
 
 

บทที ่1  
ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญั

ของการประกนัชีวติ 
 

อาจารย์อภิรักษ์  ไทพฒันกลุ 
อาจารย์วณีา  อร่ามวฒัน์เศรษฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-3 
 

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  

 
 
 

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



 
 

บทที ่1  
ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญั

ของการประกนัชีวติ 
 

อาจารย์อภิรักษ์  ไทพฒันกลุ 
อาจารย์วณีา  อร่ามวฒัน์เศรษฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านท่ีการประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคลื่อน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-3 
 

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  

 
 
 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-3 
 

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  

 
 
 

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

1-3



 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-3 
 

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  

 
 
 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่1.1  
หลกัพืน้ฐานของการประกนัชีวติและความแตกต่างระหว่าง  
การประกนัชีวติกบัการฝากเงนิกบัธนาคาร 
   
 
 เพราะไม่มีผู้ใดรู้ได้ว่าจะมีความเสี่ยงภัยใดเกิดขึ้นกับตนในอนาคต การเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นในวันนี้หรือพรุ่งนี้  
หรือเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตเมื่อใดก็ได้ หรือแม้แต่การมีอายุยืนยาว ซึ่งถ้าเกิดภัยนั้นขึ้นย่อมสร้างความสูญเสียให้กับ
ผู้เอาประกันภัยหรือครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ดังนั้นการประกันภัยจึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีสามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับผู้เอาประกันภัยได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเรียนรู้ถึงหลักพื้นฐานของการประกันชีวิต และความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิต
กับการฝากเงินกับธนาคาร ควรเข้าใจค าศัพท์ประกันชีวิตต่าง ๆ ก่อน ดังนี้ 
 
1. ค าศัพท์เกีย่วกบัการประกนัชีวติ 
 ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดเนื้อหา ตัวแทนประกันชีวิตควรทราบค าจ ากัดความของค าศัพท์ประกันชีวิตที่
เก่ียวข้อง เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจมากข้ึนเมื่อศึกษารายละเอียดเนื้อหาต่อไป ดังนี้  
 1) การประกันชีวิต (Life Insurance) หมายถึง การประกันภัยที่การจ่ายเงินอาศัยการทรงชีพ หรือการมรณะ
ของบุคคลเป็นเหตุในการจ่าย โดยการเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืน  ๆ ที่อยู่ในลักษณะ
การเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน และร่วมกัน เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่สูญเสียชีวิต 
 2) การประกันภัย (Insurance) เป็นค ารวมใช้เรียกทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ซึ่งหมายถึง
วิธีการหนึ่งในการบริหารการเสี่ยงภัยด้วยการโอนหรือเฉลี่ยการเสี่ยงภัยไปให้บุคคลอ่ืน ทั้งการประกันชีวิต และการ
ประกันวินาศภัย ก็เป็นการโอน หรือเฉลี่ยภัยไปให้บุคคลอื่นทั้ง 2 ประเภท  
   3) ผู้เอาประกนัภัย (Insured) หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย 
   4) ผู้ รับประกันภัย (Insurer) คู่สัญญาฝ่ายที่จะชดใช้จ านวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับ
ประโยชน์เมื่อมีเหตุการณ์เกิดข้ึนตามที่ระบุไว้ในสัญญา  
   5) ผู้ รับประโยชน์ (Beneficiary) ผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
   6) ค าขอเอาประกันภัย (Application) ค าขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นใบเสนอที่ผู้ขอเอาประกันภัยยื่นเสนอต่อ
ผู้รับประกันภัย 
 7) กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy) หมายถึง ตราสารที่มีลายมือชื่อของผู้รับประกันภัย และมี
รายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเร่ิมต้น
และส้ินสุด และอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขเก่ียวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประกันภัย 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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 8) เบี้ยประกันภัย (Insurance Premium) จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระให้แก่ผู้รับประกันภัยตาม
สัญญา เพื่อผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินเมื่อครบก าหนดสัญญา หรือผู้รับประโยชน์จะได้รับเงิน เม่ือตนเสียชีวิต  
(ที่มา: พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 
 
2. หลกัพืน้ฐานของการประกนัชีวติ    
   การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัย 
ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับ
การประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิต
เกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน  
 หลักพื้นฐานการประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ 2) หลักสุจริต
อย่างยิ่ง 3) หลักการใช้จ านวนเงินแน่นอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 หลักเกี่ยวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest) หลักส่วนได้เสีย           
ถือเป็นหลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันชีวิต ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 863 ว่า “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้า         
ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด” 
ซึ่งหมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ที่ตนได้เอาประกันภัยไว้ ซึ่งอาจจะเป็นชีวิตของตนเอง 
หรือชีวิตของบุคคลอ่ืนก็ได้ แต่เนื่องจากชีวิตและร่างกายนั้นหากบุคคลนั้นได้ถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บ ก็เป็น
ความเสียหายที่ไม่อาจประมาณได้ว่ามีราคาเท่าใด จะตีราคาตัวเอง ตีราคาบิดา มารดา หรือภรรยา และบุตรว่ามีราคา
เท่าใดนั้นย่อมท าไม่ได้ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียของบุคคลดังกล่าวอาจน ามาตีราคาเป็นเงินได้ เช่น 
การขาดความอุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น ไม่ใช่ราคาของชีวิตที่แท้จริง หากแต่เป็นความเสียหายอันเกิดจากการมรณกรรม
ของผู้ที่เคยอุปการะเลี้ยงดูเรา หรือของผู้ที่เคยท างานให้เราเท่านั้น (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 76-77) 
 เหตุที่กฎหมายบังคับให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ที่ตนเอาประกันภัยนั้น มีเหตุผล              
2 ประการคือ  
 (1) เพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยไปท าสัญญาประกันชีวิตของบุคคลอ่ืนโดยที่ตนมิได้มีส่วนได้เสียกับความ
เป็นหรือความตายของบุคคลที่ตนน ามาเอาประกันชวีิตนั้น เพราะจะเป็นการพนันโดยเอาชีวิตคนอ่ืนเป็นเดิมพันอันเป็น
การขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 (2) เพื่อป้องกันมิให้การฆาตกรรมชีวิตของบุคคลอื่นที่ตนมิได้มีส่วนได้เสียโดยมุ่งหวังที่จะได้รับเงินประกันชีวิต
มาเป็นประโยชน์ของตนเอง เพราะถ้าหากผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในชีวิตบุคคลอ่ืนแล้ว ก็อาจยอมเสี่ยงต่อ
กฎหมายในการท าการฆาตกรรมเพื่อหวังเงินประกันชีวิต  
 ดังนั้นกฎหมายจึงได้บัญญัติว่า หากเอาประกันชีวิตของบุคคลที่ตนไม่มีส่วนได้เสียแล้ว สัญญาประกันชีวิต
ฉบับนั้นก็ไม่มีผลแต่ประการใด อันเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะป้องกันการฆาตกรรมเพื่อหวัง
ผลประโยชน์จากเงินเอาประกันชีวิตได้ ในกรณีที่ได้มีการท าสัญญาประกันภัยโดยที่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียใน
ชีวิตของผู้ที่เอาประกันชีวิตไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 ก าหนดให้สัญญาประกันภัยย่อมไม่
ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญานั้นไม่ได้ 
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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 8) เบี้ยประกันภัย (Insurance Premium) จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระให้แก่ผู้รับประกันภัยตาม
สัญญา เพื่อผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินเมื่อครบก าหนดสัญญา หรือผู้รับประโยชน์จะได้รับเงิน เม่ือตนเสียชีวิต  
(ที่มา: พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 
 
2. หลกัพืน้ฐานของการประกนัชีวติ    
   การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอาประกันภัย 
ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับ
การประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิต
เกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน  
 หลักพื้นฐานการประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) หลักเก่ียวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ 2) หลักสุจริต
อย่างยิ่ง 3) หลักการใช้จ านวนเงินแน่นอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 หลักเกี่ยวกับส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ (Principle of Insurable Interest) หลักส่วนได้เสีย           
ถือเป็นหลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันชีวิต ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 863 ว่า “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้า         
ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด” 
ซึ่งหมายความว่า ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ที่ตนได้เอาประกันภัยไว้ ซึ่งอาจจะเป็นชีวิตของตนเอง 
หรือชีวิตของบุคคลอ่ืนก็ได้ แต่เนื่องจากชีวิตและร่างกายนั้นหากบุคคลนั้นได้ถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บ ก็เป็น
ความเสียหายที่ไม่อาจประมาณได้ว่ามีราคาเท่าใด จะตีราคาตัวเอง ตีราคาบิดา มารดา หรือภรรยา และบุตรว่ามีราคา
เท่าใดนั้นย่อมท าไม่ได้ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียของบุคคลดังกล่าวอาจน ามาตีราคาเป็นเงินได้ เช่น 
การขาดความอุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น ไม่ใช่ราคาของชีวิตที่แท้จริง หากแต่เป็นความเสียหายอันเกิดจากการมรณกรรม
ของผู้ที่เคยอุปการะเลี้ยงดูเรา หรือของผู้ที่เคยท างานให้เราเท่านั้น (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 76-77) 
 เหตุที่กฎหมายบังคับให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้ที่ตนเอาประกันภัยนั้น มีเหตุผล              
2 ประการคือ  
 (1) เพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยไปท าสัญญาประกันชีวิตของบุคคลอ่ืนโดยที่ตนมิได้มีส่วนได้เสียกับความ
เป็นหรือความตายของบุคคลที่ตนน ามาเอาประกันชวีิตนั้น เพราะจะเป็นการพนันโดยเอาชีวิตคนอ่ืนเป็นเดิมพันอันเป็น
การขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 (2) เพื่อป้องกันมิให้การฆาตกรรมชีวิตของบุคคลอื่นที่ตนมิได้มีส่วนได้เสียโดยมุ่งหวังที่จะได้รับเงินประกันชีวิต
มาเป็นประโยชน์ของตนเอง เพราะถ้าหากผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในชีวิตบุคคลอ่ืนแล้ว ก็อาจยอมเสี่ยงต่อ
กฎหมายในการท าการฆาตกรรมเพื่อหวังเงินประกันชีวิต  
 ดังนั้นกฎหมายจึงได้บัญญัติว่า หากเอาประกันชีวิตของบุคคลที่ตนไม่มีส่วนได้เสียแล้ว สัญญาประกันชีวิต
ฉบับนั้นก็ไม่มีผลแต่ประการใด อันเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะป้องกันการฆาตกรรมเพื่อหวัง
ผลประโยชน์จากเงินเอาประกันชีวิตได้ ในกรณีที่ได้มีการท าสัญญาประกันภัยโดยที่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียใน
ชีวิตของผู้ที่เอาประกันชีวิตไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 ก าหนดให้สัญญาประกันภัยย่อมไม่
ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญานั้นไม่ได้ 
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กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยผู้เอา
ประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย 
   ส่วนได้เสียของการประกันชีวิตแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ (1) การเอาประกันชีวิตของตนเอง และ (2) การเอา
ประกันชีวิตของบุคคลอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  2.1.1 การเอาประกันชีวิตของตนเอง บุคคลทุกคนย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของตนเอง และอาจเอา
ประกันชีวิตของตนเองได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับผู้รับประกันภัยว่ายินดีที่จะเข้าท าสัญญาในอัตราเท่าใด 
ซ่ึงควรค านึงถึงความเหมาะสม ตลอดจนความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
ประกอบด้วย นอกจากนี้ผู้รับประกันภัยจะต้องพิจารณาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ขอเอาประกันชีวิตเพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่ เช่น 1) อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการพิจารณาว่าจะ
รับประกันชีวิตบุคคลนั้นได้หรือไม่ และเพื่อก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 2) ขนาดของร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ าหนักเกิน
หรือต่ ากว่าปกติ 3) สุขภาพ 4) ประวัติส่วนตัว เช่น สูบบุหรี่ หรือดื่มสุราหรือไม่ 5) อาชีพ 6) ที่อยู่อาศัย 7) อุปนิสัย    
8) ศีลธรรม 9) เชื้อชาติหรือสัญชาติ 10) ฐานะทางเศรษฐกิจ 11) แบบของกรมธรรม์ประกันภัย และ 12) มีการ
เดินทางทางอากาศหรือไม่ 
  2.1.2 การเอาประกันชีวิตของบคุคลอ่ืน ผู้ที่จะเอาประกันชีวิตจะต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลผู้ที่ตนจะ
เอาประกันชีวิตถึงขนาดที่เรียกได้ว่ามีส่วนได้เสียในชวีิตของบุคคลนั้น จึงจะถือได้ว่า ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุ
ที่ประกันภัยไว้ตามกฎหมาย ส าหรับความสัมพันธ์ในระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้ถูกเอาประกันภัยนี้อาจแบ่งออกได้
เป็น 4 ประการคือ 1) คู่สมรส 2) คู่หมั้น 3) บุพการีและผู้สืบสันดาน 4) ญาติ และ 5) ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
โดยทั่วไป  
   1) คู่สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และมาตรา 1461 คู่สมรสมีสิทธิใน
การท าประกันชีวิตให้กันได้ เพราะถือว่ามีส่วนได้เสียกัน ทั้งนี้เพราะสามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและมี
หน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน  
   แต่ถ้าขณะท าสัญญาผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย แต่ต่อมาส่วนได้เสียในเหตุที่
ประกันภัยหมดไป จะมีผลกระทบกระเทือนต่อสัญญาประกันชีวิตหรือไม่ เช่น สามีเอาประกันชีวิตภรรยาไว้ ต่อมาหย่า
ขาดจากกัน กรณีนี้ไม่มีผลกระทบต่อสัญญาประกันชีวิตที่ท าไว้แต่แรก ทั้งนี้เพราะการพิจารณาส่วนได้เสียในเหตุที่เอา
ประกันภัยจะพิจารณาเฉพาะในขณะที่สมัครขอท าประกันชีวิตเท่านั้น ส่วนกรณีสามีภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะถือ
ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้ถือว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกัน เพราะแม้ว่าจะเป็น
ภริยาไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากได้สมรสกันตามประเพณีอยู่กินด้วยกันแล้ว แม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเมื่อสามีถึงแก่
ความตาย หญิงนั้นก็จะได้รับผลกระทบในการด ารงชีวิตอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าในแง่ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายจะไม่
ยอมรับรู้สิทธิในทรัพย์สินที่ร่วมกันท ามาหาได้ก็ตาม 
   2) คู่หมั้น ในส่วนที่เก่ียวกับคู่หมั้นนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญตัิไว้อาจพิจารณา
ได้ว่า ชายหญิงที่เป็นคู่หมั้นกันย่อมมีความผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งหากผิดสัญญาหมั้นก็อาจพิจารณาถูกบังคับให้ใช้ค่า
ทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1439 และมาตรา 1441 ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนได้เสียในชีวิต
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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ของกันและกัน ดังนั้น จึงน่าจะพอฟังเป็นเหตุสนับสนุนในการเอาประกันชีวิตของคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่เงินประกัน
ชีวิตนั้นก็ควรจะมีจ านวนพอสมควร มิใช่ไม่จ ากัดจ านวน 
   3) บุพการีและผูสื้บสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา 
บุตร ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตาม
กฏหมายได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน
   กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 บัญญัติ
ว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
   4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่น
เท่ากับความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็น
หลัก อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะ
คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่
เอาประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดา กับบุตร ส่วนญาติอ่ืนนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควร
ถือว่ามีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคน
ที่อยู่ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
   5) ผูมี้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจโดยทัว่ไป ซึ่งบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วน
ได้เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แล้วก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพันธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
    (1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้อง
กันในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วน
นั้นอาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจ
เอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
    (2) ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
    (3) ผู้มีความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้า
นายจ้างตายลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของ
นายจ้าง ดังนั้นลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็
อาจได้รับความเสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกัน
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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ของกันและกัน ดังนั้น จึงน่าจะพอฟังเป็นเหตุสนับสนุนในการเอาประกันชีวิตของคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่เงินประกัน
ชีวิตนั้นก็ควรจะมีจ านวนพอสมควร มิใช่ไม่จ ากัดจ านวน 
   3) บุพการีและผูสื้บสันดาน บุคคลทั้งสองฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา 
บุตร ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่ามีส่วนได้เสียในชีวิตของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพราะตาม
กฏหมายได้บัญญัติไว้ว่า บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นเดียวกัน
   กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้
หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากบุตรบุญธรรมไม่ใช่สายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจที่มีต่อกันไม่
แนบแน่นเท่ากับบุตรที่เกิดจากสายโลหิต แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 บัญญัติ
ว่า บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้มีการบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
บุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมไว้ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกัน 
   4) ญาติ ได้แก่ พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้าอา ย่อมมีความสัมพันธ์กันทางด้านจิตใจแนบแน่น
เท่ากับความสัมพันธ์ทางการสมรสและความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความสูญเสียทางการเงินเป็น
หลัก อีกทั้งตามประเพณีของไทยแต่โบราณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมักอาศัยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ญาติใกล้ชิดจะ
คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส าหรับจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิตของญาติประเภทนี้น่าจะต้องมีจ านวนพอสมควรมิใช่
เอาประกันชีวิตได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเหมือนกรณีบิดา มารดา กับบุตร ส่วนญาติอ่ืนนอกจากนี้ถือว่าห่างออกไปไม่ควร
ถือว่ามีส่วนได้เสียพอจะให้เอาประกันชีวิตได้ ยกเว้นจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างกัน เช่น เป็นคน
ที่อยู่ในความอุปการะของกันและกัน เป็นต้น 
   5) ผูมี้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจโดยทัว่ไป ซึ่งบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเป็นญาติกันถือว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วน
ได้เสียแต่อย่างใด แต่ถ้าถือเคร่งครัดเช่นนี้แล้วก็อาจมีความเสียหายในทางธุรกิจได้ โดยความสัมพันธ์เช่นนี้มีดังต่อไปนี้ 
    (1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีความสัมพันธ์เก่ียวข้อง
กันในทางธุรกิจ ซึ่งถ้าบุคคลหนึ่งตายอาจน าผลร้ายมายังบุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งตายลง ห้างหุ้นส่วน
นั้นอาจต้องปิดกิจการลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจึงอาจ
เอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ 
    (2) ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ ความตายของลูกหนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ เพราะทายาทของลูกหนี้อาจไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อีกทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 ยังได้บัญญัติให้ทายาทต้องรับผิดเพียงไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่
ตน ดังนั้นเจ้าหนี้จึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตเจ้าหนี้ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากความตายของเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อลูกหนี้แต่อย่างใด 
    (3) ผู้มีความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาถ้า
นายจ้างตายลง ลูกจ้างอาจได้รับความเสียหายทางการเงิน เช่น กิจการดังกล่าวต้องปิดลงเนื่องจากความตายของ
นายจ้าง ดังนั้นลูกจ้างย่อมได้รับผลกระทบทางการเงิน หรือกรณีที่ลูกจ้างมีฝีมือดี หากขาดลูกจ้างรายนั้นไป นายจ้างก็
อาจได้รับความเสียหายทางการเงินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกัน
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ได้ ดังที่จะเห็นได้จากองค์กรใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มักจะมีการเอาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัท
ประกันชีวิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของตนเอง       
 2.2 หลักสุจริตอย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith) ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยต้องมีความ
สุจริตต่อกันในขณะท าสัญญา กล่าวคือผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อความจริงทั้งหมดในการขอเอาประกันภัย ซึ่ง
ฝ่ายผู้รับประกันภัยต้องการทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณารับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย 
 หากผู้เอาประกันภัยปกปิด ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความเท็จอันมีสาระส าคัญ ผู้รับประกันภัยมี
สิทธิบอกล้างสัญญาได้ โดยจ่ายคืนเบี้ยประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยช าระไว้       
 สัญญาประกันภัยต้องอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตมาเป็นปัจจัยก าหนดการชดใช้จ านวนเงิน หรือผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์โดยอาศัยวิธีการกระจายการเสี่ยงภัย การที่ผู้รับประกันภัยจะรับประกันภัยหรือไม่ และด้วยอัตราเบี้ย
ประกันภัยเท่าใด ขึ้นอยู่กับภาวะการเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยไม่อาจรู้ได้ หากผู้เอาประกันภัย  
ไม่เปิดเผยข้อมูล ดังนั้นผู้เอาประกันภัยจึงต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวกับการเสี่ยงภัยของตนให้ผู้รับประกันภัยทราบ 
 หลักสุจริตอย่างยิ่งประกอบด้วย 
  1) การเปิดเผยข้อความจริง ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง ดังนี้   
   (1) ข้อความจริงที่ตนรู้หรือควรรู้ข้อความจริงนั้น  
     (2) ข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญต่อการพิจารณารับประกันชีวิต 
    2) การไม่แถลงข้อความเท็จ ขณะท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกข้อมูลลงในใบค าขอ
เอาประกันภัย เพื่อให้ผู้รับประกันภัยพิจารณารับประกันชีวิต ข้อมูลนั้นต้องไม่มีลักษณะดังนี้   
   (1) ข้อความที่แตกต่างจากข้อความจริงอย่างมาก   
   (2) ข้อความที่ท าให้ผู้รับประกันภัยเข้าใจคลาดเคลื่อนและเข้าท าสัญญาด้วย 
  เมื่อผู้รับประกันภัยทราบว่าผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จในสาระส าคัญ 
ซึ่งหากผู้รับประกันภัยรู้แล้วจะบอกปัดไม่ท าสัญญาหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นก็มีสิทธิบอกล้างสัญญาได้ ครั้นบอก
ล้างสัญญาแล้วเท่ากับว่าสัญญานั้นไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้ หากไม่ใช้สิทธิบอก
ล้าง สัญญานั้นยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์   
  ความไม่รู้ของผู้เอาประกันภัยไม่ถือว่าเป็นการปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จ (รายละเอียด
ศึกษาได้จาก ตช. 1) 
  3) การไม่แถลงอายุคลาดเคลื่อน ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงอายุตามความเป็นจริง  
    การแถลงอายุคลาดเคลื่อนมี 3 กรณี   
   (1) กรณีแถลงอายุน้อยกว่าความจริง แต่ยังอยู่ในพิกัดอัตราที่รับประกันภัยได้ ผู้เอาประกันภัยจะ
ได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งผลประโยชน์ต่าง ๆ ลดลงตามส่วน โดยเทียบอัตราส่วนกับเบี้ยประกันชีวิตที่ต้อง
ช าระตามอายุจริง   
   (2) กรณีแถลงอายุมากกว่าความจริงแต่อายุจริงยังอยู่ในพิกัด ท าให้ผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ย
ประกันชีวิตสูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันชีวิตให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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    (3) หากแถลงอายุคลาดเคลื่อนและอายุจริงอยู่นอกพิกัดอัตราการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยมี
สิทธิบอกล้างสัญญาได้ เช่น ผู้รับประกันภัยถือหลักไม่ยอมรับประกันชีวิตผู้ที่อายุถึง 60 ปีบริบูรณ์ แต่ผู้ขอเอาประกัน
ชีวิตแถลงตอนที่มาขอท าสัญญาประกันชีวิตว่าตนมีอายุ 55 ปี ทั้ง ๆ ที่ตนอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์แล้ว  เช่นนี้ หากผู้รับ
ประกันภัยตกลงท าสัญญาประกันชีวิตด้วย สัญญาประกันชีวิตนี้ย่อมเป็นโมฆียะ หากผู้รับประกันภัยใช้สิทธิบอกล้าง
สัญญา เท่ากับว่าสัญญานั้นไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดให้ แต่กรณีผู้รับ
ประกันภัยไม่ใช้สิทธิบอกล้าง สัญญานั้นยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์ 
 2.3 หลักการใช้จ านวนเงินแน่นอน ความมุ่งหมายของสัญญาประกันชีวิต มิใช่เพื่อจะชดใช้หรือทดแทนความ
เสียหายแก่เจ้าของชีวิต หากแต่มุ่งช่วยเหลือผู้ซึ่งต้องอาศัยพึ่งพิงผู้ซึ่งถึงแก่ความตายไปแล้ว หรือมิฉะนั้นก็เป็นการ
ลงทุนแบบสะสมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของตัวเอง ในกรณีประกันชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพของตนเองเป็นประกัน เม่ือ
ผู้เอาประกันภัยได้ตกลงกันไว้กับผู้รับประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตเพื่อการทรงชีพ ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับเงิน
จ านวนหนึ่งตามที่ตกลงกัน เม่ือผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ 
 สัญญาประกันชีวิตจึงไม่ใช่สัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเหมือนกับสัญญาประกันวินาศภัย แต่เป็นสัญญาที่
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ผู้รับประกันภัย) ต้องจ่ายเงินจ านวนแน่นอนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) เมื่อความ
ตายที่รับประกันภัยไว้ได้เกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากว่าคุณค่าของชีวิตมนุษย์นั้ นไม่มีจ ากัด ดังนั้น จึงไม่มีเงินจ านวนใด
มากพอที่จะชดเชยการตายที่เกิดขึ้นได้ แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีอายุถึงช่วงที่ชีวิตของเขาไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้ว
ก็ตาม แต่ผู้รับประกันภัยก็ยังต้องชดใช้เงินเป็นจ านวนที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาประกันชีวิตนั้น  
 ดังนั้นสัญญาประกันชีวิตจึงมีเหตุแห่งการจ่ายเงินหรือใช้เงินอยู่ 2 กรณี (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 861 และประกอบกับมาตรา 889) คือ  
 1) การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพของผู้ถูกเอาประกันชีวิต และ  
 2) การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้ถูกเอาประกันชีวิต  

