาจะรับพิจารณาเฉพาะคดีที่เป็น
เร่ืองส าคัญเท่านั้น 
  
ตวัอย่างคดเีกีย่วกบัผู้บริโภค และไม่ใช่คดผู้ีบริโภคของธุรกจิประกนัภัย 

1.  กรณีเป็นคดผีู้บริโภค 
   1.1  โจทก์เป็นผู้เอาประกันภัย ท าสัญญาประกันภัยกับจ าเลยซึ่งประกอบธุรกิจรับประกันภัยทุก
ประเภท การที่จ าเลยเข้าไปรับภาระเสี่ยงภัยแทนโจทก์ตามสัญญา ถือเป็นการจัดท าการงานให้อย่างหนึ่ง เมื่อจ าเลย
ได้รับเบี้ยประกันภัยจากกิจการของจ าเลย จึงเป็นการให้บริการ จ าเลยย่อมเป็นผู้ให้บริการและเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
ส่วนโจทก์เป็นผู้ได้รับบริการและเป็นผู้บริโภค เมื่อโจทก์ฟ้องเรียกให้จ าเลยช าระค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 60/2551, 162/2551) 
   1.2  ผู้ตายเอาประกันภัยไว้แก่บริษัทผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้ตายย่อมเป็นผู้ใช้บริการและเป็น
ผู้บริโภค สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ตายกับบริษัทประกันภัย จึงเป็นสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค เมื่อ
ผู้ตายถึงแก่ความตาย การที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนโดยอาศัยกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว จึงเป็นคดีที่เกี่ยวพันกันกับคดีผู้บริโภค เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 61/2551) 
   1.3  บริษัทประกันภัยออกหนังสือรับรองการประกันตัวให้เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
จ าเลยในคดีอาญาฟ้องผู้เอาประกันภัยและผู้ค้ าประกันให้ชดใช้ค่าเสียหาย เนื่องจากจ าเลยหลบหนีและศาลสั่งปรับ
บริษัทประกันภัย เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 76/2551) 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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   1.4  ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทนของบริษัทประกันภัย ฟ้องเรียกค่าเบี้ย
ประกันภัยคืน เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 183/2551, 184/2551) 
   1.5  กรณีรับช่วงสิทธิ บริษัทประกันภัยซ่อมแซมรถยนต์ที่รับประกันภัยให้แก่ผู้บริโภค แล้วรับช่วงสิทธิ
ฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่บริษัทจ าหน่ายอุปกรณ์ที่ปัดน้ าฝนจ าเลย เป็นการรับช่วงสิทธิของผู้บริโภคฟ้อง ผู้ประกอบธุรกิจ (ค า
วินิจฉัยที่ 199/2553, 200/2553) 
   1.6  คดีละเมิด โจทก์ฟ้องขอให้จ าเลยทั้งสองร่วมกันช าระเงินพร้อมดอกเบี้ยอันเนื่องมาจากรถกระบะที่
เอาประกันภัยไว้แก่จ าเลยที่ 2 และจอดไว้ในลานจอดรถของจ าเลยที่ 1 สูญหายไป เมื่อกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่าง
โจทก์กับจ าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจและโจทก์ฟ้องจ าเลยที่ 1 ให้รับผิดในกรณีรถกระบะของโจทก์
สูญหายที่ลานจอดรถของจ าเลยที่ 1 คดีระหว่างโจทก์กับจ าเลยที่ 1 จึงเป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 81/2553)  
 ผู้กระท าละเมิดขับรถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยฟ้องผู้รับประกันภัยซึ่งรับประกันภัยรถที่
ผู้กระท าละเมิดเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัย 431/2553) 
 2.  กรณีไม่เป็นคดีผู้บริโภค บริษัทประกันภัยฟ้องเรียกให้ตัวแทนประกันภัยและผู้ค้ าประกันช าระค่าเบี้ย
ประกันภัยที่ได้รับจากลูกค้าไว้แทน ไม่เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 169/2551) 
 
อายุความของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัชีวติ 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความตาม
บทบัญญัติทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 อย่างไรก็ดีอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ได้ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1)  อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การประกันชีวิตไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความ
ฟ้องร้องไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นการฟ้องร้องให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต หรือฟ้องเรียกให้ใช้หรือคืนเบี้ย
ประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิต จึงต้องใช้อายุความทั่วไป 10 ปี  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2306/2532 การฟ้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิต มิได้มีกฎหมายก าหนดอายุ
ความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความทั่วไป มีก าหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย มีสิทธิ
ได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่มิได้เรียกร้องจากบริษัท จนล่วงพ้นอายุความสิบปีแล้ว บริษัทต้องน าเงินตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นอายุความเข้ากองทุนประกันชีวิต ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ครบก าหนดอายุความ 
ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยยังคงมีสิทธิยื่นขอรับจ านวนเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นตามอายุความได้จากกองทุนประกันชีวิต ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  
 2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบ
ธุรกิจและผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” นั่นหมายความว่า หากมีการเจรจาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค เกี่ยวกับ
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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   1.4  ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทนของบริษัทประกันภัย ฟ้องเรียกค่าเบี้ย
ประกันภัยคืน เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 183/2551, 184/2551) 
   1.5  กรณีรับช่วงสิทธิ บริษัทประกันภัยซ่อมแซมรถยนต์ที่รับประกันภัยให้แก่ผู้บริโภค แล้วรับช่วงสิทธิ
ฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่บริษัทจ าหน่ายอุปกรณ์ที่ปัดน้ าฝนจ าเลย เป็นการรับช่วงสิทธิของผู้บริโภคฟ้อง ผู้ประกอบธุรกิจ (ค า
วินิจฉัยที่ 199/2553, 200/2553) 
   1.6  คดีละเมิด โจทก์ฟ้องขอให้จ าเลยทั้งสองร่วมกันช าระเงินพร้อมดอกเบี้ยอันเนื่องมาจากรถกระบะที่
เอาประกันภัยไว้แก่จ าเลยที่ 2 และจอดไว้ในลานจอดรถของจ าเลยที่ 1 สูญหายไป เมื่อกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่าง
โจทก์กับจ าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจและโจทก์ฟ้องจ าเลยที่ 1 ให้รับผิดในกรณีรถกระบะของโจทก์
สูญหายที่ลานจอดรถของจ าเลยที่ 1 คดีระหว่างโจทก์กับจ าเลยที่ 1 จึงเป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 81/2553)  
 ผู้กระท าละเมิดขับรถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยฟ้องผู้รับประกันภัยซึ่งรับประกันภัยรถที่
ผู้กระท าละเมิดเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัย 431/2553) 
 2.  กรณีไม่เป็นคดีผู้บริโภค บริษัทประกันภัยฟ้องเรียกให้ตัวแทนประกันภัยและผู้ค้ าประกันช าระค่าเบี้ย
ประกันภัยที่ได้รับจากลูกค้าไว้แทน ไม่เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 169/2551) 
 
อายุความของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัชีวติ 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความตาม
บทบัญญัติทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 อย่างไรก็ดีอายุความอาจสะดุดหยุดอยู่ได้ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1)  อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การประกันชีวิตไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความ
ฟ้องร้องไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นการฟ้องร้องให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต หรือฟ้องเรียกให้ใช้หรือคืนเบี้ย
ประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิต จึงต้องใช้อายุความทั่วไป 10 ปี  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2306/2532 การฟ้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิต มิได้มีกฎหมายก าหนดอายุ
ความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความทั่วไป มีก าหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย มีสิทธิ
ได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่มิได้เรียกร้องจากบริษัท จนล่วงพ้นอายุความสิบปีแล้ว บริษัทต้องน าเงินตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นอายุความเข้ากองทุนประกันชีวิต ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ครบก าหนดอายุความ 
ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยยังคงมีสิทธิยื่นขอรับจ านวนเ งินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นตามอายุความได้จากกองทุนประกันชีวิต ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  
 2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 14 บัญญัติว่า “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบ
ธุรกิจและผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” นั่นหมายความว่า หากมีการเจรจาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค เกี่ยวกับ
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ค่าเสียหายที่จะต้องช าระกัน อายุความในการฟ้องคดีก็จะสะดุดหยุดอยู่ในระหว่างนั้น หากการเจรจาไม่เป็นผลและมี
การบอกเลิกการเจรจา อายุความจึงจะเริ่มเดินต่อไปอีกครั้ง เท่ากับเป็นการขยายระยะเวลาให้กับผู้บริโภคให้ยังคงมี
สิทธิในการฟ้องคดีต่อไปในระหว่างการเจรจา 
 กรณีตัวอย่างเช่น บริษัทประกันชีวิตยังไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ และต่อมาผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ไปฟ้องร้อง หากบริษัทประกันชีวิตกับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์อยู่ระหว่างการ
เจรจากัน มีการให้ข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมระหว่างกันก็เข้าเงื่อนไขอายุความสะดุดหยุดอยู่ตามพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่2.4  
สัญญาประกนัชีวติ 
   