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-3 
 

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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    (3) หากแถลงอายุคลาดเคลื่อนและอายุจริงอยู่นอกพิกัดอัตราการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยมี
สิทธิบอกล้างสัญญาได้ เช่น ผู้รับประกันภัยถือหลักไม่ยอมรับประกันชีวิตผู้ที่อายุถึง 60 ปีบริบูรณ์ แต่ผู้ขอเอาประกัน
ชีวิตแถลงตอนที่มาขอท าสัญญาประกันชีวิตว่าตนมีอายุ 55 ปี ทั้ง ๆ ที่ตนอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์แล้ว  เช่นนี้ หากผู้รับ
ประกันภัยตกลงท าสัญญาประกันชีวิตด้วย สัญญาประกันชีวิตนี้ย่อมเป็นโมฆียะ หากผู้รับประกันภัยใช้สิทธิบอกล้าง
สัญญา เท่ากับว่าสัญญานั้นไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดให้ แต่กรณีผู้รับ
ประกันภัยไม่ใช้สิทธิบอกล้าง สัญญานั้นยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์ 
 2.3 หลักการใช้จ านวนเงินแน่นอน ความมุ่งหมายของสัญญาประกันชีวิต มิใช่เพื่อจะชดใช้หรือทดแทนความ
เสียหายแก่เจ้าของชีวิต หากแต่มุ่งช่วยเหลือผู้ซึ่งต้องอาศัยพึ่งพิงผู้ซึ่งถึงแก่ความตายไปแล้ว หรือมิฉะนั้นก็เป็นการ
ลงทุนแบบสะสมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของตัวเอง ในกรณีประกันชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพของตนเองเป็นประกัน เม่ือ
ผู้เอาประกันภัยได้ตกลงกันไว้กับผู้รับประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตเพื่อการทรงชีพ ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับเงิน
จ านวนหนึ่งตามที่ตกลงกัน เม่ือผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ 
 สัญญาประกันชีวิตจึงไม่ใช่สัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเหมือนกับสัญญาประกันวินาศภัย แต่เป็นสัญญาที่
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ผู้รับประกันภัย) ต้องจ่ายเงินจ านวนแน่นอนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) เมื่อความ
ตายที่รับประกันภัยไว้ได้เกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากว่าคุณค่าของชีวิตมนุษย์นั้ นไม่มีจ ากัด ดังนั้น จึงไม่มีเงินจ านวนใด
มากพอที่จะชดเชยการตายที่เกิดขึ้นได้ แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีอายุถึงช่วงที่ชีวิตของเขาไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้ว
ก็ตาม แต่ผู้รับประกันภัยก็ยังต้องชดใช้เงินเป็นจ านวนที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาประกันชีวิตนั้น  
 ดังนั้นสัญญาประกันชีวิตจึงมีเหตุแห่งการจ่ายเงินหรือใช้เงินอยู่ 2 กรณี (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 861 และประกอบกับมาตรา 889) คือ  
 1) การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความทรงชีพของผู้ถูกเอาประกันชีวิต และ  
 2) การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้ถูกเอาประกันชีวิต  

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-10 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

3. ความแตกต่างระหว่างการประกนัชีวติกบัการฝากเงนิกบัธนาคาร 
 การประกันชีวิต และการฝากเงินกับธนาคาร มีความแตกต่างกันดังตารางต่อไปนี้ 
  

ตารางที ่1.1 เปรียบเทยีบการฝากเงนิกบัธนาคารกบัการท าประกนัชีวติ 
 
รูปแบบ/ลกัษณะ ฝากเงนิ ท าประกนัชีวติ 
1. การออมทรัพย/์ 
    ความคุ้มครอง 

เป็นการออมทรัพย์                                          
 

-  ให้ความคุ้ มครองจากการเสียชีวิต โดย ผู้ รับ
ประโยชน์จะได้รับการชดใช้จ านวนเงินแน่นอน
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 

-  เป็นการออมทรัพย์ 
2. วัตถุประสงค์ของ 
    การฝากเงิน/ท า 
    ประกันชีวิต 
 

ตั้งเป้าหมายการเก็บออมได้ 
 - หากเสียชีวิตก่อนจะได้เงินเท่าท่ีฝากไว้ 
   บวกกับดอกเบี้ยเล็กน้อย 
 - หากทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ก็ยังต้อง 
   ฝากเงินต่อไปเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย 
 

ตั้งเป้าหมายการเก็บออมได้ 
 -  แม้ ว่าจะเสี ย ชีวิตก็ ได้ จ านวนเงินตามที่ ตั้ ง 

เป้าหมายไว้ 
 -  หากทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ย

ประกันภัยอีกต่อไป เมื่อสิ้นสุดสัญญาจะได้
จ านวนเงินตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

3. การรับเงินครบ 
    ก าหนด 

ฝากเท่าใดก็ถอนได้เท่านั้นพร้อมดอกเบี้ย ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินตามจ านวนเงินเอาประกัน 
ภัยที่ท าไว้เมื่อครบก าหนดสัญญา ไม่สามารถถอน
ออกมาก่อนครบก าหนดสัญญาได้  เว้นแต่ผู้ เอา
ประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต โดย
เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนครบก าหนดสัญญา 
จะได้รับเงินมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย 

4. สิทธิประโยชน์ 
    ทางภาษี 
 

- ถ้าเป็นเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยเงิน
ฝากเกิน 20,000 บาท ต้องเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ถ้ าเป็นการฝากแบบ
ประจ า ดอกเบี้ยจะคิดภาษีตั้งแต่แรก 

- เงินฝากออมทรัพย์ไม่สามารถน าไปหัก
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 

- เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ไม่ต้อง
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

- เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตที่มีระยะเวลาเอา
ประกันชีวิต 10 ปีขึ้นไป สามารถยื่นขอหักลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นจ านวนเงินตามที่จ่าย
จริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ตามมาตรา 47(1) (ง)  
แห่งประมวลรัษฎากร) 
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-11 
 

 ตารางที ่1.1 (ต่อ) 
 
รูปแบบ/ลกัษณะ ฝากเงนิ ท าประกนัชีวติ 
  - เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิต ส าหรับการ

ประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือการประกันชีวิตแบบ
บ านาญและแบบอื่น ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่
เกิน 90,000 บาท และได้ยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
อีกส าหรับเงินได้ เท่าที่ จ่ายเป็น เบี้ ยประกันภัย 
ส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญของผู้มีเงินได้ 
ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับซึ่ง
ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 
บาท  

   และกรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
แล้วแต่กรณี  หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เงินที่ ได้จ่าย
ดังกล่าวเมื่อรวมค านวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตาม
วรรคหนึ่ งต้องไม่ เกิน  500,000 บาทในปีภ าษี
เดียวกัน  

   (ศึกษารายละเอียดจาก  ประกาศอธิบดี กรม 
สรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194/ฉบับที่ 
261) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ย
ประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญของ
ผู้ มี เ งิน ได้ ต าม วรรคสามของข้ อ  2 (61) แห่ ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร  

 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-3 
 

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  

 
 
 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-11 
 

 ตารางที ่1.1 (ต่อ) 
 
รูปแบบ/ลกัษณะ ฝากเงนิ ท าประกนัชีวติ 
  - เงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิต ส าหรับการ

ประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือการประกันชีวิตแบบ
บ านาญและแบบอื่น ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่
เกิน 90,000 บาท และได้ยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
อีกส าหรับเงินได้ เท่าที่ จ่ายเป็น เบี้ ยประกันภัย 
ส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญของผู้มีเงินได้ 
ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับซึ่ง
ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 
บาท  

   และกรณีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ หรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
แล้วแต่กรณี  หรือจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เงินที่ ได้จ่าย
ดังกล่าวเมื่อรวมค านวณกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตาม
วรรคหนึ่ งต้องไม่ เกิน  500,000 บาทในปีภ าษี
เดียวกัน  

   (ศึกษารายละเอียดจาก  ประกาศอธิบดี กรม 
สรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194/ฉบับที่ 
261) เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ย
ประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญของ
ผู้ มี เ งิน ได้ ต าม วรรคสามของข้ อ  2 (61) แห่ ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการยกเว้นรัษฎากร  

 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-12 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

ตารางที ่1.1 (ต่อ) 
 
รูปแบบ/ลกัษณะ ฝากเงนิ ท าประกนัชีวติ 
6. การกู้เงิน กู้เงินจากธนาคารต้องมีอสังหาริมทรัพย์          

ค้ าประกัน 
กู้เงินจากบริษัทประกันชีวิต โดยใช้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตค้ าประกัน  

7. สถาบันที่ก ากับ 
   ดูแล 

ด าเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติธนาคาร
พาณิชย์ มีธนาคารแห่งประเทศไทยก ากับ
ดูแล 

ด าเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ .ศ. 
2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
(ฉบับที่  2) พ .ศ . 2551 มีส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ก ากับดูแล  

8. สถาบันที่ดูแล 
   เงินฝาก/เงินออม 
   ประกันชีวิต 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามพระราช 
บัญญัติ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ 2551 
(เพื่อคุ้มครองผู้ฝากเงินในสถาบันการเงิน   
ในกรณีสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้ความ
คุ้มครองถูกปิดกิจการ) 

กองทุนประกันชีวิต (เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ หรือผู้เอา
ประกันภัย ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกัน
ชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ) 

 
 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

5.

6.

7.

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

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

1-12



 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-13 
 

เร่ืองที ่1.2  
ประโยชน์และบทบาทของธุรกจิประกนัชีวติ 
  
 
 ธุรกิจประกันชีวิตหรือการประกันชีวิตเป็นแหล่งระดมเงินออมที่ส าคัญ มีประโยชน์และบทบาทส าคัญต่อความ
มั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 
1. ประโยชน์ของธุรกจิประกนัชีวติ 
 เนื่องจากปัจจุบันบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านประกันชีวิตได้สะดวก และรวดเร็ว ท าให้เกิดความรู้ และ
ความเข้าใจเรื่องประกันชีวิตดีขึ้นกว่าอดีต และเห็นความจ าเป็นและประโยชน์ของการประกันชีวิต ซึ่งมีหลายประการ
ดังนี้ 
 1.1 ด้านการให้ความคุ้มครอง บุคคลมีสัญชาตญาณกลัวภัย เมื่อเกิดความกลัวย่อมหาวิธีป้องกันมิให้เกิดภัย 
หรือเมื่อเกิดภัยขึ้นก็ย่อมต้องต่อสู้เพื่อให้พ้นภัย หรือให้ภัยเบาบางลง ความต้องการความคุ้มครองจากการเอาประกัน
ชีวิตเป็นวิธีการป้องกันภัยของบุคคลประเภทหนึ่ง ซึ่งพอจะแยกเหตุผลออกได้ 5 ประการส าคัญ คือ 1) เพื่อช าระภาระ
ทางการเงิน 2) เพื่อรายได้ของครอบครัว 3) เพื่อรายได้เมื่อเกิดทุพพลภาพ 4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล 
และ 5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจ 
  1) เพ่ือช าระภาระทางการเงิน เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายย่อมมีความจ าเป็นต้องการใช้จ่ายเงินเกิดขึ้น
ทันทีในบางเรื่อง ซึ่งรายจ่ายเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่ รายจ่ายเหล่านี้ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าใช้จ่ายในการปลงศพ หนี้สินของผู้เสียชีวิตซึ่งต้องช าระทันที ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรื่องทรัพย์สินและมรดก
ของผู้เสียชีวิต ค่าภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลถึงแก่ความตาย เช่น ภาษีมรดก เป็นต้น ภาระค่าใช้จ่าย
เหล่านี้เป็นความต้องการรีบด่วน ซึ่งจะเกิดขึ้นทันทีหรือภายในเวลาไม่นานหลังจากเกิดมรณกรรมข้ึน 
  ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ความจ าเป็นทางร่างกายได้รับความคุ้มครองและเกิดความมั่นคงแล้ว ประชาชน
ส่วนใหญ่ที่ซื้อความคุ้มครองจากการประกันชีวิต ก็ด้วยเหตุผลเนื่องจากความต้องการทางการเงินที่จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อ
เกิดมรณกรรมขึ้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องประมาณค่าใช้จ่ายเหล่านี้ และซื้อความคุ้มครองให้มีจ านวนพอเพียงที่จะ
ไม่ให้เกิดเป็นภาระแก่ครอบครัว หรือกองมรดกในภายหลัง ส าหรับบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่การหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายทันที
หลังจากขาดหัวหน้าครอบครัวไปนั้นย่อมไม่ใช่เร่ืองที่จะกระท าได้อย่างคล่องตัวนัก 
  2) เพ่ือรายได้ของครอบครัว เมื่อหัวหน้าครอบครัวถึงแก่ความตาย ครอบครัวซึ่งประกอบด้วยภรรยา 
บุตร รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวอ่ืน ๆ ย่อมขาดรายได้ทันที นอกจากความต้องการเงินอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้จ่ายใน
ขณะที่หัวหน้าครอบครัวถึงแก่ความตายแล้ว ย่อมเกิดความต้องการเงินเพื่ อใช้จ่ายต่อไปในอนาคต ความต้องการ
เหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ 
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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เร่ืองที ่1.2  
ประโยชน์และบทบาทของธุรกจิประกนัชีวติ 
  
 
 ธุรกิจประกันชีวิตหรือการประกันชีวิตเป็นแหล่งระดมเงินออมที่ส าคัญ มีประโยชน์และบทบาทส าคัญต่อความ
มั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 
1. ประโยชน์ของธุรกจิประกนัชีวติ 
 เนื่องจากปัจจุบันบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านประกันชีวิตได้สะดวก และรวดเร็ว ท าให้เกิดความรู้ และ
ความเข้าใจเรื่องประกันชีวิตดีขึ้นกว่าอดีต และเห็นความจ าเป็นและประโยชน์ของการประกันชีวิต ซึ่งมีหลายประการ
ดังนี้ 
 1.1 ด้านการให้ความคุ้มครอง บุคคลมีสัญชาตญาณกลัวภัย เมื่อเกิดความกลัวย่อมหาวิธีป้องกันมิให้เกิดภัย 
หรือเมื่อเกิดภัยขึ้นก็ย่อมต้องต่อสู้เพื่อให้พ้นภัย หรือให้ภัยเบาบางลง ความต้องการความคุ้มครองจากการเอาประกัน
ชีวิตเป็นวิธีการป้องกันภัยของบุคคลประเภทหนึ่ง ซึ่งพอจะแยกเหตุผลออกได้ 5 ประการส าคัญ คือ 1) เพื่อช าระภาระ
ทางการเงิน 2) เพื่อรายได้ของครอบครัว 3) เพื่อรายได้เมื่อเกิดทุพพลภาพ 4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล 
และ 5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจ 
  1) เพ่ือช าระภาระทางการเงิน เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายย่อมมีความจ าเป็นต้องการใช้จ่ายเงินเกิดขึ้น
ทันทีในบางเรื่อง ซึ่งรายจ่ายเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่ รายจ่ายเหล่านี้ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าใช้จ่ายในการปลงศพ หนี้สินของผู้เสียชีวิตซึ่งต้องช าระทันที ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรื่องทรัพย์สินและมรดก
ของผู้เสียชีวิต ค่าภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลถึงแก่ความตาย เช่น ภาษีมรดก เป็นต้น ภาระค่าใช้จ่าย
เหล่านี้เป็นความต้องการรีบด่วน ซึ่งจะเกิดขึ้นทันทีหรือภายในเวลาไม่นานหลังจากเกิดมรณกรรมข้ึน 
  ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ความจ าเป็นทางร่างกายได้รับความคุ้มครองและเกิดความมั่นคงแล้ว ประชาชน
ส่วนใหญ่ที่ซื้อความคุ้มครองจากการประกันชีวิต ก็ด้วยเหตุผลเนื่องจากความต้องการทางการเงินที่จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อ
เกิดมรณกรรมข้ึน ผู้เอาประกันภัยจะต้องประมาณค่าใช้จ่ายเหล่านี้ และซื้อความคุ้มครองให้มีจ านวนพอเพียงที่จะ
ไม่ให้เกิดเป็นภาระแก่ครอบครัว หรือกองมรดกในภายหลัง ส าหรับบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่การหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายทันที
หลังจากขาดหัวหน้าครอบครัวไปนั้นย่อมไม่ใช่เร่ืองที่จะกระท าได้อย่างคล่องตัวนัก 
  2) เพ่ือรายได้ของครอบครัว เมื่อหัวหน้าครอบครัวถึงแก่ความตาย ครอบครัวซึ่งประกอบด้วยภรรยา 
บุตร รวมท้ังสมาชิกในครอบครัวอ่ืน ๆ ย่อมขาดรายได้ทันที นอกจากความต้องการเงินอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้จ่ายใน
ขณะที่หัวหน้าครอบครัวถึงแก่ความตายแล้ว ย่อมเกิดความต้องการเงินเพื่ อใช้จ่ายต่อไปในอนาคต ความต้องการ
เหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ 
 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-14 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

   (1) เพื่อเป็นรายได้ในระยะปรับตัว เมื่อหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต รายได้ของครอบครัวย่อมลดลง 
ความเป็นอยู่ของครอบครัวจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ของรายได้ที่ต่ าลง ต้องมีการตัดทอนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ทั้งด้านการกินอยู่ และทางสังคม หรือสมาชิกของครอบครัวที่ไม่ได้ท างานหารายได้ก็จะต้องหางานท า หรือผู้ที่มีงานท า
แล้วก็จะต้องท างานให้มากข้ึนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น การปรับตัวเหล่านี้ย่อมไม่อาจจัดการได้ในระยะเวลาอันสั้น จะต้อง
ใช้เวลาในการปรับตัวบ้าง โดยเฉพาะในการรักษาฐานะทางสังคมของครอบครัว เงินที่ได้รับจากการประกันชีวิตจะช่วย
รักษาระดับรายได้ของครอบครัวไปชั่วระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นโอกาสที่ครอบครัวนั้นจะได้ปรับตัวและวางแผนครอบครัวเพื่อ
อนาคตต่อไป 
       (2) เพื่อการศึกษาของบุตร หากบิดาเสียชีวิตลงรายได้ของครอบครัวย่อมลดลง รายได้ของมารดา
อาจไม่เพียงพอ และอาจเกิดปัญหาส าหรับการศึกษาของบุตร บิดาที่มีสายตายาวไกลย่อมค านึงถึงปัญหาดังกล่าวใน
อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ การประกันชีวิตเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ในระยะเวลาหนึ่งอย่างน้อยก็ในระยะที่บุตรก าลัง
เติบโต และอยู่ในวัยเรียน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับบิดาที่เป็นห่วงอนาคตของบุตร 
      (3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของคู่ชีวิตที่เป็นหม้าย สามีที่ดีย่อมให้ความรักและความคุ้มครองแก่ภรรยา 
ทั้งในขณะที่ยังมีชีวิต และเมื่อสูญเสียชีวิตแล้ว ภาระของการเป็นสามีไม่ควรจะหมดสิ้นไปหลังจากเสียชีวิต นอกจาก
ความเป็นห่วงในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว สามีควรค านึงถึงความเดือดร้อนเรื่องอ่ืน ๆ ของภรรยาที่จะ
ตามมาเมื่อสามีถึงแก่ชีวิต 
      (4) เพื่อความต้องการอ่ืน ๆ ความจ าเป็นของครอบครัวอาจเกิดขึ้นหลายกรณี นอกเหนือจากที่ได้
กล่าวมาแล้ว ภายหลังที่หัวหน้าครอบครัวสูญเสียชีวิต เช่น ความต้องการเงินเพื่อไถ่ถอนภาระจ านอง เพื่อผ่อนช าระค่า
ซื้อบ้าน หรือเพื่อช าระค่าผ่อนส่งสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น 
  3) เพื่อมีรายได้เมื่อเกิดทุพพลภาพ การประกันชีวิต คือการประกันการสูญเสียรายได้ การเกิด                
ทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้ย่อมเกิดการสูญเสียรายได้แก่ครอบครัว จะมีผลทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับการ
สูญเสียชีวิต การประกันภัยการขาดรายได้ เนื่องจากเกิดทุพพลภาพสามารถซื้อได้เป็นความคุ้มครองเพิ่ม (Rider) 
ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไปในประเทศไทย 
  4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นย่อมเกิดภาวะค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล เป็นผลให้เงินออมที่มีอยู่ต้องลดน้อยลง และต้องตัดทอนรายจ่ายด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลทาง
งบประมาณของครอบครัว หากการเจ็บป่วยยืดเยื้อเป็นเวลานานย่อมมีผลกระทบต่อรายได้ของครอบครัว และอาจถึง
ขั้นวิกฤตทางการเงินได้ ดังนั้นการประกันภัยสุขภาพจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ตัดทอนความกังวลของบุคคลในเร่ืองค่าใช้จ่าย
ในเร่ืองนี้ได้ 
  5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจ ความต้องการเงินเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อเจ้าของธุรกิจในกรณีที่เป็นเจ้าของ
ธุรกิจเอง หรือพนักงานของธุรกิจนั้นถึงแก่ความตาย หรือเกิดทุพพลภาพขึ้น อาจแยกได้เป็น 3 ประการ คือ              
1) เพื่อคุ้มครองบุคคลส าคัญของธุรกิจ 2) เพื่อสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ และ 3) เพื่อความคุ้มครองเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ 
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และต้องตัดทอนรำยจ่ำยด้ำนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดควำมสมดุล

ทำงงบประมำณของครอบครวั

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-15 
 

      (1) เพื่อคุ้มครองบุคคลส าคัญของธุรกิจ การด าเนินธุรกิจใดก็ตามย่อมจะมีบุคคลที่เป็นตัวจักรส าคัญของ
ธุรกิจนั้น อย่างน้อยก็หนึ่งคน บุคคลส าคัญ (Key man) เหล่านี้เป็นผู้น าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ธุรกิจในด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน เช่น เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการขาย เป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมเครื่องจักร  เป็น     
นักบริหารที่เชี่ยวชาญรอบรู้ เป็นต้น หากธุรกิจนั้นสูญเสียบุคคลเหล่านี้ไป ด้วยการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ย่อม
เกิดผลกระทบต่อรายได้ และการด าเนินธุรกิจอย่างมาก ธุรกิจอาจประสบการขาดทุนหรือปิดกิจการ เพื่อชดเชยการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจ เนื่องมาจากการสูญเสียบุคคลส าคัญดังกล่าว อาจเอาประกันชีวิต
บุคคลส าคัญของธุรกิจได้ โดยให้ธุรกิจนั้นเป็นผู้เอาประกันภัยและเป็นผู้รับประโยชน์ 
      (2) เพื่อสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการโดยส่วนตัว 
หรือเป็นห้างหุ้นส่วน หรือเป็นบริษัทจ ากัดที่เป็นบริษัทครอบครัว โดยทั่วไปย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผน
ล่วงหน้า เพื่อความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อหุ้นส่วน หรือเจ้าของธุรกิจที่มีชีวิตอยู่ การซื้อความคุ้มครองจากการประกัน
ชีวิตและการประกันสุขภาพเพื่อประโยชน์ดังกล่าว จะท าให้ได้รับเงินก้อนจ านวนหนึ่งเพียงพอที่จะน ามาใช้ด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจด าเนินการต่อไปได้ เช่น ในการประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจมีความประสงค์
อยากจะให้บุตรคนโตเป็นผู้สืบต่อธุรกิจแทนตน เพราะเป็นผู้มีความสามารถ แต่ในกรณีที่ตนเองต้องถึงแก่กรรมลง  
บุตรทุกคนรวมทั้งภรรยาย่อมมีส่วนในกองมรดกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับธุรกิจนั้น ส่วนเงินสดจะมี
เพียงเล็กน้อย ในปัญหาดังกล่าว เจ้าของกิจการนั้นอาจเอาประกันชีวิตตนเองและให้บุตรบางคนหรือภรรยาที่ไม่อยาก
ให้มีส่วนเก่ียวข้องในธุรกิจต่อไปเป็นผู้รับผลประโยชน์ เมื่อเจ้าของธุรกิจถึงแก่กรรม บุตรและภรรยาก็จะได้มีส่วนใน
ทรัพย์สินตามที่ได้จัดสรรไว้ ธุรกิจก็ด าเนินต่อเนื่องเพื่อความเจริญต่อไป โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ส าหรับการ
ประกอบการในรูปห้างหุ้นส่วนและบริษัท ครอบครัวย่อมมีปัญหาในด้านการต่อเนื่องของธุ รกิจมากเพราะความ
เจริญรุ่งเรืองของธุรกิจนั้นย่อมผูกพันอย่างแนบแน่นกับความสามารถ ความเชื่อถือไว้วางใจและบุคลิกลักษณะของ      
ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลาย การสูญเสียหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งไปย่อมกระทบความต่อเนื่องของธุรกิจได้ การวางแผนล่วงหน้า
เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจ าเป็น การประกันชีวิตเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้มีเงินจ านวนหนึ่ง
พอเพียงเพื่อให้ธุรกิจนั้นด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
      (3) เพื่อความคุ้มครองเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ ในการให้กู้ยืมเงินเจ้าหนี้ย่อมค านึงถึงการได้รับช าระหนี้จาก
ลูกหนี้ด้วยวิธีการที่ง่ายรวดเร็วและไม่สิ้นเปลือง การประกันชีวิตของลูกหนี้โดยดูแลผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหนี้ เมื่อ
ลูกหนี้ถึงแก่ชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้มาชดใช้หนี้ได้ เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมกระท า
กันแพร่หลายในต่างประเทศ การประกันชีวิตประเภทนี้ โดยทั่วไปจะก าหนดจ านวนเงินเอาประกันชีวิตเท่ากับจ านวน
หนี้รวมทั้งดอกเบี้ย ถ้าจ านวนหนี้สินลดลงเนื่องจากการผ่อนช าระ จ านวนเงินเอาประกันชีวิตจะลดลงด้วยเช่นกัน          
ถ้าจ านวนเงินเอาประกันชีวิตได้ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน ก็จะมีเงื่อนไขในสัญญาให้เจ้าหนี้ได้รับช าระเพียงเท่า
จ านวนที่เป็นหนี้สิน ส่วนที่เหลือจะตกเป็นของผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือแก่กองมรดก ด้วยการเอา
ประกันชีวิตประเภทนี้ จะท าให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้เต็มจ านวนทันทีไม่จ าเป็นต้องฟ้องศาล เป็นการสิ้นเปลืองเวลาและ
สร้างความโกรธแค้นเกิดขึ้น และเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้ลูกหนี้สามารถหาแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้น 
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  

 
 
 

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

1-15



 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-15 
 

      (1) เพื่อคุ้มครองบุคคลส าคัญของธุรกิจ การด าเนินธุรกิจใดก็ตามย่อมจะมีบุคคลที่เป็นตัวจักรส าคัญของ
ธุรกิจนั้น อย่างน้อยก็หนึ่งคน บุคคลส าคัญ (Key man) เหล่านี้เป็นผู้น าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ธุรกิจในด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน เช่น เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการขาย เป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมเครื่องจักร  เป็น     
นักบริหารที่เชี่ยวชาญรอบรู้ เป็นต้น หากธุรกิจนั้นสูญเสียบุคคลเหล่านี้ไป ด้วยการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ย่อม
เกิดผลกระทบต่อรายได้ และการด าเนินธุรกิจอย่างมาก ธุรกิจอาจประสบการขาดทุนหรือปิดกิจการ เพื่อชดเชยการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจ เนื่องมาจากการสูญเสียบุคคลส าคัญดังกล่าว อาจเอาประกันชีวิต
บุคคลส าคัญของธุรกิจได้ โดยให้ธุรกิจนั้นเป็นผู้เอาประกันภัยและเป็นผู้รับประโยชน์ 
      (2) เพื่อสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการโดยส่วนตัว 
หรือเป็นห้างหุ้นส่วน หรือเป็นบริษัทจ ากัดที่เป็นบริษัทครอบครัว โดยทั่วไปย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผน
ล่วงหน้า เพื่อความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อหุ้นส่วน หรือเจ้าของธุรกิจที่มีชีวิตอยู่ การซื้อความคุ้มครองจากการประกัน
ชีวิตและการประกันสุขภาพเพื่อประโยชน์ดังกล่าว จะท าให้ได้รับเงินก้อนจ านวนหนึ่งเพียงพอที่จะน ามาใช้ด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจด าเนินการต่อไปได้ เช่น ในการประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจมีความประสงค์
อยากจะให้บุตรคนโตเป็นผู้สืบต่อธุรกิจแทนตน เพราะเป็นผู้มีความสามารถ แต่ในกรณีที่ตนเองต้องถึงแก่กรรมลง  
บุตรทุกคนรวมทั้งภรรยาย่อมมีส่วนในกองมรดกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับธุรกิจนั้น ส่วนเงินสดจะมี
เพียงเล็กน้อย ในปัญหาดังกล่าว เจ้าของกิจการนั้นอาจเอาประกันชีวิตตนเองและให้บุตรบางคนหรือภรรยาที่ไม่อยาก
ให้มีส่วนเก่ียวข้องในธุรกิจต่อไปเป็นผู้รับผลประโยชน์ เมื่อเจ้าของธุรกิจถึงแก่กรรม บุตรและภรรยาก็จะได้มีส่วนใน
ทรัพย์สินตามที่ได้จัดสรรไว้ ธุรกิจก็ด าเนินต่อเนื่องเพื่อความเจริญต่อไป โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ส าหรับการ
ประกอบการในรูปห้างหุ้นส่วนและบริษัท ครอบครัวย่อมมีปัญหาในด้านการต่อเนื่องของธุ รกิจมากเพราะความ
เจริญรุ่งเรืองของธุรกิจนั้นย่อมผูกพันอย่างแนบแน่นกับความสามารถ ความเชื่อถือไว้วางใจและบุคลิกลักษณะของ      
ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลาย การสูญเสียหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งไปย่อมกระทบความต่อเนื่องของธุรกิจได้ การวางแผนล่วงหน้า
เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจ าเป็น การประกันชีวิตเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้มีเงินจ านวนหนึ่ง
พอเพียงเพื่อให้ธุรกิจนั้นด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
      (3) เพื่อความคุ้มครองเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ ในการให้กู้ยืมเงินเจ้าหนี้ย่อมค านึงถึงการได้รับช าระหนี้จาก
ลูกหนี้ด้วยวิธีการที่ง่ายรวดเร็วและไม่สิ้นเปลือง การประกันชีวิตของลูกหนี้โดยดูแลผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหนี้ เมื่อ
ลูกหนี้ถึงแก่ชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้มาชดใช้หนี้ได้ เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมกระท า
กันแพร่หลายในต่างประเทศ การประกันชีวิตประเภทนี้ โดยทั่วไปจะก าหนดจ านวนเงินเอาประกันชีวิตเท่ากับจ านวน
หนี้รวมทั้งดอกเบี้ย ถ้าจ านวนหนี้สินลดลงเนื่องจากการผ่อนช าระ จ านวนเงินเอาประกันชีวิตจะลดลงด้วยเช่นกัน          
ถ้าจ านวนเงินเอาประกันชีวิตได้ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน ก็จะมีเงื่อนไขในสัญญาให้เจ้าหนี้ได้รับช าระเพียงเท่า
จ านวนที่เป็นหนี้สิน ส่วนที่เหลือจะตกเป็นของผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือแก่กองมรดก ด้วยการเอา
ประกันชีวิตประเภทนี้ จะท าให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้เต็มจ านวนทันทีไม่จ าเป็นต้องฟ้องศาล เป็นการสิ้นเปลืองเวลาและ
สร้างความโกรธแค้นเกิดขึ้น และเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้ลูกหนี้สามารถหาแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้น 
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 1.2 ด้านการออมทรัพย์1 บุคคลที่ท าประกันชีวิตส่วนมากมีความต้องการหลักคือเพื่อความคุ้มครอง ดังนั้น
สัญญาประกันชีวิตทุกแบบย่อมให้ความคุ้มครองไม่มากก็น้อย (นอกจากแบบ “การออมทรัพย์แท้จริง” หรือ Pure 
Endowment) ส าหรับบุคคลใดที่มีความประสงค์จะท าการออมทรัพย์ ก็สามารถที่จะท าได้โดยการประกันชีวิตที่มีการ
ออมทรัพย์ร่วมด้วย ซึ่งสามารถท าได้สะดวกและให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่แน่นอน 
 การออมทรัพย์เกิดจากการประกันชีวิต เป็นผลพลอยได้จากวิธีการเก็บเบี้ยประกันชีวิตเรียกว่า “การเก็บแบบ
คงที่” (Level Premium) คือเบี้ยประกันชีวิตที่ช าระจะแบ่งเป็นงวด แต่ละงวดจะมีจ านวนเท่า  ๆ กัน ในการก าหนด
อัตราเบี้ยประกันชีวิตนั้น มีหลักการว่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตจะต้องสอดคล้องกับภาวะของการเสี่ยงภัย คือถ้ามีการ
เสี่ยงภัยมากอัตราเบี้ยประกันชีวิตก็จะต้องสูงขึ้น ถ้าการเสี่ยงภัยน้อยอัตราเบี้ยประกันชีวิตก็จะต่ า เมื่อบุคคลมีอายุ
เพิ่มขึ้น อัตราเสี่ยงของการประกันชีวิตจะสูงขึ้นตามล าดับ ดังนั้นอัตราเบี้ยประกันชีวิตจึงต้องสูงตามอายุ การเก็บเบี้ย
ประกันชีวิตเป็นรายงวด งวดละเท่า ๆ กัน สามารถท าได้ด้วยการเก็บในอัตราสูงกว่าภาวะของการเสี่ยงภัยในระยะ   
แรก ๆ และเก็บในอัตราที่ต่ ากว่าในระยะหลัง ๆ เงินส่วนเกินที่เก็บได้ในระยะแรกนี้เอง คือ การออมทรัพย์ซึ่งบริษัท
ประกันชีวิตจะน าไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อชดเชยจ านวนเบี้ยประกันชีวิตที่เก็บน้อยลงในระยะหลัง ถ้าไม่มีวิธีกา ร
เก็บเบี้ยประกันชีวิตเป็นรายงวดคงที่ก็จะไม่มีส่วนของการออมทรัพย์อยู่ในการประกันชีวิต  
 1.3. ด้านอื่น ๆ คือ 1) ลดหย่อนภาษีเงินได้ และ 2) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  1.3.1 การลดหย่อนภาษีเงินได้ การประกันชีวิตสามารถช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนใน
ประเทศให้สูงขึ้น รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนเร่ืองภาษีเงินได้ ดังนี้ 
  กรมธรรม์ประกันชีวิตหลักแบบพื้นฐานทุกแบบที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป สามารถ
น าเบี้ยประกันภัยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) กรมสรรพากรได้ออกประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 172 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับ
ผู้ท าประกันชีวิตตั้งแต่วันที่   1 มกราคม 2552 โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้  
       การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ เฉพาะกรณีที่
กรมธรรม์ประกันชีวิตมีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และเป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่
ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
    (1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอ่ืนเพิ่มเติม ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความ    
คุ้มครองอื่นเพิ่มเติม ดังกล่าว ไม่สามารถยกเว้นภาษีส าหรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ 
    (2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุ    
กรมธรรม์ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
 