 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 109 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 

 1.2  สัญญาประกันชีวิต หมายถึง สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็น
จ านวนที่แน่นอนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ในเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ซึ่งถูกเอาประกันชีวิตได้ตายลง 
หรือมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ และผู้เอาประกันภัยตกลงส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย (พรชัย 
สุนทรพันธุ์, 2545, น. 182) 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 889 บัญญัติว่า “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงิน
ย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง” ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สัญญาประกันชีวิตมีเหตุแห่งการจ่ายเงินหรือ
ใช้เงินอยู่ 2 กรณีด้วยกันคือ  
   1)  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันชีวิต และ  
   2)  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้เอาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
มาตรา 861 และประกอบกับมาตรา 889 
 
 
 9 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิตกิรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟอ้งร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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เร่ืองที ่2.4  
สัญญาประกนัชีวติ 
   
 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 109 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 

 1.2  สัญญาประกันชีวิต หมายถึง สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็น
จ านวนที่แน่นอนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ในเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ซึ่งถูกเอาประกันชีวิตได้ตายลง 
หรือมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ และผู้เอาประกันภัยตกลงส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย (พรชัย 
สุนทรพันธุ์, 2545, น. 182) 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 889 บัญญัติว่า “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงิน
ย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง” ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สัญญาประกันชีวิตมีเหตุแห่งการจ่ายเงินหรือ
ใช้เงินอยู่ 2 กรณีด้วยกันคือ  
   1)  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันชีวิต และ  
   2)  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้เอาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
มาตรา 861 และประกอบกับมาตรา 889 
 
 
 9 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิตกิรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟอ้งร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า สัญญาประกันภัยจะใช้ค าว่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนเงิน 
ทั้งนี้เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แบง่การประกันภัยออกเป็น 2 ประเภทคือ การประกันวินาศภัย กับ 
การประกันชีวิต โดยสามารถสังเกตความแตกต่างได้จากค าว่า “ค่าสินไหมทดแทน” และค าว่า “ใช้เงินจ านวนหนึ่ง” 
กล่าวคือการจะใช้ค่าสินไหมทดแทนกันนั้นจะใช้กับเฉพาะกรณีเกิดวินาศภัยเท่านั้น เพราะการจะใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่กันจะท าได้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นและความเสียหายนั้นสามารถก าหนดเป็นจ านวนเงินได้ ส่วนการใช้เงินจ านวน
หนึ่งนั้นเป็นเร่ืองที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ในสัญญาว่าหากเกิดเหตุการณ์ดังที่ระบุไว้ในสัญญาขึ้นในอนาคต จะต้องมีการใช้
เงินกัน ซึ่งเหตุการณ์ที่ก าหนดกันไว้ เช่น ความมรณะหรือความทรงชีพตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
889 ดังนั้นการประกันภัยประเภทนี้ก็คือการประกันชีวิต และนอกจากนี้สัญญาประกันชีวิตมีความมุ่งหมายแตกต่าง
จากสัญญาประกันวินาศภัย กล่าวคือ สัญญาประกันวินาศภัยมีความมุ่งหมายที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่เจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย แต่สัญญาประกันชีวิตมีความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจแก่ผู้ที่พึ่งพิงผู้เอาประกันภัยซึ่งเสียชีวิตไป (พรชัย สุนทรพันธุ์, 2545, น. 182)  
 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 17 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเป็นผู้รับ
ประกันภัยโดยท าสัญญาประกันภัยกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ” 
ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 18 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเป็นผู้รับประกันภัยโดยท า
สัญญาประกันชีวิตกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต” ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
บทบัญญัติในมาตราทั้งสองมาตราดังกล่าว แสดงให้เห็นความแตกต่างของถ้อยค าและกฎหมายมีเจตนารมณ์ที่แบ่งแยก
ลักษณะของสัญญาประกันวินาศภัยกับสัญญาประกันชีวิต โดยอนุญาตให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต สามารถท าการเป็นผู้รับประกันภัยได้แต่เฉพาะสัญญาประกันชีวิตเท่านั้น (อ านวย สุภเวชย์ , 2551, น. 
123) 
  
2. ลกัษณะทัว่ไปของสัญญาประกนัชีวติ  
 สัญญาประกันชีวิตนอกจากเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่ง ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยการประกันภัย เป็นพิเศษแล้ว ในส่วนของสัญญาประกันชีวิตมี
ลักษณะทั่วไป คือ 1) เป็นสัญญาเสี่ยงโชค 2) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3) เป็นสัญญาส าเร็จรูป 4) เป็นสัญญาที่ต้อง
ชดใช้เงินจ านวนแน่นอน และ 5) เป็นสัญญา (กรมธรรม์ประกันชีวิต) ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 2.1  สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาเส่ียงโชค หมายถึง สัญญาซึ่งการช าระหนี้ตามสัญญานั้นจะ
กระท าต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากข้อเท็จจริงที่จะใช้เป็นเงื่อนไขการจ่ายเป็นความไม่
แน่นอน นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้เอาประกันภัย ก็เป็นความรู้ที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่เพียงฝ่ายเดียว 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการท าสัญญา ผู้รับประกันภัยจึงควรจะได้รู้ถึงข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับสุขภาพและความ
บกพร่องทางร่างกายที่เกี่ยวกับผู้เอาประกันภัยเพื่อน ามาเป็นข้อพิจารณาในการรับประกันชีวิต และเพื่อมิให้การ
พิจารณารับประกันชีวิตผิดพลาด จะเห็นได้ว่า หลักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างยิ่งนั้นเป็นหลักส าคัญและ
จ าเป็นต้องมีในสัญญาประกันชีวิต เพราะเป็นหลักที่สนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา ซึ่งได้บัญญัติไว้ใน
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก ทั้ง ๆ ที่ในมาตรา 162 ก็ได้บัญญัตให้คู่สัญญาเปิดเผย
ข้อความจริงในการท าสัญญาไว้แล้ว แต่ก็ยังคงน ามาบัญญัติเน้นไว้โดยเฉพาะในเรื่องประกันภัยอีกด้วย (ไชยยศ  
เหมะรัชตะ, 2546, น. 393)  

 สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาเสี่ยงโชค (Aleatory Contract) กล่าวคือ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจได้รับการตอบ
แทนไม่สมกับจ านวนเงินที่เสียไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสหรือความไม่แน่นอนของความทรงชีพหรือมรณะของผู้เอา
ประกันภัย  
 2.2  สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน ในความหมายที่ว่าผู้รับประกันภัยก็ดี ผู้เอา
ประกันภัยก็ดี แต่ละฝ่ายต่างก็มีหนี้ที่จะต้องช าระให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้จาก
อีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นเมื่อสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาต่างตอบแทนจึงต้องบังคับตามบทบัญญัติในเร่ืองสัญญาต่างตอบ
แทนดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 369 บัญญัติว่า “ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมช าระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะช าระหนี้ หรือขอปฏิบัติการช าระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้
บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงก าหนด” 
  ในการท าประกันชีวิตผู้ขอท าประกันชีวิตจะต้องกรอกใบค าขอเอาประกันชีวิต พร้อมทั้งช าระเบี้ยประกันภัย
ส่งให้ตัวแทนประกันชีวิตเพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตน าส่งใบค าขอเอาประกันชีวิตพร้อมเบี้ยประกันชีวิตที่รับมาส่งมอบ
ให้แก่บริษัทประกันชีวิตเพื่อพิจารณารับประกันชีวิต เมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับช าระเบี้ยประกันภัยและตกลง
รับประกันชีวิตแล้ว บริษัทประกันชีวิตก็มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นการตอบ
แทน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ในการประกันชีวิตผู้เอา
ประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันชีวิตก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองเป็นการตอบแทน    
 2.3  สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาส าเร็จรูป สัญญาส าเร็จรูปตามความหมายใน Black Law 
Dictionary คือแบบสัญญามาตรฐานที่เสนอต่อลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือบริการมีสาระส าคัญให้ลูกค้าเลือกว่าจะท าสัญญา 
หรือจะปฏิเสธ โดยไม่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เจรจาต่อรองและมีเงื่อนไขว่าลูกค้าไม่อาจได้รับสิ่งของหรือบริการใด ๆ 
ตามที่ต้องการได้ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับความยินยอมตามสัญญานั้น 
  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 สัญญาส าเร็จรูป หมายความว่า สัญญาที่ท าเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยมีการก าหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคัญไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะท าในรูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดน ามาใช้ในการประกอบกิจการของตน  
  ในการท าสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยมักจะไม่มีโอกาสต่อรองข้อสัญญาให้ผิดไปจากเนื้อหาใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ฝ่ายผู้รับประกันภัยเป็นผู้ร่าง และเตรียมไว้แล้วก่อนเข้าท าสัญญากับผู้เอาประกันภัย จึงมี
โอกาสที่ผู้รับประกันภัยจะเขียนข้อสัญญาให้เป็นประโยชน์แก่ตน จนอาจท าให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม  นาย
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 จึงต้องเข้ามามีส่วนในการควบคุมความเป็นธรรมทางสัญญา โดย
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะเสนอขายได้ต้องได้รับความเห็นชอบตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535 เสียก่อน ทั้งนี้ นายทะเบียนมีอ านาจที่จะสั่งบริษัทประกันชีวิตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความต่าง ๆ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตได้ด้วย 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก ทั้ง ๆ ที่ในมาตรา 162 ก็ได้บัญญัตให้คู่สัญญาเปิดเผย
ข้อความจริงในการท าสัญญาไว้แล้ว แต่ก็ยังคงน ามาบัญญัติเน้นไว้โดยเฉพาะในเรื่องประกันภัยอีกด้วย (ไชยยศ  
เหมะรัชตะ, 2546, น. 393)  

 สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาเสี่ยงโชค (Aleatory Contract) กล่าวคือ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจได้รับการตอบ
แทนไม่สมกับจ านวนเงินที่เสียไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสหรือความไม่แน่นอนของความทรงชีพหรือมรณะของผู้เอา
ประกันภัย  
 2.2  สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน ในความหมายที่ว่าผู้รับประกันภัยก็ดี ผู้เอา
ประกันภัยก็ดี แต่ละฝ่ายต่างก็มีหนี้ที่จะต้องช าระให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้จาก
อีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นเมื่อสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาต่างตอบแทนจึงต้องบังคับตามบทบัญญัติในเร่ืองสัญญาต่างตอบ
แทนดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 369 บัญญัติว่า “ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมช าระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะช าระหนี้ หรือขอปฏิบัติการช าระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้
บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงก าหนด” 
  ในการท าประกันชีวิตผู้ขอท าประกันชีวิตจะต้องกรอกใบค าขอเอาประกันชีวิต พร้อมทั้งช าระเบี้ยประกันภัย
ส่งให้ตัวแทนประกันชีวิตเพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตน าส่งใบค าขอเอาประกันชีวิตพร้อมเบี้ยประกันชีวิตที่รับมาส่งมอบ
ให้แก่บริษัทประกันชีวิตเพื่อพิจารณารับประกันชีวิต เมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับช าระเบี้ยประกันภัยและตกลง
รับประกันชีวิตแล้ว บริษัทประกันชีวิตก็มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นการตอบ
แทน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ในการประกันชีวิตผู้เอา
ประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันชีวิตก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองเป็นการตอบแทน    
 2.3  สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาส าเร็จรูป สัญญาส าเร็จรูปตามความหมายใน Black Law 
Dictionary คือแบบสัญญามาตรฐานที่เสนอต่อลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือบริการมีสาระส าคัญให้ลูกค้าเลือกว่าจะท าสัญญา 
หรือจะปฏิเสธ โดยไม่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เจรจาต่อรองและมีเงื่อนไขว่าลูกค้าไม่อาจได้รับสิ่งของหรือบริการใด ๆ 
ตามที่ต้องการได้ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับความยินยอมตามสัญญานั้น 
  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 สัญญาส าเร็จรูป หมายความว่า สัญญาที่ท าเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยมีการก าหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคัญไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะท าในรูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดน ามาใช้ในการประกอบกิจการของตน  
  ในการท าสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยมักจะไม่มีโอกาสต่อรองข้อสัญญาให้ผิดไปจากเนื้อหาใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ฝ่ายผู้รับประกันภัยเป็นผู้ร่าง และเตรียมไว้แล้วก่อนเข้าท าสัญญากับผู้เอาประกันภัย จึงมี
โอกาสที่ผู้รับประกันภัยจะเขียนข้อสัญญาให้เป็นประโยชน์แก่ตน จนอาจท าให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม  นาย
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 จึงต้องเข้ามามีส่วนในการควบคุมความเป็นธรรมทางสัญญา โดย
กรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีจะเสนอขายได้ต้องได้รับความเห็นชอบตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535 เสียก่อน ทั้งนี้ นายทะเบียนมีอ านาจที่จะสั่งบริษัทประกันชีวิตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อความต่าง ๆ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตได้ด้วย 
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  อย่างไรก็ดี แม้ว่ากฎหมายจะก าหนดว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว
ก็ตาม แต่สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาส าเร็จรูป จึงตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 ด้วย ดังนั้น หากมีการน าคดีขึ้นสู่ศาล และศาลเห็นว่าข้อสัญญาประกันชีวิตหรือข้อตกลงที่ไม่เป็น
ธรรม ศาลย่อมมีอ านาจที่จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาข้อสัญญาดังกล่าวให้มีผลเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีได้ 
(พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4)10 
 2.4  สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญาที่ต้องชดใช้จ านวนเงินอันแน่นอน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 889 ได้บัญญัติไว้ว่า “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือ
มรณะของบุคคลคนหนึ่ง” ทั้งนี้ ความมุ่งหมายของสัญญาประกันชีวิต ในกรณีประกันชีวิตโดยอาศัยความมรณะของ  
ผู้เอาประกันภัยเป็นประกัน เพื่อมิใช่เพื่อจะชดใช้หรือทดแทนความเสียหายแก่เจ้าของชีวิต หากแต่มุ่งช่วยเหลือผู้ ซึ่ง
ต้องอาศัยพึ่งพิง ผู้ซึ่งถึงแก่ความตายไปแล้ว ในกรณีประกันชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันภัยเป็นประกัน 
เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับเงินจ านวนหนึ่งตามที่ตกลงกัน  
 สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาชดใช้เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ จึงไม่ใช่การจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงตามสัญญาประกันวินาศภัย แต่เป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ผู้รับประกันภัย) ต้อง
จ่ายเงินจ านวนแน่นอนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) เมื่อความตายที่รับประกันภัยไว้ได้เกิดขึ้น ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากว่าคุณค่าของชีวิตมนุษย์นั้นไม่มีจ ากัด ดังนั้น จึงไม่มีเงินจ านวนใดมากพอที่จะชดเชยการตายที่เกิดขึ้นได้ 
แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีอายุถึงช่วงที่ชีวิตของเขาไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ตาม แต่ผู้รับประกันภัยก็ยังต้องชดใช้
เงินเป็นจ านวนที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาประกันชีวิตนั้น 
 2.5  สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นสัญญา (กรมธรรม์ประกันชีวิต) ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานของรัฐ  การก ากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตจะด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ทั้งนี้การประกอบกิจการด้านการประกันชีวิตจะกระท าได้เมื่อได้จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัท มหาชน จ ากัด และโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
(พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 7)  
 ส่วนการท าสัญญาประกันชีวิตก็ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายทะเบียน11 ตามพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2535 โดยผู้รับประกันภัยต้องขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ย
ประกันชีวิต รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต ต่อนายทะเบียนก่อนเสนอขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตต่อประชาชน ซึ่งในการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันชีวิต 
นายทะเบียนจะพิจารณาถึงหลักกฎหมาย หลักการประกันภัย และความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  
 
 
 10 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 “ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า 
หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาส าเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูป หรือผู้ซ้ือฝาก
ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น” 