 
 
 
 
 1 ปรับจาก บุษบา อึ๊งภากรณ์. การประกันภัย. 
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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      (ก) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ย     
ประกันชีวิตรายปี หรือ 
      (ข) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตามช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัย
ก าหนดนอกจาก (ก) เช่น ราย 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของ   
แต่ละช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยก าหนดให้มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน หรือ 
            (ค) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนที่ไม่เป็นไปตาม (ก) หรือ (ข) ผลรวม
ของเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนสะสมตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน ต้องไม่เกินร้อย
ละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิต สะสมทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
   ทั้งนี้ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม (ก) และหรือ (ข) และหรือ (ค) ไม่รวมเงินปันผลตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุด
การจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาประกันชีวิต 
หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ 
   การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    (1) ให้ได้รับยกเว้นภาษีตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษีนั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษี
หรือไม่ 
    (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ยกเว้นภาษีให้แก่สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงิน
ได้เต็มจ านวนตามที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท 
   ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี 
สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนส าหรับเบี้ยประกันชีวิตของสามีหรือภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงินได้ตาม
จ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 
    (3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ 
     ก. ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้สามีและภริยาซึ่ง
เป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 
บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว 
          ข. ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาไม่ใช้สิทธิ
แยกยื่นรายการและเสียภาษี ต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มี
เงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่
เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
           ค. ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาใช้สิทธิแยก
ยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มี     
เงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่ง  
ไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต 
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ผลประโยชน์ตอบแทนคืน ต้องไม่เกิน

หรือภริยำซ่ึงเป็นฝ่ำยผู ้มี

ร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิต สะสมทั้งหมดในช่วงเวลำดังกล่ำว

เงนิได้เตม็จ�ำนวนตำมทีจ่่ำยจริง

ต่ำงหำกจำกสำมี

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-3 
 

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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      (ก) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ย     
ประกันชีวิตรายปี หรือ 
      (ข) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตามช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัย
ก าหนดนอกจาก (ก) เช่น ราย 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของ   
แต่ละช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยก าหนดให้มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน หรือ 
            (ค) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนที่ไม่เป็นไปตาม (ก) หรือ (ข) ผลรวม
ของเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนสะสมตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน ต้องไม่เกินร้อย
ละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิต สะสมทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
   ทั้งนี้ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม (ก) และหรือ (ข) และหรือ (ค) ไม่รวมเงินปันผลตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุด
การจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาประกันชีวิต 
หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ 
   การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    (1) ให้ได้รับยกเว้นภาษีตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษีนั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษี
หรือไม่ 
    (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ยกเว้นภาษีให้แก่สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงิน
ได้เต็มจ านวนตามที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท 
   ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี 
สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนส าหรับเบี้ยประกันชีวิตของสามีหรือภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงินได้ตาม
จ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 
    (3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ 
     ก. ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้สามีและภริยาซึ่ง
เป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 
บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว 
          ข. ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาไม่ใช้สิทธิ
แยกยื่นรายการและเสียภาษี ต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มี
เงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่
เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
           ค. ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาใช้สิทธิแยก
ยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มี     
เงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่ง  
ไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต 
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1-18 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

   กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมหลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุจ านวนเบี้ย
ประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความคุ้มครองอ่ืนเพิ่มเติมแยกออกจากกัน  กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มี
การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุเงื่อนไข ด้วย 
   กรณีผู้มีเงินได้ ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้มี
เงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออก
จากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม 
ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร 
   การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปค านวณหักจากเงิน
ได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เม่ือได้หักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว 
   ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของอธิบดี
กรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศกรมสรรพากร 
   2) การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือบ านาญ ตามประกาศของกรมสรรพากร ฉบับท่ี 194   
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ สามารถน าเบี้ยประกันชีวิตแบบ
บ านาญไปใช้ยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 100,000 บาทแรก ให้เต็มจ านวนเงินก่อน และส่วนที่เกิน 
100,000 บาทนั้น สามารถน ามาใช้หักลดหย่อนภาษเีพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน     ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  กองทุน
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน   5 แสนบาท 
ในปีภาษีเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    (1) เป็นการจ่ายเบี้ยประกันส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ านาญที่มีก าหนดเวลาตั้งแต่
สิบปีขึ้นไป 
    (2) เป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักร 
    (3) มีการก าหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเป็นรายงวดอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจ านวน
ผลประโยชน์เงินบ านาญดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวด หรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันภัย     
ก็ได้ โดยการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองงวดในการจ่ายที่แน่นอน 
    (4) มีการก าหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปี
ขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปี หรือกว่านั้น และผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบ านาญ 
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ผลประโยชน์ตอบแทนคืน ต้องไม่เกิน

หรือภริยำซ่ึงเป็นฝ่ำยผู ้มี

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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  1.3.2 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การประกันชีวิตมีประโยชน์และสร้างความมั่นคงต่อการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก เพราะการประกันชีวิตเป็นวิธีการสะสมทุนวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถน าเงิน
จ านวนนี้ไปลงทุนในระยะยาว อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ประชาชนมีงานท าเพิ่มมากขึ้น 
สวัสดิภาพทั่วไปของประชาชนดีขึ้น และประชาชนรู้จักเก็บออมมากข้ึน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางสังคมตามมา 
 
2. บทบาทของธุรกจิประกนัชีวติ  
 ธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญมากในการพัฒนาธุรกิจ สังคม และประเทศชาติให้มีความมั่นงคง และ
ก้าวหน้าซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ 3 ประการ คือ 
    2.1 บทบาทด้านการออมทรัพย์ การออมมีหลายรูปแบบ การประกันชีวิตเป็นการออมรูปแบบหนึ่งที่มี
ลักษณะซื้อเงินก้อนใหญ่ด้วยเงินผ่อน หากเรายังคงผ่อนอยู่เร่ือย ๆ สักวันย่อมได้เป็นเจ้าของเงินก้อนใหญ่ หากเสียชีวิต
ก่อนที่จะผ่อนหมด ผู้รับประโยชน์ก็ยังคงได้รับเงินก้อนนั้นอยู่ ดังนั้นการประกันชีวิตจึงเป็นวิธีออมทรัพย์ที่ดี เพราะมี
ประโยชน์หลายประการดังนี้ 
  1) สร้างวินัยการออมเงิน ปลูกฝังนิสัยประหยัดและเก็บออม เพราะผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ย
ประกันภัยตามก าหนด จึงใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ รวมทั้งสร้างส านึกความรับผิดชอบต่อครอบครัว          
  2) สร้างกองมรดกให้บุตรหลาน การท าประกันชีวิตโดยยกผลประโยชน์ให้บุตรหลานเป็นมรดกอัน         
ล้ าค่าทางจิตใจ แม้เราจากไปแล้ว แต่ยังมีคุณงามความดีให้พวกเขาระลึกถึงอยู่เสมอ 
  3) มีกองทุนเลีย้งชีพยามชรา ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
ลูกหลานอาจดูแลได้ไม่เต็มที่ การท าประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ าช่วยมีเงินเพียงพอส าหรับเลี้ยงชีพยามชรา ไม่ต้อง
รบกวนลูกหลาน 
  4) เป็นกองทุนส าหรับพิธีกรรมคร้ังสุดท้ายของชีวิต คนเราทุกคนหนีไม่พ้นความมรณะ ซึ่งคาดเดา
ไม่ได้ว่าจะมาถึงเมื่อใด แต่ก็หวังว่าจะเกิดขึ้นหลังจากความชรา หากเป็นเช่นนั้นการเตรียมค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายส าหรับ
การจัดพิธีกรรมทางศาสนาไว้ให้พร้อมย่อมไม่เป็นภาระของคนข้างหลัง อาจมีเงินส่วนหนึ่งเหลือไว้ให้ส าหรับการท าบุญ
หลังเสียชีวิตด้วย 
 2.2 บทบาทด้านความม่ันคงของธุรกิจ การประกันชีวิตจะมีส่วนช่วยส่งเสริมธุรกิจให้สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
  1) คุ้มครองบุคคลส าคัญของธุรกิจ บุคคลที่เป็นก าลังส าคัญของธุรกิจเป็นผู้น าความเจริญรุ่งเรืองและ
สร้างผลก าไรให้องค์กร หากองค์กรสูญเสียเขาไปไม่ว่าจะทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ย่อมส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ
องค์กร ธุรกิจอาจหยุดชะงัก ขาดทุน หรือปิดกิจการ การท าประกันชีวิตบุคคลส าคัญโดยให้องค์กรเป็นผู้รับประโยชน์ 
จะได้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์จากการประกันชีวิต เพื่อน าไปจ้างบุคคลอื่นมาแทนได้   
  2) คุ้มครองหุ้นส่วนทางธุรกิจ หากผู้ที่เป็นหุ้นส่วนเสียชีวิต ครอบครัวของหุ้นส่วนอาจถอนเงินลงทุน
ออกไป กิจการอาจล้ม หุ้นส่วนที่เหลือน าผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยมาลงทุนแทน 
ท าให้กิจการด าเนินต่อไปได้ 
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มั่นคง

อนัล�ำ้ค่ำทำงจิตใจ แม้เรำจำกไปแล้ว

ประโยชน์ให ้บุตรหลำนเป็นมรดก
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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  1.3.2 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การประกันชีวิตมีประโยชน์และสร้างความมั่นคงต่อการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก เพราะการประกันชีวิตเป็นวิธีการสะสมทุนวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถน าเงิน
จ านวนนี้ไปลงทุนในระยะยาว อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ประชาชนมีงานท าเพิ่มมากขึ้น 
สวัสดิภาพทั่วไปของประชาชนดีขึ้น และประชาชนรู้จักเก็บออมมากข้ึน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางสังคมตามมา 
 
2. บทบาทของธุรกจิประกนัชีวติ  
 ธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญมากในการพัฒนาธุรกิจ สังคม และประเทศชาติให้มีความมั่นงคง และ
ก้าวหน้าซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ 3 ประการ คือ 
    2.1 บทบาทด้านการออมทรัพย์ การออมมีหลายรูปแบบ การประกันชีวิตเป็นการออมรูปแบบหนึ่งที่มี
ลักษณะซื้อเงินก้อนใหญ่ด้วยเงินผ่อน หากเรายังคงผ่อนอยู่เร่ือย ๆ สักวันย่อมได้เป็นเจ้าของเงินก้อนใหญ่ หากเสียชีวิต
ก่อนที่จะผ่อนหมด ผู้รับประโยชน์ก็ยังคงได้รับเงินก้อนนั้นอยู่ ดังนั้นการประกันชีวิตจึงเป็นวิธีออมทรัพย์ที่ดี เพราะมี
ประโยชน์หลายประการดังนี้ 
  1) สร้างวินัยการออมเงิน ปลูกฝังนิสัยประหยัดและเก็บออม เพราะผู้เอาประกันภัยต้องช าระเบี้ย
ประกันภัยตามก าหนด จึงใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ รวมทั้งสร้างส านึกความรับผิดชอบต่อครอบครัว          
  2) สร้างกองมรดกให้บุตรหลาน การท าประกันชีวิตโดยยกผลประโยชน์ให้บุตรหลานเป็นมรดกอัน         
ล้ าค่าทางจิตใจ แม้เราจากไปแล้ว แต่ยังมีคุณงามความดีให้พวกเขาระลึกถึงอยู่เสมอ 
  3) มีกองทุนเลีย้งชีพยามชรา ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
ลูกหลานอาจดูแลได้ไม่เต็มที่ การท าประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ าช่วยมีเงินเพียงพอส าหรับเลี้ยงชีพยามชรา ไม่ต้อง
รบกวนลูกหลาน 
  4) เป็นกองทุนส าหรับพิธีกรรมคร้ังสุดท้ายของชีวิต คนเราทุกคนหนีไม่พ้นความมรณะ ซึ่งคาดเดา
ไม่ได้ว่าจะมาถึงเมื่อใด แต่ก็หวังว่าจะเกิดขึ้นหลังจากความชรา หากเป็นเช่นนั้นการเตรียมค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายส าหรับ
การจัดพิธีกรรมทางศาสนาไว้ให้พร้อมย่อมไม่เป็นภาระของคนข้างหลัง อาจมีเงินส่วนหนึ่งเหลือไว้ให้ส าหรับการท าบุญ
หลังเสียชีวิตด้วย 
 2.2 บทบาทด้านความม่ันคงของธุรกิจ การประกันชีวิตจะมีส่วนช่วยส่งเสริมธุรกิจให้สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
  1) คุ้มครองบุคคลส าคัญของธุรกิจ บุคคลที่เป็นก าลังส าคัญของธุรกิจเป็นผู้น าความเจริญรุ่งเรืองและ
สร้างผลก าไรให้องค์กร หากองค์กรสูญเสียเขาไปไม่ว่าจะทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ย่อมส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ
องค์กร ธุรกิจอาจหยุดชะงัก ขาดทุน หรือปิดกิจการ การท าประกันชีวิตบุคคลส าคัญโดยให้องค์กรเป็นผู้รับประโยชน์ 
จะได้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์จากการประกันชีวิต เพื่อน าไปจ้างบุคคลอื่นมาแทนได้   
  2) คุ้มครองหุ้นส่วนทางธุรกิจ หากผู้ที่เป็นหุ้นส่วนเสียชีวิต ครอบครัวของหุ้นส่วนอาจถอนเงินลงทุน
ออกไป กิจการอาจล้ม หุ้นส่วนที่เหลือน าผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยมาลงทุนแทน 
ท าให้กิจการด าเนินต่อไปได้ 
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  3) เป็นการลงทุนท่ีไม่สูญหาย การลงทุนท าธุรกิจมีความเสี่ยง แต่การลงทุนด้วยการท าประกันชีวิตไม่มี
ความเสี่ยง ได้ผลตอบแทนแน่นอน ไม่ว่าจะเสียชีวิตก่อนหรืออยู่จนครบก าหนดสัญญาก็ได้รับเงินก้อน แบบประกัน          
บางแบบยังมีเงินปันผลให้ด้วย 
      4) กู้ยืมไปลงทุนได้ หากต้องใช้เงินลงทุนท าธุรกิจ เพียงใช้กรมธรรม์เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน ก็ท าให้
การกู้ยืมด าเนินไปอย่างสะดวก เพราะการประกันชีวิตช่วยสร้างเครดิตให้แก่ผู้กู้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือช่วยลดความ
เสี่ยงของผู้ให้กู้จากหนี้สูญ 
  5) ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสถาบันการเงินท่ีให้กู้ยืม สถาบันทางการเงินมักพิจารณาว่า ผู้ยื่นความจ านง
ขอกู้เงินนั้นมีความสามารถช าระเงินกู้และดอกเบี้ยคืนตามเงื่อนไขได้หรือไม่ แต่บ่อยครั้งมีเหตุที่ท าให้สถาบันการเงิน
จ าต้องยึดทรัพย์สินของผู้กู้ออกขายทอดตลาด เพราะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้กู้ การกระท าเช่นนี้ย่อมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสถาบันการเงินนั้น ๆ การแนะน าให้ลูกค้าผู้กู้เงินท าประกันชีวิตแบบพิเศษที่คุ้มครองหนี้คงเหลือ 
ซึ่งเบี้ยประกันต่ า จะท าให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความมั่นใจ เพราะถ้าผู้กู้เสียชีวิตลง สถาบันการเงินก็จะได้รับการช าระหนี้
คงเหลือจากบริษัทประกันชีวิตแทน     
 2.3 บทบาทด้านสังคมและประเทศชาติ  
  1) ช่วยลดภาระของสังคมและรัฐบาล การประกันชีวิตเป็นระบบการกระจายความเสี่ยงภัย เมื่อผู้เอา
ประกันภัยประสบภัยก็จะได้รับจ านวนเงินชดใช้ หรือค่าสินไหมทดแทน ดังนั้นภาระของสังคมและรัฐบาลในส่วนนี้จะ
ถูกผลักไปสู่ระบบการประกันชีวิต ท าให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 
  2) สร้างสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน การประกันชีวิตกลุ่มลูกจ้างหรือ
ประกันบ านาญกลุ่มของลูกจ้างเป็นสวัสดิการที่ดี โดยนายจ้างอาจเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยให้ทั้งหมดหรือช าระให้
บางส่วน ซึ่งเบี้ยประกันภัยนี้เป็นจ านวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสวัสดิการอย่างอ่ืน ท าให้พนักงานท างานโดยไม่ต้อง
วิตกกังวลเก่ียวกับครอบครัว ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานของตน          
  3) เป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาวเพ่ือการพัฒนาประเทศ  ประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว เบี้ย
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยช าระให้แก่บริษัทประกันชีวิต นอกจากจะมีส่วนที่เป็นความเสี่ยงภัยแล้ว ยังมีส่วนของการ
ออมทรัพย์รวมอยู่ด้วย บริษัทประกันชีวิตจะน าไปลงทุนในหลักทรัพย์และกิจการต่าง ๆ เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ลงทุน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เอกชนกู้ยืมไปลงทุน เป็นต้น ท าให้เศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศมีเสถียรภาพ                     
  4) ก่อให้เกิดการจ้างงานท้ังทางตรงและทางอ้อม ธุรกิจประกันชีวิตนอกจากก่อให้เกิดการจ้างงาน
โดยตรงซึ่งได้แก่การจ้างพนักงานประจ าและตัวแทนขายประกันชีวิตแล้ว ยังก่อให้เกิดการจ้างงานทางอ้อมด้วย เพราะ
เงินที่บริษัทประกันชีวิตน าไปลงทุนหรือให้กู้ยืม ท าให้กิจการเกิดสภาพคล่องและขยายตัว ส่งผลให้มีการจ้างงานอย่าง
กว้างขวาง 
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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เร่ืองที ่1.3  
ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 
   
 
 กรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด 3 ประเภท 4 แบบมาตรฐาน และแบบพิเศษอื่น ๆ ดังนี้ 
 
1. ชนิดของกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 ชนิดของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
   1.1 ชนิดไม่มีเงินปันผล (Non Participating Life Insurance) กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบนี้จะไม่มีเงื่อนไข
การจ่ายเงินปันผล ฉะนั้น อัตราเบี้ยประกันชีวิต จึงต่ ากว่าชนิดมีเงินปันผล 
   1.2 ชนิดมีเงินปันผล (Participating Life Insurance) ซึ่งเงินปันผลได้มาจาก     
  1) เงินที่จัดสรรจากผลก าไรที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท 
  2) อัตรามรณะที่เกิดขึ้นจริงจากการรับประกันชีวิตของบริษัทต่ ากว่าอัตรามรณะที่ใช้ในการค านวณ
อัตราเบี้ยประกันภัย 
  3) อัตราผลตอบแทนที่ เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าที่ก าหนดไว้ ใน                   
การค านวณเบี้ยประกันชีวิต 
  4) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์มีจ านวนน้อยกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในการค านวณเบี้ยประกัน
ชีวิต 
  บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินปันผลให้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผลเท่านั้น               
ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะขอรับเงินปันผลได้ 4 วิธี คือ 
   (1) ซื้อจ านวนเงินเอาประกันชีวิตเพิ่ม 
   (2) หักช าระเบี้ยประกันภัย 
   (3) รับเป็นเงินสด 
   (4) ฝากสะสมไว้กับบริษัทโดยได้รับดอกเบี้ย 
 
2. ประเภทของการประกนัชีวติ   
 การประกันชีวิตแบบพื้นฐานมี 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม 
ดังนี้ 
 2.1 ประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) คือการประกันชีวิตรายบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงในกลุ่มผู้ท าประกันชีวิตที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง จ านวนเงินเอาประกันภัยปานกลางถึงสูง ตรวจสุขภาพ
หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับประกันภัย ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากจ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก 
วิธีการช าระเบี้ยประกันภัยก าหนดเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดอืน และรายเดือน บริษัทประกันภัยออกกรมธรรม์             
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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   1.2 ชนิดมีเงินปันผล (Participating Life Insurance) ซึ่งเงินปันผลได้มาจาก     
  1) เงินที่จัดสรรจากผลก าไรที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท 
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  3) อัตราผลตอบแทนที่ เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าที่ก าหนดไว้ ใน                   
การค านวณเบี้ยประกันชีวิต 
  4) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์มีจ านวนน้อยกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในการค านวณเบี้ยประกัน
ชีวิต 
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1-22 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