11 นายทะเบียน หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรม-
การก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย (พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 4) 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 กรณีที่มีการใช้แบบและข้อความที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 มาตรา 29 บัญญัติไว้มีใจความว่า  
 “กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นไปตามแบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
  แบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ทั้งนี้เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัท
ประกันชีวิตร้องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกแบบหรือข้อความนั้นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดก็ได้  
   ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแตกต่างไปจากแบบหรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้
ความเห็นชอบหรือที่สั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิก ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตมีสิทธิเลือกให้บริษัทต้องรับผิดในการช าระหนี้ตามแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือข้อความที่บริษัทออกให้
นั้น หรือตามแบบหรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะใช้สทิธิดังกลา่วนีป้ระการใดหรือไม่ย่อมไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นความผดิที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535  
 ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยใช้แบบหรือข้อความท่ีนายทะเบียนมิได้ให้ความ
เห็นชอบหรือที่สั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิก ผู้เอาประกันภัยจะเลือกให้บริษัทประกันชีวิตต้องรับผิด
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น หรือจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตนั้นเสียและให้บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ได้ช าระ
ไว้แล้วแก่บริษัทประกันชีวิตก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะใช้สิทธิดังกล่าวนี้ประการใดหรือไม่ ย่อมไม่เป็นเหตุให้
บริษัทพ้นความผิดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535”  
 ในส่วนอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเช่นกัน
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 30 ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อนายทะเบียน
เห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทประกันชีวิตร้องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้เปลี่ยนอัตราเสียใหม่ก็ได้ การเปลี่ยนอัตราใหม่ไม่มี
ผลกระทบกระเทือนกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไว้ก่อนแล้ว 
 อย่างไรก็ดี หากบริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 29 หรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตโดยฝ่าฝืน
มาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 
 
3. รายการทีต้่องมใีนกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 นอกจากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีบทบัญญัติเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตไว้ใน มาตรา 867 
บัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือ
ลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่  ผู้รับประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัย อันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือของผู้รับ
ประกันภัยและมีรายการ ดังต่อไปนี้  
 1) วัตถุที่เอาประกันภัย  
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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 กรณีที่มีการใช้แบบและข้อความที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 มาตรา 29 บัญญัติไว้มีใจความว่า  
 “กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นไปตามแบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
  แบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ทั้งนี้เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัท
ประกันชีวิตร้องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกแบบหรือข้อความนั้นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดก็ได้  
   ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแตกต่างไปจากแบบหรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้
ความเห็นชอบหรือที่สั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิก ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตมีสิทธิเลือกให้บริษัทต้องรับผิดในการช าระหนี้ตามแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือข้อความที่บริษัทออกให้
นั้น หรือตามแบบหรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะใช้สทิธิดังกลา่วนีป้ระการใดหรือไม่ย่อมไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นความผดิที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535  
 ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยใช้แบบหรือข้อความที่นายทะเบียนมิได้ให้ความ
เห็นชอบหรือที่สั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิก ผู้เอาประกันภัยจะเลือกให้บริษัทประกันชีวิตต้องรับผิด
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น หรือจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตนั้นเสียและให้บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ได้ช าระ
ไว้แล้วแก่บริษัทประกันชีวิตก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะใช้สิทธิดังกล่าวนี้ประการใดหรือไม่ ย่อมไม่เป็นเหตุให้
บริษัทพ้นความผิดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535”  
 ในส่วนอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเช่นกัน
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 30 ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อนายทะเบียน
เห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทประกันชีวิตร้องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้เปลี่ยนอัตราเสียใหม่ก็ได้ การเปลี่ยนอัตราใหม่ไม่มี
ผลกระทบกระเทือนกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไว้ก่อนแล้ว 
 อย่างไรก็ดี หากบริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 29 หรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตโดยฝ่าฝืน
มาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 
 
3. รายการทีต้่องมใีนกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 นอกจากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีบทบัญญัติเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตไว้ใน มาตรา 867 
บัญญัติว่า “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือ
ลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่  ผู้รับประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัย อันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือของผู้รับ
ประกันภัยและมีรายการ ดังต่อไปนี้  
 1) วัตถุที่เอาประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-50     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 

 2) ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง  
 3) ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้  
 4) จ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย  
 5) จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย  
 6) ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเร่ิมต้น และเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย  
 7) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย  
 8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย  
 9) ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี  
 10)  วันท าสัญญาประกันภัย  
 11)  สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย”  
 กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักฐานเป็นหนังสือที่มีลายมือชื่อผู้รับประกันภัยฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิต อย่างไรก็ตามใบเสร็จรับเงินก็ถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการฟ้องร้องผู้รับ
ประกันภัยได้ อาจกล่าวได้ว่า หลักฐานเป็นหนังสือตามที่ก าหนดไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 
ข้างต้น มิได้หมายถึงเฉพาะกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังนั้น เมื่อผู้ขอเอาประกันชีวิตได้ขอเอาประกันชีวิตกับบริษัทและ
ช าระเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตจะต้องมอบใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้แก่ผู้ขอ
เอาประกันชีวิต เพื่อเป็นหลักฐาน และเมื่อบริษัทประกันชีวิตตกลงรับประกันชีวิตของผู้เอาประกันชีวิตแล้ว บริษัทจะ
จัดส่งกรมธรรม์ประกันชีวิตและใบเสร็จรับเงินให้ผู้เอาประกันชีวิตต่อไป  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่2.5  
เงือ่นไขทัว่ไปของสัญญาประกนัชีวติ 
   
 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีบทบาทในการก ากับ
ธุรกิจประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตมีการเสนอขายกับประชาชนนั้น จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 29 ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัยใน
ด้านสัญญา 
 ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตนายทะเบียนได้มีค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2546 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546 เร่ือง 
การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ซึ่งได้แก่กรมธรรม์ประกัน
ชีวิต แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท
สามัญ โดยมีการแบ่งออกเป็นแต่ละหมวด คือ  
 หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย ว่าด้วยเรื่อง ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความ
ไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิต การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย 
ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ การแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิต การเปลี่ยนแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน การแจ้งการตายและการ
พิสูจน์ศพ สิทธิเก่ียวกับเงินค้างจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 หมวด 2 การประกันภัย ว่าด้วยเรื่อง การช าระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย การ
ขาดอายุของกรมธรรม์ประกันชีวิต การต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 หมวด 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต ว่าด้วยเรื่อง การน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ย
ประกันภัยโดยอัตโนมัติ การเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ การแปลง
เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 หมวด 4 การกู้ยืมเงิน ว่าด้วยเรื่อง การกู้ยืมเงิน  
 หมวด 5 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ว่าด้วยเรื่อง สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 
หมวด 1 สัญญาประกนัภัย  

1.  ความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดจากการที่บริษัทประกันชีวิตเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัย ในใบค าขอเอาประกัน
ชีวิต ใบแถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอ่ืนใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการช าระเบี้ยประกันภัยงวด
แรกแล้ว บริษัทจึงได้ตกลงท าสัญญาและออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ไว้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ  ซึ่งถ้า
บริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้วอาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา  สัญญา

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

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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เร่ืองที ่2.5  
เงือ่นไขทัว่ไปของสัญญาประกนัชีวติ 
   
 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีบทบาทในการก ากับ
ธุรกิจประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตมีการเสนอขายกับประชาชนนั้น จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 29 ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัยใน
ด้านสัญญา 
 ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตนายทะเบียนได้มีค าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2546 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546 เร่ือง 
การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับมาตรฐาน ซึ่งได้แก่กรมธรรม์ประกัน
ชีวิต แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท
สามัญ โดยมีการแบ่งออกเป็นแต่ละหมวด คือ  
 หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย ว่าด้วยเรื่อง ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความ
ไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิต การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย 
ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ การแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิต การเปลี่ยนแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน การแจ้งการตายและการ
พิสูจน์ศพ สิทธิเก่ียวกับเงินค้างจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 หมวด 2 การประกันภัย ว่าด้วยเรื่อง การช าระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย การ
ขาดอายุของกรมธรรม์ประกันชีวิต การต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 หมวด 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต ว่าด้วยเรื่อง การน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ย
ประกันภัยโดยอัตโนมัติ การเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ การแปลง
เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 หมวด 4 การกู้ยืมเงิน ว่าด้วยเรื่อง การกู้ยืมเงิน  
 หมวด 5 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ว่าด้วยเรื่อง สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 
หมวด 1 สัญญาประกนัภัย  

1.  ความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดจากการที่บริษัทประกันชีวิตเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัย ในใบค าขอเอาประกัน
ชีวิต ใบแถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอ่ืนใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการช าระเบี้ยประกันภัยงวด
แรกแล้ว บริษัทจึงได้ตกลงท าสัญญาและออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ไว้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ  ซึ่งถ้า
บริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้วอาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา  สัญญา
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ประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ12 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาได้
และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอา
ประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 
 2.  การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 บริษัทประกันชีวิตจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิต 
มีผลบังคับในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไปนับตั้งแต่วันท าสัญญาประกันภัย หรือ
หากมีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้นับตั้งแต่วันต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิมของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตคร้ังสุดท้าย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุ
คลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอก
ล้างสัญญาได้ตามเงื่อนไขข้อ 1 แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาภายในก าหนด 1 เดือนนับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่
อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาในกรณีนี้ได้ 
 หมายเหตุ  

 1)  “วันท าสัญญาประกันภัย” คือ วันที่บริษัทประกันชีวิตตกลงรับประกันภัยตามที่ปรากฏในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันชีวิต กรณีที่บริษัทมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่น ซึ่งแตกต่างไปจากค าขอเอาประกันชีวิต เช่น เปลี่ยน
แบบกรมธรรม์ประกันชีวิต เปลี่ยนจ านวนเงินเอาประกันภัย เป็นต้น ให้ถือวันที่ค าสนองมาถึงบริษัทหรือ กรณีที่บริษัท
มีข้อขัดข้องอ่ืน ๆ การรับประกันภัยตามใบค าขอเอาประกันชีวิตย่อมอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบรับเงินเบี้ย
ประกันภัยของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัย  

 2)  กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้ถือตั้งแต่วันที่บริษัทประกันชีวิตอนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์
ประกันชีวิต  

 3)  หากบริษัทประกันชีวิตใดจะไม่ใช้สิทธิบอกล้างสัญญา กรณีการกลับคืนสู่สถานะเดิมก็ไม่ต้องใส่ไว้ 
3.  สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ หากมิได้ก าหนดมอบให้บุคคลอ่ืนใดโดยเฉพาะแล้วให้ถือว่า
เป็นของผู้เอาประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้นการก าหนดมอบสิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ ประกันชีวิตให้บุคคลอ่ืน
จะต้องท าเป็นหนังสือแจ้งบริษัทประกันชีวิตและได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้ว 

4.  การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมีผลบังคับ แม้ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เอง  ผู้เอา
ประกันภัยก็มีสิทธิจะโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้รับประโยชน์ก็ได้  เว้นแต่จะ
ได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัท
ประกันชีวิตแล้วว่า ตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยฉบับนี้ 
จะไม่ผูกพันบริษัท จนกว่าผู้เอาประกันภัยได้แจ้งการโอนประโยชน์ดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นหนังสือและบริษัทได้ 
 

 
12 โมฆียะ หมายถึง การไม่สมบูรณ์ของนิติกรรมต่าง ๆ โมฆียะนี้ให้ผลสองทางคือ ยอมรับนิติกรรมนั้น หรือ ปฏิเสธนิติกรรมนั้น 

     โมฆะ หมายถึง นิติกรรมใด ๆ ที่ท านัน้เป็นอันเสียเปล่าตั้งแต่ต้น ผลก็คือ เสมือนว่าไม่เคยมีการท านิติกรรมนั้นมาก่อน 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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บันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและ
บริษัทไม่ต้องรับผิดถ้าได้จ่ายจ านวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้มีสิทธิไปโดยไม่ทราบถึงการโอน
ประโยชน์ดังกล่าวก่อน 
 5.  ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ 
ภายใต้ข้อก าหนดกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น  หากมิได้ระบุชื่อ ผู้รับประโยชน์ บริษัทจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว 
และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอา
ประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น  หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วน
ของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่า ๆ กัน  
 6.  การเปลี่ยนตัวผู้ รับประโยชน์ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ผู้เอาประกันภัยจะเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ผู้รับประโยชน์ไป
แล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น ในกรณี
ที่ผู้รับประโยชน์คนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์จะมีผล
บังคับนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาโดยแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบเป็นหนังสือ เพื่อบริษัทจะท าการ
บันทึกการเปล่ียนแปลงในกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือออกบันทึกสลักหลังให้  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดถ้าได้
จ่ายจ านวนเงินอันจะพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์ในกรณีผู้รับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์จะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้วและบริษัทได้ท าการบันทึกเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือออกบันทึกสลักหลังให้ 
 หมายเหตุ เพื่อป้องกันภัยทางศีลธรรมที่อาจเกิดแก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เปลี่ยนผู้รับประโยชน์คนใหม่ซึ่ง
มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย 

7.  การแก้ไขกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 การแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทประกันชีวิตตกลงรับการแก้ไข และจะมีผล
บังคับ ต่อเมื่อบริษัทได้บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัท 
 8.  การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิต โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ผู้เอาประกันภัยอาจท าเป็นหนังสือขอให้บริษัทประกันชีวิตเปลี่ยนแบบประกันภัยเป็นแบบอ่ืนตามที่บริษัทได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันชีวิตหากการเปลี่ยนแบบ
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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บันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและ
บริษัทไม่ต้องรับผิดถ้าได้จ่ายจ านวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้มีสิทธิไปโดยไม่ทราบถึงการโอน
ประโยชน์ดังกล่าวก่อน 
 5.  ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ 
ภายใต้ข้อก าหนดกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น  หากมิได้ระบุชื่อ ผู้รับประโยชน์ บริษัทจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว 
และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอา
ประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น  หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วน
ของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่า ๆ กัน  
 6.  การเปลี่ยนตัวผู้ รับประโยชน์ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ผู้เอาประกันภัยจะเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ผู้รับประโยชน์ไป
แล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น ในกรณี
ที่ผู้รับประโยชน์คนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์จะมีผล
บังคับนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาโดยแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบเป็นหนังสือ เพื่อบริษัทจะท าการ
บันทึกการเปล่ียนแปลงในกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือออกบันทึกสลักหลังให้  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดถ้าได้
จ่ายจ านวนเงินอันจะพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์ในกรณีผู้รับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์จะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้วและบริษัทได้ท าการบันทึกเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน
กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือออกบันทึกสลักหลังให้ 
 หมายเหตุ เพื่อป้องกันภัยทางศีลธรรมที่อาจเกิดแก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เปลี่ยนผู้รับประโยชน์คนใหม่ซึ่ง
มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย 

7.  การแก้ไขกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 การแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทประกันชีวิตตกลงรับการแก้ไข และจะมีผล
บังคับ ต่อเมื่อบริษัทได้บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัท 
 8.  การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิต โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ผู้เอาประกันภัยอาจท าเป็นหนังสือขอให้บริษัทประกันชีวิตเปลี่ยนแบบประกันภัยเป็นแบบอ่ืนตามที่บริษัทได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันชีวิตหากการเปลี่ยนแบบ
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ประกันภัยนี้ ท าให้ผลต่างของเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามแบบการประกันภัยเดิมกับ
แบบการประกันภัยใหม่ บริษัทประกันชีวิตจะคืนเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในส่วนที่
ลดลง หักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มข้ึน หรือเงินค่าเวนคืนส่วน
ที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี 
 หมายเหตุ ผลต่างของเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้แก่ ส่วนที่แตกต่าง
ระหว่างเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามแบบการประกันภัยเดิมกับแบบการประกันภัย
ใหม่ เนื่องจากในทางปฏิบัติ การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจท าให้ผลต่างของเบี้ยประกันภัยหรือ เงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต มีทั้งเพิ่มหรือลด เพื่อความชัดเจนจึงเขียนไว้ ทั้ง 2 กรณี 