1 ฉบับให้ผู้เอาประกันภัย 1 คน ภายใน 2 ปีแรกของการท าประกันชีวิต หากพบว่าผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเท็จ
บริษัทมีสิทธิ์โต้แย้งและยกเลิกสัญญาได้ 
 2.2 ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) คือการประกันชีวิตรายบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสท าประกันชีวิต จ านวนเงินเอาประกันชีวิตต่ า หากมีความเสี่ยงปกติ ช าระเบี้ยประกันเป็น
รายเดือน บริษัทประกันภัยออกกรมธรรม์ 1 ฉบับให้ผู้เอาประกันภัย 1 คน มีระยะเวลารอคอยคือช่วงเวลา 180 วัน
แรกที่กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยในช่วงนี้บริษัทจะไม่จ่ายเงินเอาประกันภัย
ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ 
 2.3 ประเภทกลุ่ ม (Group Life Insurance) คือการรับประกันชีวิตกลุ่มบุคคล ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปภายใต้
กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงภัยของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ 
หน้าที่การงาน หรือจ านวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งค านวณเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว เพื่อใช้กับบุคคลทุก
คนในกลุ่มนั้น ๆ ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการลดลงจึงมีผลโดยตรงท าให้เบี้ย
ประกันภัยถูกกว่าการประกันชีวิตรายบุคคล โดยทั่วไปการประกันชีวิตกลุ่มจะเป็นการคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัยสามารถต่ออายุสัญญาปีต่อปีได้ ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวจะเหมาะสมส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยผู้ช าระเบี้ยประกันภัยจะเป็นนายจ้าง หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือสมาชิกผู้เอาประกันภัยก็ได้ 
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ค านวณเบี้ยประกันภัย 
(ที่มา: คู่มือการประกันชีวิตกลุ่ม สมาคมประกันชีวิตไทย) 
     
3. แบบของการประกนัชีวติ    
 การประกันชีวิตโดยพื้นฐานมี 4 แบบ คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบ
บ านาญหรือแบบเงินได้ประจ า โดยมีรายละเอียดแต่ละแบบดังนี้  
 3.1 แบบช่ัวระยะเวลา (Term Insurance) คือสัญญาประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนเวลาอัน
สมควร การประกันชีวิตแบบนี้ไม่มีการออมทรัพย์ เบี้ยประกันภัยจึงถูกกว่าการประกันภัยแบบอ่ืน ๆ หากผู้เอา
ประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญาจะไม่มีเงินคืนให้ คล้ายกับการประกันวินาศภัย เหมาะส าหรับบุคคลที่มี
รายได้ไม่สูงมาก และต้องการความคุ้มครองสูงในระยะเวลาสั้น ๆ หรือคุ้มครองหนี้สินจากการเช่าซื้อ   
 ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในก าหนดเวลาที่
ตกลงไว้ เช่น 1 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี เป็นต้น ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วสัญญาจะสิ้นสุดไม่มีข้อผูกพันอีกต่อไป
 3.2 แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) คือสัญญาประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอา
ประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับ
ประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบก าหนดสัญญา มีระยะเวลาประกันภัยแน่นอน เช่น 10 ปี 20 ปี 
เหมาะกับผู้มีรายได้ปานกลาง ถึงรายได้สูง                   
 การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เกิดจากการน าแบบประกันชีวิต 2 แบบ มารวมกัน คือ แบบชั่วระยะเวลาที่
เน้นความคุ้มครองกับแบบสะสมทรัพย์แท้จริง (Pure Endowment) ที่เน้นการออมทรัพย์   
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 เพื่อใช ้ กับบุคคล

ทกุคนในกลุม่นัน้ ๆ ด้วยหลกัเกณฑ์ดังกล่ำว

มรีะยะเวลำรอคอยคอืช่วงเวลำ 180 วนัแรก

ที่กรมธรรม ์ยังไม ่คุ ้มครอง

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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 3.3 แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) คือสัญญาประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตลอด
ชีวิต โดยผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือในกรณีพิเศษที่     
ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงอายุที่ก าหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้เอา
ประกันภัย การประกันแบบนี้เน้นความคุ้มครองมากกว่าการออมทรัพย์  
 การประกันชีวิตแบบตลอดชีพมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาเงินทุนส าหรับจุนเจือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของ
ผู้เอาประกันภัยเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเพื่อเป็นค่าจัดการงานศพของผู้เอาประกันภัย เพื่อมิให้เป็นภาระของ
บุคคลอื่น                                     
 3.4 แบบบ านาญ หรือแบบเงินได้ประจ า (Annuity Insurance) คือ สัญญาประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยจะ
จ่ายเงินเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กันให้ผู้เอาประกันภัยทุกเดือนหรือทุกปี จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะเสียชีวิต หรือใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เช่น ครบอายุ 85 ปี หรือ 90 ปี เป็นต้น โดยเร่ิมจ่ายตามก าหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น 
ครบอายุ 55 ปี หรือ 60 ปี แบบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองรายได้เมื่อมีอายุมากข้ึน หรือเมื่อพ้นวัยท างาน 
 การประกันชีวิต 3 แบบแรกเหมาะส าหรับผู้เอาประกันภัยที่เกรงว่าตนจะเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควร                  
ส่วนการประกันชีวิตแบบบ านาญเหมาะส าหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการมีรายได้ประจ าส าหรับยังชีพโดยไม่เป็นภาระ
ของผู้อ่ืนเมื่อตนชราภาพ 
     
4. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพเิศษ 
 นอกจากกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐานแล้ว บริษัทประกันชีวิตยังออกแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอ่ืน
เพิ่มเพื่อให้เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพิ่มทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการการลงทุนนอกเหนือจาก
การออมเงินได้มากขึ้น เป็นการขยายตลาดไปสู่ผู้เอาประกันภัยในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากกลุ่มเป้าหมายเดิม 
เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) และกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Linked Life Insurance)   
 4.1 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์  (Universal Life Insurance)2 หมายถึง 
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัท
ประกันชีวิตได้มีการท าสัญญาประกันชวีิต โดยมีข้อตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะช าระเบี้ยประกันชีวิตตามที่ระบใุนสญัญา 
(Regular Premium) รวมถึงเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่เป็นเงินออม (Top – ups) คือผู้เอาประกันภัยมีสิทธิลงทุนเพิ่ม 
และบริษัทจะหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าความคุ้มครองการมรณกรรมจากกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือความ
คุ้มครองอ่ืน ๆ และจะจ่ายผลตอบแทนเป็นคราว ๆ (Crediting interest) ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการเสนอขาย 
โดยมีการรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ า 
 

 

 

 

 2ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธี การ และเง่ือนไข ในการขึ้น
ทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ Universal Life Insurance พ.ศ. 2552 
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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 3.3 แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) คือสัญญาประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตลอด
ชีวิต โดยผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือในกรณีพิเศษที่     
ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงอายุที่ก าหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้เอา
ประกันภัย การประกันแบบนี้เน้นความคุ้มครองมากกว่าการออมทรัพย์  
 การประกันชีวิตแบบตลอดชีพมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาเงินทุนส าหรับจุนเจือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของ
ผู้เอาประกันภัยเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเพื่อเป็นค่าจัดการงานศพของผู้เอาประกันภัย เพื่อมิให้เป็นภาระของ
บุคคลอื่น                                     
 3.4 แบบบ านาญ หรือแบบเงินได้ประจ า (Annuity Insurance) คือ สัญญาประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยจะ
จ่ายเงินเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กันให้ผู้เอาประกันภัยทุกเดือนหรือทุกปี จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะเสียชีวิต หรือใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เช่น ครบอายุ 85 ปี หรือ 90 ปี เป็นต้น โดยเร่ิมจ่ายตามก าหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น 
ครบอายุ 55 ปี หรือ 60 ปี แบบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองรายได้เมื่อมีอายุมากข้ึน หรือเมื่อพ้นวัยท างาน 
 การประกันชีวิต 3 แบบแรกเหมาะส าหรับผู้เอาประกันภัยที่เกรงว่าตนจะเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควร                  
ส่วนการประกันชีวิตแบบบ านาญเหมาะส าหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการมีรายได้ประจ าส าหรับยังชีพโดยไม่เป็นภาระ
ของผู้อ่ืนเมื่อตนชราภาพ 
     
4. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพเิศษ 
 นอกจากกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐานแล้ว บริษัทประกันชีวิตยังออกแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอ่ืน
เพิ่มเพื่อให้เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพิ่มทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการการลงทุนนอกเหนือจาก
การออมเงินได้มากข้ึน เป็นการขยายตลาดไปสู่ผู้เอาประกันภัยในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากกลุ่มเป้าหมายเดิม 
เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) และกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Linked Life Insurance)   
 4.1 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์  (Universal Life Insurance)2 หมายถึง 
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัท
ประกันชีวิตได้มีการท าสัญญาประกันชวีิต โดยมีข้อตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะช าระเบี้ยประกันชีวิตตามที่ระบใุนสญัญา 
(Regular Premium) รวมถึงเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่เป็นเงินออม (Top – ups) คือผู้เอาประกันภัยมีสิทธิลงทุนเพิ่ม 
และบริษัทจะหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าความคุ้มครองการมรณกรรมจากกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือความ
คุ้มครองอ่ืน ๆ และจะจ่ายผลตอบแทนเป็นคราว ๆ (Crediting interest) ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการเสนอขาย 
โดยมีการรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ า 
 

 

 

 

 2ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธี การ และเง่ือนไข ในการข้ึน
ทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ Universal Life Insurance พ.ศ. 2552 
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 4.2 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต  ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์  (Unit Linked Life Insurance)3 หมายถึง 
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตขายควบกับกองทุนรวม ซึ่งท าให้ผู้ซื้อได้รับทั้งความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตและได้ลงทุนในกองทุนรวม เงินที่จ่ายซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์จะถูก
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  1) ส่วนที่ 1 เป็นค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับการให้ความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตก าหนด ซึ่ง
บริษัทประกันชีวิตจะน าเงินส่วนนี้ไปบริหารเอง และบริษัทจะเป็นผู้รับรองความเสี่ยงจากการน าเบี้ยประกันภัยไป
ลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ 
  2) ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่จัดสรรเข้าไปเป็นส่วนเงินลงทุนตามสัดส่วนที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต    ซึ่ง
บริษัทประกันชีวิตจะน าไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทได้คัดเลือกไว้แล้ว ตามค าสั่งของผู้เอาประกันภัย โดย
บริษัทจัดการหลักทรัพย์จะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการหลักทรัพย์มิได้
รับประกันผลตอบแทนของเงินลงทุนในส่วนนี้ กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกองทุนรวมที่จะลงทุน มูล
ค่าที่จะลงทุน และเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง (นั่นคือ ลูกค้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อย
กว่าหรือเท่ากับเงินที่น าไปลงทุนได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เว็บไซต์ www.oic.or.th 
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รันซ์ จะถูก

จะลงทนุ มลูค่ำ

ที่จะลงทุน
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่1.4  
เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเกี่ยวกับ
มูลค่ากรมธรรม์ประกนัภัย 
   
 
เงือ่นไขและข้อก าหนดทีส่ าคญัในกรมธรรม์ประกนัภัย 
 เงื่อนไขและข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต คือข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันชีวิตเกี่ยวกับ
ประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยจะต้องถือปฏิบัติ  ซึ่งคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ก าหนดให้มีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้  
 
หมวดที ่1 สัญญาประกนัภัย   
 1. ความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัย ในใบค าขอเอาประกันภัย           
ใบแถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอ่ืนใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการช าระเบี้ยประกันชีวิตงวดแรก
แล้ว บริษัทจึงได้ตกลงท าสัญญาและออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ไว้  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้า
บริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา สัญญา
ประกันภัยนี้ จะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาได้และ
ไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิด โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัย
ได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 
 2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับ
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้งแต่วันท าสัญญาประกันชีวิต หรือหากมีการ
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยให้นับตั้งแต่วันต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
ประกันภัยครั้งสุดท้าย เว้นแต่ผู้ เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันชีวิตนั้น หรือการแถลงอายุ
คลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอก
ล้างสัญญาได้ตามเงื่อนไขข้อ 1 แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาภายในก าหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัท    
ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาในกรณีนี้ได้ 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  

 
 
 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่1.4  
เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเกี่ยวกับ
มูลค่ากรมธรรม์ประกนัภัย 
   
 
เงือ่นไขและข้อก าหนดทีส่ าคญัในกรมธรรม์ประกนัภัย 
 เงื่อนไขและข้อก าหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต คือข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันชีวิตเกี่ยวกับ
ประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยจะต้องถือปฏิบัติ  ซึ่งคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ก าหนดให้มีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้  
 
หมวดที ่1 สัญญาประกนัภัย   
 1. ความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
 สัญญาประกันภัยนี้เกิดจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัย ในใบค าขอเอาประกันภัย           
ใบแถลงสุขภาพและข้อแถลงเพิ่มเติมอ่ืนใดที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว้และได้มีการช าระเบี้ยประกันชีวิตงวดแรก
แล้ว บริษัทจึงได้ตกลงท าสัญญาและออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ไว้  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จตามวรรคหนึ่งหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้า
บริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมท าสัญญา สัญญา
ประกันภัยนี้ จะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาได้และ
ไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิด โดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัย
ได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง 
 2. การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับ
ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้งแต่วันท าสัญญาประกันชีวิต หรือหากมีการ
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยให้นับตั้งแต่วันต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
ประกันภัยครั้งสุดท้าย เว้นแต่ผู้ เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันชีวิตนั้น หรือการแถลงอายุ
คลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอก
ล้างสัญญาได้ตามเงื่อนไขข้อ 1 แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาภายในก าหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัท    
ไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาในกรณีนี้ได้ 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-26 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 3. สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 สิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ หากมิได้ก าหนดมอบให้บุคคลอื่นใดโดยเฉพาะแล้วให้ถือว่าเป็น
ของผู้เอาประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้นการก าหนดมอบสิทธิและการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตให้บุคคลอื่น จะต้อง
ท าเป็นหนังสือแจ้งบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแล้ว 
 4. การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบงัคับ แม้ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เอง ผู้เอาประกันภัย
ก็มีสิทธิจะโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้รับประโยชน์ก็ได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือ ไปยั งบริษัทแล้วว่า ตน
จ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ การโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยฉบับนี้ จะไม่ผูกพันบริษัท 
จนกว่าผู้เอาประกันภัยได้แจ้งการโอนประโยชน์ดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นหนังสือและบริษัทได้บันทึกสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนประโยชน์นั้นและบริษัทไม่ต้องรับผิด
ถ้าได้จ่ายจ านวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้มีสิทธิไป โดยผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งบริษัทประกันภัยเป็น
ลายลักษณ์อักษรถึงการโอนประโยชน์ดังกล่าวก่อน  
 5. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์      
ใด ๆ ภายใต้ข้อก าหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุนั้น หากมิได้ระบุชื่อ ผู้รับประโยชน์ บริษัท
จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย  
  1) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน          
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 
   2) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชนม์ากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน
ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนตัว ผู้รับประโยชน์นั้น หรือ
แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้เอาประกันภัย มิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้
บริษัททราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่า ๆ กัน  
 6. การเปลี่ยนตัวผู้ รับประโยชน์ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นให้ผู้รับ
ประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชนไ์ดบ้อกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญา
นั้นในกรณีที่ผู้รับประโยชน์คนใหม่เป็น บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์จะมีผลบังคับนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนา โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ เพื่อบริษัทจะท า
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์ประกันภัยหรือออกบันทึกสลักหลังให้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดถ้าได้
จ่ายจ านวนเงินอันจะพึงชดใช้ตามสัญญาประกันชีวิตให้กับผู้รับประโยชน์คนเดิมไปโดยไม่ทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับ

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

หนังสือไปยังบริษัทแล้วว่ำ

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ประโยชน์ในกรณีผู้รับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์จะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทและบริษัทได้ท าการบันทึกเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกรมธรรม์
ประกันภัย หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว 
 7. การแก้ไขกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 การแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทตกลงรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับ ต่อเมื่อ
บริษัทได้บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์ประกันภัยหรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัท  
 8. การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ผู้เอาประกันภัยอาจท าเป็นหนังสือขอให้บริษัทเปลี่ยนแบบประกันชีวิตเป็นแบบอ่ืนตามที่บริษัทได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทหากการเปลี่ยนแบบประกันชีวิตนี้ ท าให้
เกิดผลต่างของเบี้ยประกันชีวิตหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยตามแบบการประกันชีวิตเดิมกับแบบการประกัน
ชีวิตใหม่ บริษัทจะคืนเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในส่วนที่ลดลง หักด้วยหนี้สินที่ผูกพัน
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือจะเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตที่เพิ่มข้ึน หรือเงินค่าเวนคืนส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี 
 9. การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์เม่ือปรากฏว่า 
  1) ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี นับแต่วันท าสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์
ประกันชีวิต หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตคร้ังสุดท้าย ความรับผิดของบริษัทจะมีเพียงคืนเบี้ย
ประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่ได้ช าระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด หรือเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตเพื่อ
การต่ออายุสัญญาประกันชีวิต หรือการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี 
  2) ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษัทจะมีเพียงคืนเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
   (1) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะอนุโลมคืน
เบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่ได้รับช าระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย 
   (2) ในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน หากผู้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่า        
ผู้เอาประกันภัยโดยเจตนา บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอา
ประกันภัยตามส่วน เม่ือหักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่วน
นี้ทั้งหมดด้วย การคืนเบี้ยประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยกรณีฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม บริษัทมี
สิทธิหักหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ออกได้  
 10. การแถลงอายหุรือเพศคลาดเคลื่อน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ถ้าผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุหรือเพศไว้ต่อบริษัทคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง เป็นเหตุให้บริษัท
ก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ า จ านวนเงินที่บริษัทจะพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้จะต้องลดลงเท่าที่เบี้ย
ประกันภัยที่ได้มาจะซื้อความคุ้มครองได้ ส าหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราตามอายุ 
หรือเพศจริง บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้ ถ้าบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะท าสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้อง
แท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทแล้ว สัญญาประกันภัยนี้เป็นโมฆียะ บริษัทมีสิทธิ
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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ประโยชน์ในกรณีผู้รับประโยชน์คนใหม่มิใช่ บิดา มารดา สามี ภริยาหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย การเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์จะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบริษัทและบริษัทได้ท าการบันทึกเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกรมธรรม์
ประกันภัย หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว 
 7. การแก้ไขกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 การแก้ไขกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทตกลงรับการแก้ไข และจะมีผลบังคับ ต่อเมื่อ
บริษัทได้บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์ประกันภัยหรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว โดยผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัท  
 8. การเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ผู้เอาประกันภัยอาจท าเป็นหนังสือขอให้บริษัทเปลี่ยนแบบประกันชีวิตเป็นแบบอ่ืนตามที่บริษัทได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทหากการเปลี่ยนแบบประกันชีวิตนี้ ท าให้
เกิดผลต่างของเบี้ยประกันชีวิตหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยตามแบบการประกันชีวิตเดิมกับแบบการประกัน
ชีวิตใหม่ บริษัทจะคืนเงินเบี้ยประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในส่วนที่ลดลง หักด้วยหนี้สินที่ผูกพัน
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือจะเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตที่เพิ่มข้ึน หรือเงินค่าเวนคืนส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี 
 9. การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์เม่ือปรากฏว่า 
  1) ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปี นับแต่วันท าสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์
ประกันชีวิต หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตคร้ังสุดท้าย ความรับผิดของบริษัทจะมีเพียงคืนเบี้ย
ประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่ได้ช าระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด หรือเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตเพื่อ
การต่ออายุสัญญาประกันชีวิต หรือการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี 
  2) ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ความรับผิดของบริษัทจะมีเพียงคืนเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
   (1) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะอนุโลมคืน
เบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตที่ได้รับช าระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย 
   (2) ในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน หากผู้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่า        
ผู้เอาประกันภัยโดยเจตนา บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอา
ประกันภัยตามส่วน เม่ือหักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่วน
นี้ทั้งหมดด้วย การคืนเบี้ยประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยกรณีฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม บริษัทมี
สิทธิหักหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ออกได้  
 10. การแถลงอายหุรือเพศคลาดเคลื่อน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ถ้าผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุหรือเพศไว้ต่อบริษัทคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง เป็นเหตุให้บริษัท
ก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ า จ านวนเงินที่บริษัทจะพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้จะต้องลดลงเท่าที่เบี้ย
ประกันภัยที่ได้มาจะซื้อความคุ้มครองได้ ส าหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราตามอายุ 
หรือเพศจริง บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้ ถ้าบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะท าสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้อง
แท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทแล้ว สัญญาประกันภัยนี้เป็นโมฆียะ บริษัทมีสิทธิ
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บอกล้างสัญญาได้กรณีที่บริษัทบอกล้างสัญญา บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักหนี้สิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี  
 11. การแจ้งการตายและการพสูิจน์ศพ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในสิบสี่วัน (14 วัน) นับแต่วัน
เสียชีวิต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ทราบถึงความตายของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ทราบว่ามีการประกันชีวิตในกรณี
เช่นนี้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในเจ็ดวัน (7 วัน) นับแต่วันที่ทราบถึงความตายหรือวันที่ทราบว่ามีการประกันชีวิต
ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งมอบหลักฐานทางราชการซึ่งแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตให้แก่บริษัท และถ้าบริษัทร้องขอ
ผู้รับประโยชน์จะต้องจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์เอง  ฝ่ายผู้เอา
ประกันภัยจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพผู้เอาประกันภัย เมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจ าเป็นและไม่
ขัดต่อกฎหมายหรือหลักศาสนา บริษัทจะรับผิดตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ต่อเมื่อผู้รับประโยชน์ หรือฝ่ายผู้เอา
ประกันภัยปฏิบัติตามความในวรรคก่อน ๆ ของข้อนี้เรียบร้อยแล้ว 
 12. สิทธิเกีย่วกบัเงินค้างจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตครบก าหนดวันสิ้นสุดตามสัญญาหรือเมื่อผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิต ในระหว่างที่
กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับอยู่ หากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่ได้มารับ
เงินที่มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันชีวิตภายในก าหนดระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันชีวิตครบ
ก าหนด หรือวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะให้ดอกเบี้ยส าหรับเงินดังกล่าวทั้งหมดในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
ที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์นี้ 
 13. การระงับข้อพพิาทโดยอนญุาโตตุลาการ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทซึ่งคู่พิพาทตกลงกันตั้งบุคคลที่  3 ซึ่งเรียกว่า
อนุญาโตตุลาการข้ึนมาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างกัน เมื่ออนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาดอย่างใดแล้ว ย่อมผูกพัน
คู่พิพาทให้ต้องปฏิบัติตาม       
 ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกับ
บริษัทประกันชีวิต หากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัท
ประกันชีวิตจะตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
 สถานที่ท าการอนุญาโตตุลาการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ส าหรับส่วนกลาง มีที่ท าการอยู่ ณ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมีพื้นที่
รับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร ส าหรับสถานที่ท าการอนุญาโตตุลาการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีที่ท าการอยู่ ณ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัด
เชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัด  
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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พิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี4 
 