9.  การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อปรากฏว่า 
   1)  ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปีนับแต่วันท าสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์
ประกันชีวิต หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตคร้ังสุดท้าย ความรับผิดของบริษัทประกันชีวิตจะมี
เพียงคืนเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่ได้ช าระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด  หรือเบี้ยประกันภัยส าหรับการ
ประกันชีวิตเพื่อการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต ครั้งสุดท้าย
แล้วแต่กรณี 
   2)  ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษัทประกันชีวิตจะมีเพียง 
คืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
    (1) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิต
จะอนุโลมคืนเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่ได้รับช าระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย 
    (2) ในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน หากผู้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่า ผู้เอา
ประกันภัยโดยเจตนา บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่า 
ผู้เอาประกันภัยตามส่วน เมื่อหักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดยบริษัทประกันชีวิตจะไม่คืน
เบี้ยประกันภัยส่วนนี้ทั้งหมดด้วย การคืนเบี้ยประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตกรณีฆ่าตัวตายหรือถูก
ฆาตกรรม บริษัทมีสิทธิหักหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ออกได้ 
 10.  การแถลงอายหุรือเพศคลาดเคลื่อน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ถ้าผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุหรือเพศไว้ต่อบริษัทประกันชีวิตคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง เป็นเหตุให้
บริษัทก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต ่า จ านวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต นี้
จะต้องลดลงเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้มาจะซื้อความคุ้มครองได้ ส าหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัย
เกินกว่าอัตราตามอายุ หรือเพศจริง บริษัทประกันชีวิตจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้ถ้าบริษัทประกันชีวิตพิสูจน์ได้
ว่าในขณะท า สัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว สัญญาประกันภัยนี้เป็นโมฆียะ บริษัทประกันชีวิตมีสิทธิบอกล้างสญัญาได้กรณีที่บริษัทบอกล้างสัญญา 
บริษัทประกันชีวิตจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักหนี้สิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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หมายเหตุ อายุหรือเพศในจ ากัดอัตราทางค้าปกติของบริษัทประกันชีวิตจะขึ้นอยู่กับแบบการประกันภัย และแบบของ
ผลประโยชน์เพิ่มเติมต่าง ๆ ซึ่งแต่ละบริษัทได้ยื่นและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิตแล้ว 

11.  การแจ้งการตายและการพสูิจน์ศพ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบภายในสิบสี่วัน  (14 วัน) 
นับแต่วันเสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ทราบว่ามีการประกันภัย ใน
กรณีเช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงความตายหรือวันที่ทราบว่า
มีการประกันภัยผู้รับประโยชน์จะต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตให้แก่บริษัท และ
ถ้าบริษัทประกันชีวิตร้องขอผู้รับประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริษัทประกันชีวิตโดยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับประโยชน์เอง ฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย  เมื่อ
บริษัทประกันชีวิตเห็นว่ามีความจ าเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา  บริษัทประกันชีวิตจะรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ต่อเมื่อผู้รับประโยชน์ หรือฝ่ายผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามความในวรรคก่อน ๆ  ของข้อนี้
เรียบร้อยแล้ว 

12.  สิทธิเกีย่วกบัเงินค้างจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตครบก าหนดวันสิ้นสุดตามสัญญาหรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  ในระหว่างที่
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับอยู่ หากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ยังไม่ได้มารับ
เงินที่มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายในก าหนดระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ครบ
ก าหนด หรือวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะให้ดอกเบี้ยส าหรับเงินดังกล่าวทั้งหมดในอัตราเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 

13.  การระงับข้อพพิาทโดยอนญุาโตตุลาการ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาท
นั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทประกันชีวิตตกลงยินยอมและให้ท า การวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตาม
ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
  

หมวด 2 การประกนัภัย 
 14.  การช าระเบี้ยประกนัภัย โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 การช าระเบี้ยประกันภัยต้องช าระก่อนหรือในวันถึงก าหนดช าระโดยช าระเป็นงวดรายปี  รายงวด 6 เดือน           
3 เดือน หรือรายเดือน ณ ส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทประกันชีวิต หรือกับนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับมอบ
อ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้บริษัทจะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่บริษัท
ยินยอมให้มีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดน้อยกว่าหนึ่งปี จ านวนเบี้ยประกันภัยที่ช าระให้บริษัทประกันชวีิตยังไม่
เต็มปีนั้นเป็นหนี้สินที่บริษัทประกันชีวิตจะต้องหักออกจากจ านวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอา
ประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงงวดการช าระเบี้ยประกันภัยได้ โดยต้องท าเป็นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการช าระเบี้ย
ประกันภัยไปยังบริษัทประกันชีวิต และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทประกันชีวิตอนุมัติ  การช าระเบี้ย
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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หมายเหตุ อายุหรือเพศในจ ากัดอัตราทางค้าปกติของบริษัทประกันชีวิตจะขึ้นอยู่กับแบบการประกันภัย และแบบของ
ผลประโยชน์เพิ่มเติมต่าง ๆ ซึ่งแต่ละบริษัทได้ยื่นและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิตแล้ว 

11.  การแจ้งการตายและการพสูิจน์ศพ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบภายในสิบสี่วัน  (14 วัน) 
นับแต่วันเสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ทราบว่ามีการประกันภัย ใน
กรณีเช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงความตายหรือวันที่ทราบว่า
มีการประกันภัยผู้รับประโยชน์จะต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตให้แก่บริษัท และ
ถ้าบริษัทประกันชีวิตร้องขอผู้รับประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริษัทประกันชีวิตโดยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับประโยชน์เอง ฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย  เมื่อ
บริษัทประกันชีวิตเห็นว่ามีความจ าเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา  บริษัทประกันชีวิตจะรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ต่อเมื่อผู้รับประโยชน์ หรือฝ่ายผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามความในวรรคก่อน ๆ  ของข้อนี้
เรียบร้อยแล้ว 

12.  สิทธิเกีย่วกบัเงินค้างจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตครบก าหนดวันสิ้นสุดตามสัญญาหรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  ในระหว่างที่
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับอยู่ หากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ยังไม่ได้มารับ
เงินที่มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายในก าหนดระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ครบ
ก าหนด หรือวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะให้ดอกเบี้ยส าหรับเงินดังกล่าวทั้งหมดในอัตราเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 

13.  การระงับข้อพพิาทโดยอนญุาโตตุลาการ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาท
นั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทประกันชีวิตตกลงยินยอมและให้ท า การวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตาม
ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
  

หมวด 2 การประกนัภัย 
 14.  การช าระเบี้ยประกนัภัย โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 การช าระเบี้ยประกันภัยต้องช าระก่อนหรือในวันถึงก าหนดช าระโดยช าระเป็นงวดรายปี  รายงวด 6 เดือน           
3 เดือน หรือรายเดือน ณ ส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทประกันชีวิต หรือกับนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับมอบ
อ านาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้บริษัทจะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่บริษัท
ยินยอมให้มีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดน้อยกว่าหนึ่งปี จ านวนเบี้ยประกันภัยที่ช าระให้บริษัทประกันชวีิตยังไม่
เต็มปีนั้นเป็นหนี้สินที่บริษัทประกันชีวิตจะต้องหักออกจากจ านวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอา
ประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงงวดการช าระเบี้ยประกันภัยได้ โดยต้องท าเป็นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการช าระเบี้ย
ประกันภัยไปยังบริษัทประกันชีวิต และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทประกันชีวิตอนุมัติ  การช าระเบี้ย
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ประกันภัยให้ช าระเป็นเงินสด การช าระเบี้ยประกันภัยด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอ่ืนใดจะถือว่าได้ช าระ
เบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรียกเก็บเงินสดได้แล้ว 
 15.  ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากผู้เอาประกันภัยมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันชีวิตจะผ่อน
ผันให้เป็นเวลาสามสิบเอ็ดวัน (31 วัน) นับแต่วันครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน บริษัทประกันชีวิตจะ
หักเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์ประกันชีวิต นั้นออกจากจ านวนเงิน ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะชดใช้ตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ โดยไม่คิดดอกเบี้ย 
 หมายเหตุ เนื่องจากการค านวณเบี้ยประกันภัยของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้ถือเอาเบี้ยประกันภัยรายปี
เป็นหลัก หากบริษัทประกันชีวิตก าหนดให้ช าระเป็นรายเดือนหรือรายงวด 3 เดือน หรือ 6 เดือน บริษัทมีสิทธิจะหัก
เบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นออกจากจ านวนเงินซึ่งบริษัทจะต้องชดใช้ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัยเกินกว่า 31 วันก็ได้ 

16.  การขาดอายขุองกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 15 กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ย่อม

ขาดอายุ นับแต่วันถึงก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีที่กรมธรรมป์ระกันชีวิตจะมีผลบังคับโดยข้อก าหนดอื่นใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 
 หมายเหตุ การรักษากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขาดอายุเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ต่อไป คือ  
  1)  ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะต้องขอ
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต  
  2)  ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้วและผู้เอาประกันภัย
ยังมิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดย
อัตโนมัติ หรือขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จหรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา 

17.  การต่ออายกุรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันชีวิตขาดอายุ และยังมิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้ดังต่อไปนี้ 
 วิธีที่ 1 ช าระเบี้ยประกันภัยที่ขาดช าระทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการ
ค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี  
 วิธีที่ 2 เลื่อนวันเริ่มต้นแห่งสัญญาประกันภัยออกไปเท่ากับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ขาดอายุ โดยผู้
เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ยประกันภัยในอัตราตามอายุของผู้เอาประกันภัย ณ วันเร่ิมต้นใหม่ของสัญญาประกันภัยใน
การต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยต้องด าเนินการดังนี้ 
   1)  ยื่นค าขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด  
   2)  แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ และอยู่ในสภาพที่บริษัทรับประกันชีวิตได้โดยผู้เอาประกันภัย
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี) 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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   3)  ช าระคืนหนี้สินใด ๆ ที่มีอยู่ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้อนุมัติแล้ว 
 หมายเหตุ ในกรณีที่ใช้วิธีต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยเลื่อนวันเริ่มต้นแห่งสัญญาลงมาบริษัทจะไม่
เรียกร้องให้ช าระเบี้ยประกันภัยย้อนหลังอีก 
 (1) การขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้เลื่อนวันรับประกันภัยในการต่ออายุสัญญาประกันภัยได้ 
 (2) ไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระทั้งหมด 
 (3) ให้ขยายเวลาการต่อสัญญาเกินกว่า 5 ปีก็ได้ 
 
หมวด 3 การใช้สิทธิเกีย่วกบัมูลค่ากรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 18.  การน ามลูค่าเวนคืนมาช าระเบ้ียประกนัภัยโดยอัตโนมัติ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
   แบบท่ี 1 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้
สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีไม่
เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่ก าหนด แต่เพียงพอส าหรับการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน ให้ท า
การเปลี่ยนวิธีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในวันที่ถึงก าหนดช าระ
เบี้ยประกันภัยมีไม่เพียงพอส าหรับการช าระเป็นราย 3 เดือน บริษัทประกันชีวิตจะแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็น
การประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนด หากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีเงินค่าเวนคืน  บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืน
ดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในวรรคแรก  
   แบบท่ี 2 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้
สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ใน การค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
    1)  ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีจ านวนเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนเบี้ยประกันภัยตาม
งวดซึ่งผิดนัดช าระ บริษัทประกันชีวิตจะช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้ในลักษณะของการกู้ยืมดังกล่าวในวรรคแรก และ
หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีเพียงพอ บริษัทประกันชีวิตก็จะให้กู้ยืมค่าเบี้ยประกันภัยที่ผิดนัดช าระงวด
ต่อไปโดยวิธีเดียวกัน จนกว่าเบี้ยประกันภัยได้รับช าระเต็มปี ต่อจากนั้นกรมธรรม์ประกันชีวิตก็จะมีผลบังคับโดย
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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   3)  ช าระคืนหนี้สินใด ๆ ที่มีอยู่ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้อนุมัติแล้ว 
 หมายเหตุ ในกรณีที่ใช้วิธีต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยเลื่อนวันเริ่มต้นแห่งสัญญาลงมาบริษัทจะไม่
เรียกร้องให้ช าระเบี้ยประกันภัยย้อนหลังอีก 
 (1) การขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้เลื่อนวันรับประกันภัยในการต่ออายุสัญญาประกันภัยได้ 
 (2) ไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระทั้งหมด 
 (3) ให้ขยายเวลาการต่อสัญญาเกินกว่า 5 ปีก็ได้ 
 
หมวด 3 การใช้สิทธิเกีย่วกบัมูลค่ากรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 18.  การน ามลูค่าเวนคืนมาช าระเบ้ียประกนัภัยโดยอัตโนมัติ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
   แบบท่ี 1 ในกรณีท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้
สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีไม่
เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่ก าหนด แต่เพียงพอส าหรับการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน ให้ท า
การเปลี่ยนวิธีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในวันที่ถึงก าหนดช าระ
เบี้ยประกันภัยมีไม่เพียงพอส าหรับการช าระเป็นราย 3 เดือน บริษัทประกันชีวิตจะแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็น
การประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนด หากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีเงินค่าเวนคืน  บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืน
ดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในวรรคแรก  
   แบบท่ี 2 ในกรณีท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้
สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ใน การค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
    1)  ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีจ านวนเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนเบี้ยประกันภัยตาม
งวดซึ่งผิดนัดช าระ บริษัทประกันชีวิตจะช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้ในลักษณะของการกู้ยืมดังกล่าวในวรรคแรก และ
หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีเพียงพอ บริษัทประกันชีวิตก็จะให้กู้ยืมค่าเบี้ยประกันภัยที่ผิดนัดช าระงวด
ต่อไปโดยวิธีเดียวกัน จนกว่าเบี้ยประกันภัยได้รับช าระเต็มปี ต่อจากนั้นกรมธรรม์ประกันชีวิตก็จะมีผลบังคับโดย
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อัตโนมัติตามการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
ประกันชีวิตก าหนด 
    2)  ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต มีไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดซึ่งผิดนัด
ช าระ บริษัทประกันชีวิตจะแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์
ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด หากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตใน
วรรคแรก 
   แบบท่ี 3 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัย และมิได้
ใช้สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี)
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปีในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมีไม่
เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่ก าหนดบริษัทประกันชีวิตจะแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็นการ
ประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันชีวิต
ก าหนด หากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีเงินค่าเวนคืน  บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืน
ดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในวรรคแรก 
   แบบท่ี 4 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้ว 
เมื่อถึงก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัย และมิได้
ใช้สิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพือ่ให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทประกันชีวิตจะน า
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืม และบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตรา
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมี
ไม่เพียงพอช าระเบี้ยประกันภัย ตามงวดที่ก าหนด บริษัทประกันชีวิตจะค านวณให้เป็นเบี้ยประกันภัยรายเดือน หากมี
เศษของเดือนจะปัดขึ้นเป็นหนึ่งเดือน 
 หมายเหตุ บริษัทประกันชีวิตอาจเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งใน 4 แบบนี้ก็ได้ 

19.  การเวนคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิต
ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้โดยขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และรับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันชีวิตตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตกับผลประโยชน์อ่ืน ๆ อันพึงจะได้รับ 
(ถ้ามี) หักด้วยจ านวนหนี้สินใด ๆ ที่ค้างช าระอยู่ (ถ้ามี) 
 หมายเหตุ บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดให้มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ก่อนสิ้นปีที่ 2 ของสัญญา
ประกันชีวิตก็ได้จึงให้ถือตามจ านวนในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต โดยไม่ก าหนดว่าต้องช าระเบี้ยประกันภัยครบ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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3 ปีแล้ว ส าหรับการประกันภัยแบบชั่วระยะเวลา อาจไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตก็ได้ กรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยขอเลิกสัญญาในปีที่มีการจ่ายเงินคืนตามสัญญาประกันชีวิต เงินค่าเวนคืนจะเท่ากับจ านวนที่ก าหนดไว้ใน
ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หักด้วยจ านวนเงินจ่ายคืนตามสัญญาประกันภัย 