หมวด 2 การประกนัภัย 
 14. การช าระเบี้ยประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 การช าระเบี้ยประกันภัยต้องช าระก่อนหรือในวันถึงก าหนดช าระโดยช าระเป็นงวดรายปี รายงวด 6 เดือน     
3 เดือน หรือรายเดือน ณ ส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือกับตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตที่
ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัท หรือช่องทางอ่ืน ๆ ที่บริษัทประกาศก าหนด ทั้งนี้บริษัทจะออกใบรับเงินเบี้ย
ประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดน้อยกว่าหนึ่งปี จ านวน
เบี้ยประกันภัยที่ช าระให้บริษัทยังไม่เต็มปีนั้นเป็นหนี้สินที่บริษัทจะต้องหักออกจากจ านวนเงินที่จะพึงจ่ายตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงงวดการช าระเบี้ยประกันภัยได้ โดยต้องท าเป็นหนังสือขอ
เปลี่ยนแปลงวิธีการช าระเบี้ยประกันภัยไปยังบริษัท และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทอนุมัติ การช าระเบี้ย
ประกันภัยให้ช าระเป็นเงินสด การช าระเบี้ยประกันชีวิตด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดจะถือว่าได้ช าระ
เบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรียกเก็บเงินสดได้แล้ว  
 15. ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากผู้เอาประกันภัยมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะผ่อนผันให้เป็น
เวลาสามสิบเอ็ดวัน (31 วัน) หรือตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต นับแต่วันครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์ประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลา
ผ่อนผัน บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นออกจากจ านวนเงิน ซึ่งบริษัทจะชดใช้
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ โดยไม่คิดดอกเบี้ย  
 16. การขาดอายขุองกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 15 กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ย่อม
ขาดอายุ นับแต่วันถึงก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีผลบังคับโดยข้อก าหนดอื่นใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 
 หมายเหตุ การรักษากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขาดอายุ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ต่อไป คือ  
  1) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องขอต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันชีวิต  
  2) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เกิดขึ้นแล้วและผู้เอาประกันภัยยัง
มิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติ หรือขอ
เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จหรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา 
 
                4 ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่องก าหนดสถานที่ท าการของอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551. 
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-29 
 

พิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี4 
 

หมวด 2 การประกนัภัย 
 14. การช าระเบี้ยประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 การช าระเบี้ยประกันภัยต้องช าระก่อนหรือในวันถึงก าหนดช าระโดยช าระเป็นงวดรายปี รายงวด 6 เดือน     
3 เดือน หรือรายเดือน ณ ส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือกับตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตที่
ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัท หรือช่องทางอ่ืน ๆ ที่บริษัทประกาศก าหนด ทั้งนี้บริษัทจะออกใบรับเงินเบี้ย
ประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดน้อยกว่าหนึ่งปี จ านวน
เบี้ยประกันภัยที่ช าระให้บริษัทยังไม่เต็มปีนั้นเป็นหนี้สินที่บริษัทจะต้องหักออกจากจ านวนเงินที่จะพึงจ่ายตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงงวดการช าระเบี้ยประกันภัยได้ โดยต้องท าเป็นหนังสือขอ
เปลี่ยนแปลงวิธีการช าระเบี้ยประกันภัยไปยังบริษัท และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทอนุมัติ การช าระเบี้ย
ประกันภัยให้ช าระเป็นเงินสด การช าระเบี้ยประกันชีวิตด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดจะถือว่าได้ช าระ
เบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรียกเก็บเงินสดได้แล้ว  
 15. ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากผู้เอาประกันภัยมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะผ่อนผันให้เป็น
เวลาสามสิบเอ็ดวัน (31 วัน) หรือตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต นับแต่วันครบก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย 
ในระหว่างระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์ประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลา
ผ่อนผัน บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นออกจากจ านวนเงิน ซึ่งบริษัทจะชดใช้
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ โดยไม่คิดดอกเบี้ย  
 16. การขาดอายขุองกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 15 กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ย่อม
ขาดอายุ นับแต่วันถึงก าหนดช าระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีผลบังคับโดยข้อก าหนดอื่นใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตนี้ 
 หมายเหตุ การรักษากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขาดอายุ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ต่อไป คือ  
  1) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องขอต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันชีวิต  
  2) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เกิดขึ้นแล้วและผู้เอาประกันภัยยัง
มิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติ หรือขอ
เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จหรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา 
 
                4 ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่องก าหนดสถานที่ท าการของอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551. 
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1-30 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

              17. การต่ออายกุรมธรรม์ประกนัชีวิต มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นผลบังคับ ยกเว้นการสิ้นผลบังคับกรณีเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยสามารถขอต่ออายุได้ภายใน 5 ปี โดยวิธีการต่ออายุมี 2 วิธี คือ 
  วิธีท่ี 1 ช าระเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระย้อนหลังทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย บริษัทจะคิดดอกเบี้ยในอัตราสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ค านวณเบี้ยประกันภัยร้อยละ 2 ต่อปี  
  สาเหตุที่บริษัทต้องคิดดอกเบี้ยเพราะเบี้ยประกันภัยที่บริษัทเก็บจากผู้เอาประกันภัยไปเมื่อหักค่าใช้จ่าย
แล้วบริษัทต้องน าไปลงทุนได้ผลตอบแทนอย่างน้อยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย บริษัทจึงจะสามารถมีเงินเพียงพอที่จะจ่าย
ผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันในสัญญาได้                 
  ดังนั้น หากผู้เอาประกันภัยหยุดช าระเบี้ยประกันภัย เท่ากับบริษัทจะไม่มีเงินค่าเบี้ยประกันภัยเพื่อน าไป
ลงทุนในช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้เอาประกันภัยหยุดช าระเบี้ยประกันภัย เม่ือผู้เอาประกันภัยมาขอต่ออายุตามวิธีนี้  กรมธรรม์
ประกันชีวิตจะยังมีผลบังคับแบบต่อเนื่องเสมือนไม่มีการขาดผลบังคับ ดังนั้นการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องจ่ายจ านวนเงินเท่ากับจ านวนเบี้ยประกันภัยที่หยุดช าระไปพร้อมดอกเบี้ยให้บริษัท 
  วิธีท่ี 2 กรณีเลื่อนวันเริ่มต้นและวันครบก าหนดสัญญาประกันภัยออกไป เท่ากับช่วงระยะเวลาที่ขาด   
ผลบังคับโดยผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยในอัตราใหม่ที่ค านวณจากอายุ ณ วันเร่ิมต้นใหม่ของสัญญา 
 ในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงหลักฐานว่าสุขภาพสมบูรณ์ บริษัทสามารถ
รับประกันภัยได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง เมื่อบริษัทรับต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว กรมธรรม์
ประกันชีวิตก็จะมีผลบังคับ 
  
หมวด 3 การใช้สิทธิเกีย่วกบัมูลค่ากรมธรรม์ประกนัภัย 
 18. การน ามลูค่าเวนคืนมาช าระเบ้ียประกนัภัยโดยอัตโนมัติ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  แบบท่ี 1 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว เมื่อถึง
ก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สิทธิ
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ประกันภัย ที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ช าระเบี้ยประกันภัยแทน
ให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณ
เบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปีในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตาม
งวดที่ก าหนดแต่เพียงพอส าหรับการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน ให้ท าการเปลี่ยนวิธีการช าระเบี้ยประกันภัย
เป็นราย 3 เดือน หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในวันที่ถึงก าหนดช าระเบี้ยประกันภัยมีไม่เพียงพอส าหรับการ
ช าระเป็นราย 3 เดือน บริษัทจะแปลงกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็น
กรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดหากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
นี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในวรรคแรก  
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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  แบบท่ี 2 ในกรณทีี่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว เมื่อถึง
ก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สิทธิเลือก
วิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้
โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ใน การค านวณ
เบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
   1) ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีจ านวนเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนเบี้ยประกันภัยตาม
งวดซึ่งผิดนัดช าระบริษัทจะช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้ในลักษณะของการกู้ยืมดังกล่าวในวรรคแรก และหากเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยยังมีเพียงพอ บริษัทก็จะให้กู้ยืมค่าเบี้ยประกันภัยที่ผิดนัดช าระงวดต่อไปโดยวิธีเดียวกัน 
จนกว่าเบี้ยประกันภัยได้รับช าระเต็มปี ต่อจากนั้นกรมธรรม์ประกันภัยก็จะมีผลบังคับโดยอัตโนมัติตาม การประกันภัย
แบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
   2) ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดซึ่งผิดนัด
ช าระ บริษัทจะแปลงกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยใช้
เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดหากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทจะ
น าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในวรรคแรก 
  แบบท่ี 3 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว เมื่อถึง
ก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สิทธิ
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไป บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ช าระเบี้ย
ประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่
ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปีในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีไม่เพียงพอที่จะช าระ
เบี้ยประกันภัยตามงวดที่ก าหนดบริษัทจะแปลงกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือ
เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดหากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในวรรคแรก 
  แบบท่ี 4 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว เมื่อถึง
ก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผนัช าระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สทิธิวิธีใด
วิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้
โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณ
เบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีไม่เพียงพอช าระเบี้ยประกันภัย ตามงวด
ที่ก าหนดบริษัทจะค านวณให้เป็นเบี้ยประกันภัยรายเดือน หากมีเศษของเดือนจะปัดขึ้นเป็นหนึ่งเดือน 
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ระยะเวลำผ่อนผนัช�ำระเบีย้ประกันภยั

ที่ใช้ในกำรค�ำนวณ

ตำมกำรประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัย

ใช้เงินส�ำเรจ็ตำมหลกัเกณฑ์ที่
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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  แบบท่ี 2 ในกรณทีี่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว เมื่อถึง
ก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สิทธิเลือก
วิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือ ข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้
โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ใน การค านวณ
เบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
   1) ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีจ านวนเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนเบี้ยประกันภัยตาม
งวดซึ่งผิดนัดช าระบริษัทจะช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้ในลักษณะของการกู้ยืมดังกล่าวในวรรคแรก และหากเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยยังมีเพียงพอ บริษัทก็จะให้กู้ยืมค่าเบี้ยประกันภัยที่ผิดนัดช าระงวดต่อไปโดยวิธีเดียวกัน 
จนกว่าเบี้ยประกันภัยได้รับช าระเต็มปี ต่อจากนั้นกรมธรรม์ประกันภัยก็จะมีผลบังคับโดยอัตโนมัติตาม การประกันภัย
แบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
   2) ถ้าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีไม่เพียงพอที่จะช าระเบี้ยประกันภัยตามงวดซึ่งผิดนัด
ช าระ บริษัทจะแปลงกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยใช้
เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดหากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทจะ
น าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในวรรคแรก 
  แบบท่ี 3 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว เมื่อถึง
ก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ยประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สิทธิ
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไป บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ช าระเบี้ย
ประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่
ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปีในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีไม่เพียงพอที่จะช าระ
เบี้ยประกันภัยตามงวดที่ก าหนดบริษัทจะแปลงกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือ
เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยใช้เงินส าเร็จตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดหากสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีเงินค่าเวนคืน บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในวรรคแรก 
  แบบท่ี 4 ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว เมื่อถึง
ก าหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผนัช าระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยยังมิได้ช าระเบี้ยประกันภัยและมิได้ใช้สทิธิวิธีใด
วิธีหนึ่งในข้อ 20 หรือข้อ 21 เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีอยู่ในขณะนั้นหลังจากหักด้วยหนี้สินที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) ช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้
โดยอัตโนมัติในลักษณะของการกู้ยืมและบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณ
เบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี ในกรณีที่เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีไม่เพียงพอช าระเบี้ยประกันภัย ตามงวด
ที่ก าหนดบริษัทจะค านวณให้เป็นเบี้ยประกันภัยรายเดือน หากมีเศษของเดือนจะปัดขึ้นเป็นหนึ่งเดือน 
 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-32 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 19. การเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยยังมี
ผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้โดยขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและรับเงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัย ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อ่ืน  ๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี)                
หักด้วยจ านวนหนี้สินใด ๆ ที่ค้างช าระอยู่ (ถ้ามี)  
 20. การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกนัภัยแบบใช้เงินส าเร็จ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยยังมี
ผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยนั้นเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ โดยผู้
เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป การเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะน า เงินค่าเวนคืนที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นมาค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้
เงินส าเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นไปตามระยะเวลาประกันภัยเดิม แต่จ านวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องมูลค่าใช้เงินส าเร็จตามตาราง
มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยและบริษัทจะจ่ายเงินจ านวนนี้ให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบก าหนด
ระยะเวลาเอาประกันภัยหรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย และหากมีเงินเหลือซึ่ง
เรียกว่า เงินจ่ายคืนทันที ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะคืนเงินจ านวนดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัย 
ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินตาม
กรมธรรม์ประกันภัยบริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนที่จะน ามาค านวณมูลค่าใช้เงิน
ส าเร็จ 
 21. การแปลงเป็นการประกนัภัยแบบขยายเวลา มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  แบบท่ี 1 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและ
กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอแปลงกรมธรรม์ประกันภัยเป็นการประกันภัยแบบขยาย
เวลา โดยจ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย
ต่อไป การแปลงกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้นมา
ค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ถ้าผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่วงระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่พ้นก าหนดระยะเวลาที่ขยายกรมธรรม์
ประกันภัยเป็นอันสิ้นผลบังคับ โดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่น าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมา
ซื้อการประกันภัยแบบขยายเวลาแล้ว และยังมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะน าไปค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว
เพื่อซื้อการประกันภัยแบบสะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบก าหนด บริษัทจะจ่ายเงิน
ตามช่องเงินครบก าหนดให้และหากยังมีเงินเหลืออีกบริษัทจะจ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทันทีให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลา  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมี
หนี้สินตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนน ามาค านวณเบี้ย
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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ประกันภัยส าหรับการประกันภัยแบบขยายเวลาและจ านวนเงินเอาประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเงินเอา
ประกันภัยเดิมหักด้วยหนี้สิน 
  แบบท่ี 2 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและ
กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอแปลงกรมธรรม์ประกันภัยเป็นการประกันภัยแบบขยาย
เวลา จ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย
ต่อไป การแปลงกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้นมา
ค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ถ้าผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นก าหนดระยะเวลาที่ขยายกรมธรรม์
ประกันภัยเป็นอันสิ้นผลบังคับ โดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่น าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมา
ซื้อการประกันภัยแบบขยายเวลา และยังมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะน าไปค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียวเพื่อซื้อ
การประกันภัยแบบสะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบก าหนด บริษัทจะจ่ายเงินตามช่อง
เงินครบก าหนดให้ และหากยังมีเงินเหลืออีก บริษัทจะจ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทันทีให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลา ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมี
หนี้สินตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนน ามาค านวณการ
ขยายระยะเวลาประกันภัยและจ านวนเงินเอาประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิม  
 22. การกลับคืนสู่สถานะเดมิของกรมธรรม์ประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเปลี่ยนเป็นการประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ หรือ
แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18 และยังไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้เอา
ประกันภัยอาจขอให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับตามแบบประกันภัยเดิมและในจ านวนเงินเอาประกันภัยเท่า
เดิม โดยด าเนินการดังนี้ 
  1) ยื่นค าขอกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทก าหนด  
  2) แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์และอยู่ในสภาพที่บริษัทรับประกันภัยได้ โดยผู้เอาประกันภัยเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี) 
  3) ช าระคืนหนี้สินใด ๆ ที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนด
ไว้เพื่อการนี้ 
  4) ช าระเบี้ยประกันภัยที่ขาดช าระพร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณ
เบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี การกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับเมื่อบริษัทได้
อนุมัติแล้ว 
 