20.  การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกนัชีวิตใช้เงินส าเร็จ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิต
ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ  โดย 
ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป  การเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะน าเงิน 
ค่าเวนคืนที่มีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เป็นกรมธรรม์
ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นไปตามระยะเวลาประกันภัยเดิม แต่จ านวนเงินเอา
ประกันภัยเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องมูลค่าใช้เงินส าเร็จ
ที่ตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนนี้ให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
จนถึงวันครบก าหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกัน และหากมี
เงินเหลือเงินจ่ายคืนทันทีตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะคืนเงินจ านวนดังกล่าวให้ 
ผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมี
หนี้สินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ก่อนที่จะ
น ามาค านวณมูลค่าใช้เงินส าเร็จ 
 หมายเหตุ บริษัทประกันชีวิตใดประสงค์จะใช้ข้อนี้โดยอัตโนมัติ ให้ผู้เอาประกันภัยแสดงความจ านงให้บริษัท
ประกันชีวิตทราบในวันขอเอาประกันภัยหรือหลังจากวันนั้นก็ได้ 

21.  การแปลงเป็นการประกนัภัยแบบขยายเวลา มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
   แบบท่ี 1 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินคาเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และ
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา จ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ย
ประกันภัยต่อไป การแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมดที่
มีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระคร้ังเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เป็นการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์
ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่พ้น
ก าหนดระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่
เงินค่าเวนคืนค่าเวนคืนซื้อการประกันภัยแบบขยายเวลาแล้ว หากยังมีเงินเหลืออยู่บริษัทประกันชีวิตจะน าไปค านวณ
เป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียวเพื่อซื้อการประกันภัยแบบสะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึง
วันครบก าหนด บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามช่องเงินครบก าหนดให้ และหากยังมีเงินเหลืออีกบริษัทประกันชีวิตจะ
จ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทันทีให้แก่ผู้เอาประกันภัย  ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบขยายเวลา ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะหักหนี้สิน
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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3 ปีแล้ว ส าหรับการประกันภัยแบบชั่วระยะเวลา อาจไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตก็ได้ กรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยขอเลิกสัญญาในปีที่มีการจ่ายเงินคืนตามสัญญาประกันชีวิต เงินค่าเวนคืนจะเท่ากับจ านวนที่ก าหนดไว้ใน
ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หักด้วยจ านวนเงินจ่ายคืนตามสัญญาประกันภัย 

20.  การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกนัชีวิตใช้เงินส าเร็จ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิต
ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ  โดย 
ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป  การเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะน าเงิน 
ค่าเวนคืนที่มีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เป็นกรมธรรม์
ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นไปตามระยะเวลาประกันภัยเดิม แต่จ านวนเงินเอา
ประกันภัยเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องมูลค่าใช้เงินส าเร็จ
ที่ตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนนี้ให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
จนถึงวันครบก าหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกัน และหากมี
เงินเหลือเงินจ่ายคืนทันทีตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะคืนเงินจ านวนดังกล่าวให้ 
ผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใช้เงินส าเร็จ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมี
หนี้สินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ก่อนที่จะ
น ามาค านวณมูลค่าใช้เงินส าเร็จ 
 หมายเหตุ บริษัทประกันชีวิตใดประสงค์จะใช้ข้อนี้โดยอัตโนมัติ ให้ผู้เอาประกันภัยแสดงความจ านงให้บริษัท
ประกันชีวิตทราบในวันขอเอาประกันภัยหรือหลังจากวันนั้นก็ได้ 

21.  การแปลงเป็นการประกนัภัยแบบขยายเวลา มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
   แบบท่ี 1 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินคาเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และ
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา จ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ย
ประกันภัยต่อไป การแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมดที่
มีอยู่ในขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระคร้ังเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เป็นการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์
ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่พ้น
ก าหนดระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่
เงินค่าเวนคืนค่าเวนคืนซื้อการประกันภัยแบบขยายเวลาแล้ว หากยังมีเงินเหลืออยู่บริษัทประกันชีวิตจะน าไปค านวณ
เป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียวเพื่อซื้อการประกันภัยแบบสะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึง
วันครบก าหนด บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามช่องเงินครบก าหนดให้ และหากยังมีเงินเหลืออีกบริษัทประกันชีวิตจะ
จ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทันทีให้แก่ผู้เอาประกันภัย  ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบขยายเวลา ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะหักหนี้สิน
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ออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนน ามาค านวณการประกันภัยแบบขยายเวลา และจ านวนเงินเอา
ประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิมหักด้วยหนี้สิน 
   แบบท่ี 2 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และ
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นการประกันภัยแบบ
ขยายเวลา จ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย
ต่อไป การแปลงกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่เป็นการประกันภัยแบบขยาย
เวลา ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้น
ก าหนดระยะเวลาที่ขยายกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่เงิน
ค่าเวนคืนซื้อการประกันภัยแบบขยายเวลา หากยังมีเงินเหลืออยู่บริษัทประกันชีวิตจะน าไปค านวณเป็นเบี้ยประกันภัย
ช าระครั้งเดียวเพื่อซื้อการประกันภัยแบบสะสมทรัพยแท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบก าหนด 
บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามช่องเงินครบก าหนดให้ และหากยังมีเงินเหลืออีก บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทันทีให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบขยายเวลา ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะหักหนี้สินออกจาก
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ก่อนน ามาค านวณการขยายระยะเวลาประกันภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัย
แบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิม 
 22.  การกลับคืนสู่สถานะเดมิของกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันชีวิตเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต ใช้เงินส าเร็จ
หรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 18 และยังไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้  
ผู้เอาประกันภัยอาจขอให้กรมธรรม์ประกันชีวิตกลับมามีผลบังคับตามแบบประกันภัยเดิมและในจ านวนเงินเอา
ประกันภัยเท่าเดิม โดยด าเนินการดังนี้ 
   1)  ยื่นค าขอกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทประกัน
ชีวิตก าหนด  
   2)  แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์และอยู่ในสภาพที่บริษัทรับประกันภัยได้ โดยผู้เอาประกันภัยเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี) 
   3)  ช าระคืนหนี้สินใด ๆ ที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราดอกเบี้ยที่
ก าหนดไว้เพื่อการนี้ 
   4)  ช าระเบี้ยประกันภัยที่ขาดช าระพร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค า  
นวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี การกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้จะมีผลบังคับเมื่อ
บริษัทประกันชีวิตได้อนุมัติแล้ว 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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หมวด 4 การกู้ยมืเงนิ 
23.  การกู้ยมืเงิน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว หากผู้เอา
ประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต ตามข้อ 20 หรือข้อ 21 ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินจาก
บริษัทประกันชีวิตโดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม จ านวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้น
จะไม่เกินเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้น หักด้วยหนี้สินใด ๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 
โดยบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 
ต่อปี เมื่อใดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างช าระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในขณะนั้น กรมธรรม์
ประกันชีวิตจะสิ้นผลบังคับทันที หากสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทประกัน
ชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ในวรรคแรก 
 หมายเหตุ ข้อ 20, 21, 23 ที่เกี่ยวกับมูลค่าอันไม่อาจริบได้ ให้ถือเป็นข้อบังคับเฉพาะแบบ อันได้แก่การ
ประกันชีวิตประเภทสามัญ โดยยกเว้นการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาทั้งหมด 
 
หมวด 5 สิทธิในการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

24.  สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถ
ส่งคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตไปยังบริษัทประกันชีวิตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัท
ประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่าย
ของบริษัทประกันชีวิตฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว  ผู้เอา
ประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนี้ 
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5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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หมวด 4 การกู้ยมืเงนิ 
23.  การกู้ยมืเงิน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว หากผู้เอา
ประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต ตามข้อ 20 หรือข้อ 21 ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินจาก
บริษัทประกันชีวิตโดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม จ านวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้น
จะไม่เกินเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้น หักด้วยหนี้สินใด ๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 
โดยบริษัทประกันชีวิตจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 
ต่อปี เมื่อใดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างช าระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตในขณะนั้น กรมธรรม์
ประกันชีวิตจะสิ้นผลบังคับทันที หากสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทประกัน
ชีวิตจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ในวรรคแรก 
 หมายเหตุ ข้อ 20, 21, 23 ที่เกี่ยวกับมูลค่าอันไม่อาจริบได้ ให้ถือเป็นข้อบังคับเฉพาะแบบ อันได้แก่การ
ประกันชีวิตประเภทสามัญ โดยยกเว้นการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาทั้งหมด 
 
หมวด 5 สิทธิในการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

24.  สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถ
ส่งคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตไปยังบริษัทประกันชีวิตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัท
ประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่าย
ของบริษัทประกันชีวิตฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว  ผู้เอา
ประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนี้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

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