หมวด 4 การกู้ยมืเงนิ 
 23. การกู้ยมืเงิน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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ประกันภัยส าหรับการประกันภัยแบบขยายเวลาและจ านวนเงินเอาประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเงินเอา
ประกันภัยเดิมหักด้วยหนี้สิน 
  แบบท่ี 2 หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและ
กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอแปลงกรมธรรม์ประกันภัยเป็นการประกันภัยแบบขยาย
เวลา จ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย
ต่อไป การแปลงกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะน าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้นมา
ค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ถ้าผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลา ซึ่งได้ระบุไว้ในช่องระยะเวลาที่ขยายตามตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นก าหนดระยะเวลาที่ขยายกรมธรรม์
ประกันภัยเป็นอันสิ้นผลบังคับ โดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่น าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมา
ซื้อการประกันภัยแบบขยายเวลา และยังมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะน าไปค านวณเป็นเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียวเพื่อซื้อ
การประกันภัยแบบสะสมทรัพย์แท้จริง และถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบก าหนด บริษัทจะจ่ายเงินตามช่อง
เงินครบก าหนดให้ และหากยังมีเงินเหลืออีก บริษัทจะจ่ายเงินดังกล่าวให้ตามช่องเงินจ่ายคืนทันทีให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ณ เวลาที่ผู้เอาประกันภัยขอแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลา ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมี
หนี้สินตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนน ามาค านวณการ
ขยายระยะเวลาประกันภัยและจ านวนเงินเอาประกันภัยแบบขยายเวลาจะเท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิม  
 22. การกลับคืนสู่สถานะเดมิของกรมธรรม์ประกนัภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเปลี่ยนเป็นการประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ หรือ
แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 18 และยังไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้เอา
ประกันภัยอาจขอให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับตามแบบประกันภัยเดิมและในจ านวนเงินเอาประกันภัยเท่า
เดิม โดยด าเนินการดังนี้ 
  1) ยื่นค าขอกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทก าหนด  
  2) แสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพสมบูรณ์และอยู่ในสภาพที่บริษัทรับประกันภัยได้ โดยผู้เอาประกันภัยเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี) 
  3) ช าระคืนหนี้สินใด ๆ ที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนด
ไว้เพื่อการนี้ 
  4) ช าระเบี้ยประกันภัยที่ขาดช าระพร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณ
เบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี การกลับมามีผลบังคับตามเดิมของกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับเมื่อบริษัทได้
อนุมัติแล้ว 
 
หมวด 4 การกู้ยมืเงนิ 
 23. การกู้ยมืเงิน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-34 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเกิดขึ้นแล้ว หากผู้เอา
ประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ 20 หรือข้อ 21 ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินจาก
บริษัทโดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม จ านวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้นจะไม่เกินเงิน
ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ในขณะนั้น หักด้วยหนี้สินใด ๆ ที่ผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้  โดยบริษัทจะ
คิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี  
 เมื่อใดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างช าระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น  
กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที หากสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีเงินค่าเวนคืนบริษัทจะ
น า เงินค่าเวนคืนดังกล่าวไปรวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในวรรคแรก  
 
หมวด 5 สิทธิในการขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 
 24. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 หากผู้เอาประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถ
ส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายใน 15 วัน (Free Look Period) นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจาก
บริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัท   
ฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มี
สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ 
 ตัวอย่างแสดงการค านวณมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย โดย 1) เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อขอรับเงินสด 
2) แปลงเป็นกรมธรรมประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ และ 3) แปลงเป็นกรมธรรมประกันภัยแบบขยายเวลา          
 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

น�ำเงินค่ำเวนคืน

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-35 
 

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (จากตาราง) x จ านวนเงินเอาประกันภัย 
1,000 

 

ตารางที ่1.1 แสดงมูลค่าเวนคนืกรมธรรม์ประกนัภัยแบบสะสมทรัพย์ 
 

ต่อจ านวนเงินอาประกัน 1,000 บาท 
ระยะเวลาเอาประกนัภัย 15 ปี ระยะเวลาช าระเบีย้ประกนัภัย 15 ปี 

เพศหญิง  อายุ 30 ปี 
 มูลค่าใช้เงนิส าเร็จ กรมธรรม์แบบขยายเวลา 

ส้ินปี 
กรมธรรม์

ที ่

มูลค่าเวนคนื
กรมธรรม์ประกนัภัย 

เงนิจ่ายคนื
ทนัท ี

มูลค่าใช้เงนิ
ส าเร็จ 

ระยะเวลา 
ทีข่ยาย เงนิจ่าย 

คนืทนัท ี เงนิครบก าหนด 
วนั ปี 

1   - -   - - - -  - 
2   32 -   60 - 13 -   12 
3   95 -  169 - 12 -  130 
4  164 -  279 - 11 -  247 
5  237 -  384 - 10 -  359 
6  321 -  496 - 9 -  477 
7  415 -  611 - 8 -  598 
8  497 -  697 - 7 -  688 
9  583 -  780 - 6 -  774 
10  673 -  858 - 5 -  855 
11  768 -  933 - 4 -  931 
12  868  4 1,000 - 3  4 1,000 
13 973 66 1,000 - 2  66 1,000 
14 1,084 132 1,000 - 1 132 1,000 
15 1,200 ช าระเบี้ยประกันภยัครบแล้ว 

      
 
 นาง ก. อายุ 30 ปี ท าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ระยะ 15/15 ปี จ านวนเงินเอาประกันชีวิต 500,000 
บาท ช าระเบี้ยประกันภัยมาได้ 5 ปีแล้ว และต้องการหยุดส่งเบี้ยประกันภัย นาง ก. สามารถเลือกใช้สิทธิ โดยใช้ตาราง
ที่ 1.1 ประกอบการค านวณได้ ดังนี้ 
 1. เวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัยเพือ่ขอรับเงินสด 
    นาง ก. จะได้รับเงินจ านวนหนึ่งซึ่งจะท าให้สัญญาสิ้นสุดทันที จ านวนเงินที่นาง ก. จะได้รับ ค านวณได้ ดังนี้ 
 สูตร 
 
 การเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อขอรับเงินสด  =     

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-3 
 

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (จากตาราง) x จ านวนเงินเอาประกันภัย 
1,000 

 

ตารางที ่1.1 แสดงมูลค่าเวนคนืกรมธรรม์ประกนัภัยแบบสะสมทรัพย์ 
 

ต่อจ านวนเงินอาประกัน 1,000 บาท 
ระยะเวลาเอาประกนัภัย 15 ปี ระยะเวลาช าระเบีย้ประกนัภัย 15 ปี 

เพศหญิง  อายุ 30 ปี 
 มูลค่าใช้เงนิส าเร็จ กรมธรรม์แบบขยายเวลา 

ส้ินปี 
กรมธรรม์

ที ่

มูลค่าเวนคนื
กรมธรรม์ประกนัภัย 

เงนิจ่ายคนื
ทนัท ี

มูลค่าใช้เงนิ
ส าเร็จ 

ระยะเวลา 
ทีข่ยาย เงนิจ่าย 

คนืทนัท ี เงนิครบก าหนด 
วนั ปี 

1   - -   - - - -  - 
2   32 -   60 - 13 -   12 
3   95 -  169 - 12 -  130 
4  164 -  279 - 11 -  247 
5  237 -  384 - 10 -  359 
6  321 -  496 - 9 -  477 
7  415 -  611 - 8 -  598 
8  497 -  697 - 7 -  688 
9  583 -  780 - 6 -  774 
10  673 -  858 - 5 -  855 
11  768 -  933 - 4 -  931 
12  868  4 1,000 - 3  4 1,000 
13 973 66 1,000 - 2  66 1,000 
14 1,084 132 1,000 - 1 132 1,000 
15 1,200 ช าระเบี้ยประกันภยัครบแล้ว 

      
 
 นาง ก. อายุ 30 ปี ท าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ระยะ 15/15 ปี จ านวนเงินเอาประกันชีวิต 500,000 
บาท ช าระเบี้ยประกันภัยมาได้ 5 ปีแล้ว และต้องการหยุดส่งเบี้ยประกันภัย นาง ก. สามารถเลือกใช้สิทธิ โดยใช้ตาราง
ที่ 1.1 ประกอบการค านวณได้ ดังนี้ 
 1. เวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัยเพือ่ขอรับเงินสด 
    นาง ก. จะได้รับเงินจ านวนหนึ่งซึ่งจะท าให้สัญญาสิ้นสุดทันที จ านวนเงินที่นาง ก. จะได้รับ ค านวณได้ ดังนี้ 
 สูตร 
 
 การเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อขอรับเงินสด  =     

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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237 × 500,000 
       1,000 
 

237 

มูลค่าใช้เงินส าเร็จ (จากตาราง) x จ านวนเงินเอาประกันภัย 
                                  1,000 
 

384 

มูลค่าเงินคงเหลือ (จากตาราง) x จ านวนเงินเอาประกันภัย 
1,000 

 

 
 
 จากตารางที่ 1.1 มูลค่าเวนคืนปีที่ 5  
 จ านวนเงินเอาประกันภัย  1,000 บาท มีมูลค่าเวนคืน          บาท 
   จ านวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท มีมูลค่าเวนคืน  =       บาท  
             
           =          118,500    บาท 
  นาง ก. จะได้รับเงนิค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัยเท่ากบั  118,500   บาท 
 
 2. แปลงเป็นกรมธรรม์ประกนัภัยแบบใช้เงินส าเร็จ 
 นาง ก. ยังคงได้รับความคุ้มครองแบบสะสมทรัพย์ต่อไปจนครบ 10 ปี แต่จ านวนเงินเอาประกันชีวิตจะลดลง
ตามส่วน ดังนี้ 
 สูตร  
    กรมธรรม์ประกันภัยแบบใช้เงินส าเร็จ =   
        
 จากตารางที่ 1.1 มูลค่าใช้เงินส าเร็จปีที่ 5 
 จ านวนเงิน เอาประกันภัย  1,000 บาท มีมูลค่าใช้ เงินส าเร็จ       บาท 
   จ านวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท มีมูลค่าใช้เงินส าเร็จ  =     บาท   
 
                    =           192,000      บาท 
     กรมธรรม์ประกนัภัยแบบใช้เงนิส าเร็จจะมจี านวนเงนิเอาประกนัภัย    192,000    บาท 
 
 3. แปลงเป็นกรมธรรม์ประกนัภัยแบบขยายเวลา 
 สูตร         
   กรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลา =  
  
 หากแปลงเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบขยายเวลา ตารางมูลค่ากรมธรรม์ ณ สิ้นปีที่ 5 จะขยายเวลาได้อีก 10 
ปี โดยจะได้รับความคุ้มครองเท่าจ านวนเงินเอาประกันภัยเดิม คือ 500,000 บาท เมื่อครบก าหนดสัญญา นาง ก. จะ
ได้รับเงินคืนอีก 359 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท  หรือจะได้รับเงินคืนเท่ากับ           
                     
              =    179,500   บาท  
       
 ดังนั้น นาง ก. จะได้รับเงินคืน 179,500 บาท ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท 

384 × 500,000 
      1,000 
 

359 × 500,000 
      1,000 
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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เร่ืองที ่1.5  
สัญญาเพิม่เติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
   
 
 ในการประกันชีวิต นอกจากสัญญาประกันชีวิตหลักซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยตกลงจะจ่ายจ านวนเงินที่แน่นอน
ตามที่ตกลงกันไว้ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตจนครบก าหนดสญัญา หรือเสียชีวิตก็ตาม บริษัทผู้รับประกันภัยยังสามารถ
จัดท าสัญญาเพิ่มเติมส าหรับแนบไว้กับกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์หลัก เพื่อขยายความ
คุ้มครอง หรือเพิ่มประโยชน์พิเศษนอกเหนือจากความคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก 
สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์นี้ เรียกว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ (Rider)     
 ประกอบด้วยสัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้แก่ 
 1. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ 
 2. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ 
 3. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย 
 4. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบี้ยประกันภัย 
 5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา 
 รายละเอียดมีดังนี้ 
 
1. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองอบุัตเิหตุ       
 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้เอา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง                                      
 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ นี้ เป็นสัญญาที่มีอายุ 1 ปี ผู้เอาประกันภัยจะท าการต่อสัญญาได้ทุกปี หรือผู้เอา
ประกันภัยจะเลือกซื้อหรือไม่ หรือจะซื้อเท่าใดก็ได้  โดยทั่วไปจะซื้อได้เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัย หากซื้อควบกับ
การประกันชีวิตจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกันชีวิต     
 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Accidental Death 
Benefit: ADB) แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ 
 1.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะเนื่องจาก
อุบัติ เหตุ (Accidental Death and Dismemberment: AD&D) ถ้าความบาดเจ็บที่ ได้รับท าให้ผู้ เอาประกันภัย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอา
ประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น บริษัทจะ
จ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 
 
    

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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เร่ืองที ่1.5  
สัญญาเพิม่เติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
   
 
 ในการประกันชีวิต นอกจากสัญญาประกันชีวิตหลักซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยตกลงจะจ่ายจ านวนเงินที่แน่นอน
ตามที่ตกลงกันไว้ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตจนครบก าหนดสญัญา หรือเสียชีวิตก็ตาม บริษัทผู้รับประกันภัยยังสามารถ
จัดท าสัญญาเพิ่มเติมส าหรับแนบไว้กับกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์หลัก เพื่อขยายความ
คุ้มครอง หรือเพิ่มประโยชน์พิเศษนอกเหนือจากความคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก 
สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์นี้ เรียกว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ (Rider)     
 ประกอบด้วยสัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้แก่ 
 1. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ 
 2. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ 
 3. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย 
 4. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบี้ยประกันภัย 
 5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา 
 รายละเอียดมีดังนี้ 
 
1. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองอบุัตเิหตุ       
 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้เอา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง                                      
 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ นี้ เป็นสัญญาที่มีอายุ 1 ปี ผู้เอาประกันภัยจะท าการต่อสัญญาได้ทุกปี หรือผู้เอา
ประกันภัยจะเลือกซื้อหรือไม่ หรือจะซื้อเท่าใดก็ได้  โดยทั่วไปจะซื้อได้เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัย หากซื้อควบกับ
การประกันชีวิตจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกันชีวิต     
 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Accidental Death 
Benefit: ADB) แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ 
 1.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะเนื่องจาก
อุบัติ เหตุ (Accidental Death and Dismemberment: AD&D) ถ้าความบาดเจ็บที่ ได้รับท าให้ผู้ เอาประกันภัย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอา
ประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น บริษัทจะ
จ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 
 
    

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-38 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

รายการทดแทน อตัราร้อยละของจ านวนเงนิเอาประกนัภัยอุบัตเิหต ุ
1. การเสียชีวิต 
2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา 
  2.1 มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง 
  2.2 มือ 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง และสายตา  
       1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง 
  2.3 มือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 
  2.4 นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วช้ีของมือข้างเดียวกันโดยต้อง 
        ตัดออกไปที่หรือเหนือโคนนิ้ว  

------------- 
 

------------- 
------------- 

 
------------- 
------------- 

       
 1.2 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ
เนื่องจากอุบัติเหตุ (Accidental Death and Indemnity: AI) ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้     
ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใด  
บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย       
 1.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ   ถ้าหาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ หรือต้องรักษาตัว
ในโรงพยาบาล หรือต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเพื่อให้การพยาบาล บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่าย
แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย 
 กรณีการจ่ายเงินชดเชยเป็น 2 เท่าจากอุบัติเหตุพิเศษ โดยปกติสัญญาเพิ่มเติมฯ ทั้ง 3 แบบข้างต้นนี้จะ
จ่ายเงินทดแทนให้เป็น 2 เท่าของจ านวนเงินเอาประกันภัย หากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพของผู้เอา
ประกันภัยเกิดจากอุบัติเหตุพิเศษ ซึ่งได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ในโรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะ 
ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ร่วมอยู่ ณ ที่นั้นในขณะที่เกิดเหตุ หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่รถไฟ หรือรถโดยสารประจ าทางที่ได้รับ
อนุญาตให้รับส่งในเส้นทางประจ า หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่ ลิฟต์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยก าลังโดยสารอยู่ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้
ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง)              
 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุนี้  จะไม่คุ้มครองความสูญเสียจากการ
เสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ 
  (1) การถูกฆ่า หรือถูกท าร้ายร่างกายโดยเจตนา 
  (2) สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงคราม
กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือข้ึนต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

หรือเหนือโคนนิ้ว

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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  (3) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่น หรือแข่งสกีทุกชนิด 
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ
เครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีน หรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ด าน้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า 
  (4) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง ขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานประจ าอากาศยานใด ๆ 
  (5) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
  (6) การฆ่าตัวตายหรือการท าร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระท าเช่นว่านั้นในขณะที่รู้ สึกผิดชอบ
หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม 
  (7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
  (8) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ
อุบัติเหตุ 
  (9) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากไดร้ับบาดเจ็บ ซึ่งได้รับ
การคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ และได้กระท าการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
  (10) การแท้งลูก 
  (11) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการในสงคราม
หรือเยี่ยงสงคราม ในกรณีนี้ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน บริษัทจะคืน
เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้ตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
  (12) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม    
  (13) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ
อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งด าเนินการ
ติดต่อกันไปโดยตัวเอง 
  (14) การปวดหลังอันมีสาเหตุมากจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน 
(Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneration หรือ Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondy-
litis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง           
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
 หากผู้เอาประกันภัยต้องการซื้อความคุ้มครองดังกล่าว สามารถท าได้โดยระบุขอเอาประกันภัยไว้ในใบค าขอ
พร้อมช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะพิจารณารับประกันอุบัติเหตุโดยมีบันทึกสลักหลัง
เพิ่มความคุ้มครอง บันทึกสลักหลังนี้ เรียกว่า บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองสัญญาแนบท้ายการประกันอุบัติเหตุ 
ฆาตกรรม จลาจล สงครามกลางเมือง (ฆจ.) บริษัทรับประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง โดยจ่ายผลประโยชน์ให้เหมือน
สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุทุกประการ ในจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในบันทึก
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ปีนหรือไต่เขำ

มีระดับแอลกอฮอล ์

ในเลอืดตัง้แต่ 150
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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  (3) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่น หรือแข่งสกีทุกชนิด 
แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ
เครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีน หรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ด าน้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า 
  (4) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง ขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อ
บรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานประจ าอากาศยานใด ๆ 
  (5) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
  (6) การฆ่าตัวตายหรือการท าร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระท าเช่นว่านั้นในขณะที่รู้ สึกผิดชอบ
หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม 
  (7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
  (8) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ
อุบัติเหตุ 
  (9) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากไดร้ับบาดเจ็บ ซึ่งได้รับ
การคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ และได้กระท าการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
  (10) การแท้งลูก 
  (11) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการในสงคราม
หรือเยี่ยงสงคราม ในกรณีนี้ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน บริษัทจะคืน
เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้ตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
  (12) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม    
  (13) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ
อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งด าเนินการ
ติดต่อกันไปโดยตัวเอง 
  (14) การปวดหลังอันมีสาเหตุมากจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน 
(Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneration หรือ Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondy-
litis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง           
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
 หากผู้เอาประกันภัยต้องการซื้อความคุ้มครองดังกล่าว สามารถท าได้โดยระบุขอเอาประกันภัยไว้ในใบค าขอ
พร้อมช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะพิจารณารับประกันอุบัติเหตุโดยมีบันทึกสลักหลัง
เพิ่มความคุ้มครอง บันทึกสลักหลังนี้ เรียกว่า บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองสัญญาแนบท้ายการประกันอุบัติเหตุ 
ฆาตกรรม จลาจล สงครามกลางเมือง (ฆจ.) บริษัทรับประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง โดยจ่ายผลประโยชน์ให้เหมือน
สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุทุกประการ ในจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในบันทึก
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สลักหลัง หากผู้เอาประกันถูกฆาตกรรม หรือถูกท าร้ายร่างกายโดยเจตนา การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ
เนื่องจากสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ หรือรัฐประหาร การกบฏ การจลาจล และการนัดหยุดงาน     
 
2. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายการประกนัสุขภาพ 
 เป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตตกลงจ่ายเงินชดเชยการสูญเสียรายได้
ของผู้เอาประกันภัย เนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย เป็นสาเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องนอนพักรักษาตัว          
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนั้นสัญญา
เพิ่มเติมฯ นี้จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 2.1 สัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวัน เนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย บริษัทประกันชีวิตตกลง
จ่ายค่าชดเชยรายวันให้ผู้เอาประกันภัยในขณะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ผลประโยชน์ที่จ่ายให้จะไม่ค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่จ่ายให้เป็นค่าชดเชยรายวัน ซ่ึงลักษณะของการไม่สามารถประกอบอาชีพจะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา การจ่ายเงินชดเชยรายวันจะก าหนดเป็นร้อยละของรายได้ที่ได้รับจริงก่อนการ
ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เช่น จ่ายให้เป็นรายสัปดาห์ ร้อยละ 75 ต่อสัปดาห์ของรายได้ หรือก าหนดการจ่ายเป็น
จ านวนร้อยละของรายได้ที่แท้จริงในวันที่ขอเอาประกันภัย  
 สืบเนื่องจากวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้เอาประกันภัย ไม่
จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย    
ทางนายทะเบียน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ก าหนดให้ใช้บันทึกสลัก
หลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอา
ประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้                  
     (1)  การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
    (2)  การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
     (3)  การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
     (4)  การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
     (5)  การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
     (6)  การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
     (7)  การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
     (8)  การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)                 
     (9)  การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
     (10) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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     (11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)                                   
     (12) การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
     (13) การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic      
Paracentesis)                                     
     (14) การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
     (15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
     (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
     (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
     (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)                    
   (บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)    
 การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือ
หัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการตรวจ
รักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน ...วัน 
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน5  
          2.2 สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ ป่วยใน โดยสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกันไม่เกิน 90 วัน 
หรือ 120 วันในกรณีบางโรค แต่บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บภายใน   
30 วัน นับแต่วันท าสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัย   
      1) บริษัทจะจ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจ านวนเงินสูงสุดของ
รายการความคุ้มครองแต่ละรายการดังนี้  

ผลประโยชน์ / แบบ.....................  
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ าวัน (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภายนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)  
ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 

******** 

ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง   
  - ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
    แต่ละครั้ง 

******** 

 

 

                     5คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : ค าสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์
ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)       

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-3 
 

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  

 
 
 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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     (11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)                                   
     (12) การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
     (13) การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic      
Paracentesis)                                     
     (14) การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
     (15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
     (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
     (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
     (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)                    
   (บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)    
 การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือ
หัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการตรวจ
รักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน ...วัน 
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน5  
          2.2 สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ ป่วยใน โดยสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกันไม่เกิน 90 วัน 
หรือ 120 วันในกรณีบางโรค แต่บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บภายใน   
30 วัน นับแต่วันท าสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัย   
      1) บริษัทจะจ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจ านวนเงินสูงสุดของ
รายการความคุ้มครองแต่ละรายการดังนี้  

ผลประโยชน์ / แบบ.....................  
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ าวัน (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภายนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)  
ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 

******** 

ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง   
  - ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
    แต่ละครั้ง 

******** 

 

 

                     5คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : ค าสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์
ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)       

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-42 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

   2) จ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงินคุ้มครอง
รวม(ไม่แยกรายการที่คุ้มครอง) 
  ข้อพิจารณาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนของการจ่ายค่าสินไหม
ตามสัญญานี้ กับการได้รับเงินสวัสดิการอ่ืน หรือการประกันสุขภาพอ่ืนของผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอาประกันภัย        
ไม่สามารถเบิกได้มากกว่าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลจริง แต่จ านวนเงินสูงสุดที่คุ้มครองจะจ ากัดความคุ้มครองโดยไม่แยก
รายการ 
  3) จ่ายความคุ้มครองเท่ากับจ านวนเงินชดเชยรายวัน และไม่เกิน ...วัน 
 สัญญาเพิ่มเติมนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถรับเงินชดเชยเป็นรายวันตามจ านวนวันที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 
โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้เอาประกันภัยได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอื่นมาก่อนหรือไม่  
 และด้วยวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้ เอาประกันภัย ไม่
จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย    
ทางนายทะเบียน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ก าหนดให้ใช้บันทึกสลัก
หลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอา
ประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้                  
     (1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
     (2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
     (3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
     (4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
     (5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
     (6) การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
     (7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
     (8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)                 
     (9) การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
     (10) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
     (11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)                                   
     (12) การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
     (13) การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic  
Paracentesis)                                     
     (14) การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
     (15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

รวม (ไม่แยกรำยกำรที่คุ้มครอง)

ผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน

(คปภ.) จงึได้ก�ำหนดให้ใช้บนัทึกสลกัหลงั

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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     (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
     (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
     (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)                    
      (19) การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation) 
     (20) การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ (Tissue Biopsy) 
      (21) การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction) 
   (บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)                 
 การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่ าตัดหรือ
หัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการตรวจ
รักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน ...วัน
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน6  
     
3. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบีย้ประกนัภัย 
 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก โดยมี
เงื่อนไข คือ 
 1) ผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร หรือเกิดการสูญเสียแขนขา และสายตา  สองอย่างหรือ
มากกว่า ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยก็ตาม 
 2) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1 เกิดขึ้นในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์มีผล
บังคับ 
 3) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1 เกิดขึ้นก่อนที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
 4) เมื่อผู้เอาประกันพ้นสภาพจากการเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การยกเว้นเบี้ยประกันภัยจะสิ้นสุดลง 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป                                                      
 
4. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบีย้ประกนัภัย 
 เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองการช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ของผู้เยาว์  ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ช าระ
เบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เยาว์ โดยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยหากผู้ช าระเบี้ย
ประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกต่อไป ก่อนมีอายุครบ 60 ปี หรือก่อน  
ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 25 ปี โดยผู้เยาว์จะได้รับการยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัยในอนาคตของกรมธรรม์
ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมแนบอยู่ รวมถึงเบี้ยประกันภัยของสัญญาแนบท้ายฯ  อ่ืน ๆ ด้วย จนกว่าผู้ช าระเบี้ย
ประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปี หรือผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี แล้วแต่เวลาไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของผู้เยาว์ยังมี
ผลบังคับตลอดช่วงเวลาเสมือนว่ามีการช าระเบี้ยประกันภัยมาโดยตลอด   
          
                             6คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : ค าสั่งนายทะเบียนที่ 34/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยช์
ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)   

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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     (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
     (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
     (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)                    
      (19) การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation) 
     (20) การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ (Tissue Biopsy) 
      (21) การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction) 
   (บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)                 
 การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีท่ีผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่ าตัดหรือ
หัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการตรวจ
รักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน ...วัน
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน6  
     
3. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบีย้ประกนัภัย 
 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก โดยมี
เงื่อนไข คือ 
 1) ผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร หรือเกิดการสูญเสียแขนขา และสายตา  สองอย่างหรือ
มากกว่า ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยก็ตาม 
 2) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1 เกิดขึ้นในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์มีผล
บังคับ 
 3) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1 เกิดขึ้นก่อนที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
 4) เมื่อผู้เอาประกันพ้นสภาพจากการเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การยกเว้นเบี้ยประกันภัยจะสิ้นสุดลง 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป                                                      
 
4. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบีย้ประกนัภัย 
 เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองการช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ของผู้เยาว์  ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ช าระ
เบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เยาว์ โดยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยหากผู้ช าระเบี้ย
ประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกต่อไป ก่อนมีอายุครบ 60 ปี หรือก่อน  
ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 25 ปี โดยผู้เยาว์จะได้รับการยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัยในอนาคตของกรมธรรม์
ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมแนบอยู่ รวมถึงเบี้ยประกันภัยของสัญญาแนบท้ายฯ  อ่ืน ๆ ด้วย จนกว่าผู้ช าระเบี้ย
ประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปี หรือผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี แล้วแต่เวลาไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของผู้เยาว์ยังมี
ผลบังคับตลอดช่วงเวลาเสมือนว่ามีการช าระเบี้ยประกันภัยมาโดยตลอด   
          
                             6คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : ค าสั่งนายทะเบียนที่ 34/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยช์
ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)   
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5. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายการประกนัชีวติแบบช่ัวระยะเวลา  
 เป็นสัญญาที่มีลักษณะคล้ายกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
เท่านั้น  แต่บริษัทรับประกันภัยจัดท าเป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัย
นอกเหนือจากความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัยหลัก         
   
 
 
     

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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เร่ืองที ่1.6 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายกบัการเติบโตของอุตสาหกรรมประกนัชีวติ 
    
 
  ช่องทางการจัดจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่เดิมมีเพียงช่องทางตัวแทนเท่านั้น ปัจจุบันด้วยสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูงขึ้นของธุรกิจ ตลอดจนประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการประกันชีวิตมากขึ้น ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตต่างพัฒนาช่องทางการจัด
จ าหน่ายเป็นหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าถึงประกันชีวิตอย่างกว้างขวาง สะดวก และรวดเร็ว และ 
ท าให้บริษัทประกันชีวิตสามารถขยายตลาดได้เพิ่มข้ึน สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น       
 ช่องทางการจัดจ าหน่ายในปัจจุบัน7 มีดังนี้ 
 1. ตัวแทนประกันชีวิต (Agent) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต                    
ซึ่งบริษัทจะต้องจัดการให้ตัวแทนประกันชีวิต ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
 2. นายหน้าประกันชีวิต (Broker) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต    
ซึ่งบริษัทจะต้องจัดการให้นายหน้าประกันชีวิต ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต         
 3. ธนาคาร (Bancassurance) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต รวมถึงการขายประกันชีวิตผ่านทางสถาบันการเงินอ่ืน ๆ แต่
ไม่รวมการขายประกันชีวิตผ่านโทรศัพท์ที่ใช้รายชื่อลูกค้าธนาคาร 
    4. ไปรษณีย์ (Direct Mail) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไปรษณีย์ ซึ่งจะต้องให้บริษัทเป็น
ผู้ด าเนินการเองเท่านั้น 
    5. ทางโทรศัพท์ (Tele Marketing) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ ให้รวมถึง
การขายประกันทางโทรศัพท์ที่ใช้รายชื่อลูกค้าธนาคาร ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนให้เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะต้องมีการระบุเงื่อนไขสิทธิการ
ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) เป็นเวลา 30 วันหรือมากกว่า 30 วัน และผู้เสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยจะต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทให้เสนอขายผ่านโทรศัพท์
เท่านั้น 
    6. ช่องทางอื่น (Others) หมายถึง การขายประกันภัยผ่านช่องทางอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 – 5 ช่องทาง
ข้างต้น 
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ภาพรวมของธุรกจิประกันชวีิต และสรุปสาระส าคัญของการประกันชีวิต 1-3 
 

6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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เร่ืองที ่1.6 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายกบัการเติบโตของอุตสาหกรรมประกนัชีวติ 
    
 
  ช่องทางการจัดจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่เดิมมีเพียงช่องทางตัวแทนเท่านั้น ปัจจุบันด้วยสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูงขึ้นของธุรกิจ ตลอดจนประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการประกันชีวิตมากขึ้น ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตต่างพัฒนาช่องทางการจัด
จ าหน่ายเป็นหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าถึงประกันชีวิตอย่างกว้างขวาง สะดวก และรวดเร็ว และ 
ท าให้บริษัทประกันชีวิตสามารถขยายตลาดได้เพิ่มข้ึน สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น       
 ช่องทางการจัดจ าหน่ายในปัจจุบัน7 มีดังนี้ 
 1. ตัวแทนประกันชีวิต (Agent) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต                    
ซึ่งบริษัทจะต้องจัดการให้ตัวแทนประกันชีวิต ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
 2. นายหน้าประกันชีวิต (Broker) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิต    
ซึ่งบริษัทจะต้องจัดการให้นายหน้าประกันชีวิต ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต         
 3. ธนาคาร (Bancassurance) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต รวมถึงการขายประกันชีวิตผ่านทางสถาบันการเงินอ่ืน ๆ แต่
ไม่รวมการขายประกันชีวิตผ่านโทรศัพท์ที่ใช้รายชื่อลูกค้าธนาคาร 
    4. ไปรษณีย์ (Direct Mail) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไปรษณีย์ ซึ่งจะต้องให้บริษัทเป็น
ผู้ด าเนินการเองเท่านั้น 
    5. ทางโทรศัพท์ (Tele Marketing) หมายถึง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ ให้รวมถึง
การขายประกันทางโทรศัพท์ที่ใช้รายชื่อลูกค้าธนาคาร ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนให้เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะต้องมีการระบุเงื่อนไขสิทธิการ
ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) เป็นเวลา 30 วันหรือมากกว่า 30 วัน และผู้เสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยจะต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทให้เสนอขายผ่านโทรศัพท์
เท่านั้น 
    6. ช่องทางอื่น (Others) หมายถึง การขายประกันภัยผ่านช่องทางอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 – 5 ช่องทาง
ข้างต้น 
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1-46 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

ตารางที่ 1.2 เปรียบเทียบเบีย้ประกนัภัยรับจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่าย 2554 - Q2-2558 
                              (หน่วย: ล้านบาท) 

 2554 2555 2556 2557 2558 
All จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
จ านวนเงิน % 

สัดส่วน 
Agent 200,782.27 61.02 224,671.00 57.31 241,870.95 54.61 260,014.27 51.61 126,244.10 48.03 

Bancassu 
rance 

107,065.99 32.54 143,667.68 36.65 172,322.54 38.91 210,895.32 41.86 118,516.82 45.09 

Direct 
Marketing 

11,087.42 3.37 12,128.65 3.09 14,016.32 3.16 15,242.32 3.03 7,799.51 2.97 

Others 10,082.51 3.06 11,583.73 2.95 14,663.94 3.31 17,697.76 3.51 10,274.93 3.91 

Total 329,018.18 100.00 392,051.06 100.00 442,873.75 100.00 503,849.67 100.00 262,835.36 100.00 

หมายเหตุ:  1. ช่องทางการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ประกอบด้วย ขายผ่านทางโทรศัพท์  (Telemarketing)               
          และขายผ่านไปรษณีย์ (Direct Mail) 
            2. ช่องทางอ่ืน ๆ (Others) ประกอบด้วย  นายหน้า (Broker)  Internet  ร้านค้าสะดวกซื้อ และ Walk-in                
    เป็นต้น                                  
ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย. 
 
       การมีช่องทางการจัดจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตหลากหลายช่องทางท าให้จ านวนประชาชนที่มีกรมธรรม์
ประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น นั่นหมายถึง ประชาชนสามารถศึกษา ท าความเข้าใจ และเข้าถึงสินค้าได้มากข้ึน ท าให้โอกาส
ในการซื้อประกันชีวิตจึงมีสูงขึ้น ก่อให้เกิดการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต  ดังตารางที่ 1.3 ซึ่งเปรียบเทียบสถิติการ
เติบโตของธุรกิจประกันชีวิต ปี 2553 - 2557  
 

ตารางที ่1.3 เปรียบเทยีบสถิตกิารเตบิโตของธุรกจิประกนัชีวติ ปี 2553-2557 
(หน่วย: ล้านบาท)  

ปี เบีย้ประกนัภัยรับ 
ปีแรก 

เบีย้ประกนัภัยรับ 
ปีต่ออายุ 

เบีย้ประกนัภัยรับ 
จ่ายคร้ังเดยีว รวม อตัรา 

การเตบิโต (%) 
2553 63,811.9 202,581.2 29,867.6 296,260.6 14.3 
2554 67,966.0 230,075.5 30,555.2 328,596.7 10.9 
2555 82,944.3 260,810.5 47,603.2 391,358.0 19.1 
2556 93,948.0 294,360.8 54,187.3 442,496.1 13.1 
2557 108,284.0 333,224.0 62,343.0 503,851.0 13.7 

 
ที่มา:  วารสารประกันชีวิต, ปีที่ 34-35 ฉบับที่ 141 มกราคม-มีนาคม 2557-2558.  
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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เร่ืองที ่1.7  
กองทุนประกนัชีวติ  
 
      
 ธุรกิจประกันชีวิตมีข้อแตกต่างจากธุรกิจอ่ืน ๆ คือการให้บริการของบริษัทประกันชีวิตต่อประชาชนนั้นเป็น
การให้บริการในระยะยาว เมื่อบริษัทประกันชีวิตรับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้ว ถือว่ามีหนี้สิน และภาระ
ผูกพันต่อผู้เอาประกันภัย ดังนั้นความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิตจึงเป็นสิ่งทีมีความส าคัญอย่างมากต่อประชาชน      
ถ้าบริษัทประกันชีวิตต้องเลิกกิจการลงกลางคัน ผู้เอาประกันภัยจ านวนมากจะต้องได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่ได้
รับความคุ้มครองตามที่คาดหวังไว้ ทั้ง ๆ ที่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดตั้งกองทุนประกันชีวิต
ขึ้น เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ หรือผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูก
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ และ
จ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากภาครัฐ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ซื่อสัตย์ และยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ประชาชน และประเทศชาติ 
 
กองทุนประกนัชีวติ 
      กองทุนประกันชีวิตมีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2551 ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
คุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และเสถียรภาพ 
     1. วัตถุประสงค์ กองทุนประกันชีวิตจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
      1) เพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่ เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีผู้รับ
ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
      2) เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ 
      2. คณะกรรมการบริหารกองทุน  คณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็น
ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นรองประธานกรรมการ 
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทยจ านวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จ านวนไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ ให้ผู้จัดการเป็นเลขานุการ  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1) ก าหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการของกองทุน 
  2) วางระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
         3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริษัทกู้ยืมเงินตามกฎหมายก าหนด 
         4) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนตาม   
กฎหมายก าหนด 
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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เร่ืองที ่1.7  
กองทุนประกนัชีวติ  
 
      
 ธุรกิจประกันชีวิตมีข้อแตกต่างจากธุรกิจอ่ืน ๆ คือการให้บริการของบริษัทประกันชีวิตต่อประชาชนนั้นเป็น
การให้บริการในระยะยาว เมื่อบริษัทประกันชีวิตรับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้ว ถือว่ามีหนี้สิน และภาระ
ผูกพันต่อผู้เอาประกันภัย ดังนั้นความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิตจึงเป็นสิ่งทีมีความส าคัญอย่างมากต่อประชาชน      
ถ้าบริษัทประกันชีวิตต้องเลิกกิจการลงกลางคัน ผู้เอาประกันภัยจ านวนมากจะต้องได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่ได้
รับความคุ้มครองตามที่คาดหวังไว้ ทั้ง ๆ ที่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดตั้งกองทุนประกันชีวิต
ขึ้น เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ หรือผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูก
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ และ
จ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากภาครัฐ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ซื่อสัตย์ และยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ประชาชน และประเทศชาติ 
 
กองทุนประกนัชีวติ 
      กองทุนประกันชีวิตมีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2551 ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
คุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และเสถียรภาพ 
     1. วัตถุประสงค์ กองทุนประกันชีวิตจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
      1) เพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่ เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีผู้รับ
ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
      2) เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ 
      2. คณะกรรมการบริหารกองทุน  คณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็น
ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นรองประธานกรรมการ 
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทยจ านวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จ านวนไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ ให้ผู้จัดการเป็นเลขานุการ  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1) ก าหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการของกองทุน 
  2) วางระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
         3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริษัทกู้ยืมเงินตามกฎหมายก าหนด 
         4) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนตาม   
กฎหมายก าหนด 
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  5) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน หรือออกตราสารทางการเงินอ่ืนตามกฎหมาย
ก าหนด 
         6) วางระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงินของกองทุนในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และ  
เสถียรภาพ 
         7) ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กิจการของกองทุนตามกฎหมายก าหนด 
         8) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้จัดการ 
  9) กระท าการอ่ืนใดที่จ าเป็น หรือเก่ียวเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน        
 3. อ านาจหน้าที่ของกองทุน กองทุนมีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ ซึ่ง
รวมถึง 
        1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินต่าง ๆ 
        2) ก่อตั้งสิทธิ หรือนิติกรรมใด ๆ ทั้งใน และนอกราชอาณาจักร 
        3) ให้บริษัทกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
        4) ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
        5) กู้ยืม หรือออกตราสารทางการเงินอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระ
หนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยแทนบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
        6) เป็นผู้ช าระบัญชีบริษัทตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
        7) กระท าการอ่ืนใดที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
       4. ส่วนประกอบของกองทุน กองทุนประกอบด้วย 
        1) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตของส านักงานคณะ 
กรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
        2) เงินที่ได้รับจากจ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือทายาท
ของผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัย หากมิได้เรียกร้องจากบริษัทจนล่วงพ้นอายุความแล้ว บริษัท
จะน าส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุน 
        3) เงินที่บริษัทน าส่งเข้ากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศก าหนดด้วยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี  
        4) เงินเพิ่มที่ได้รับจากบริษัทที่ไม่น าเงินส่งเข้ากองทุนให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ 2) และข้อ 3) 
        5) เงินที่ตกเป็นของกองทุน (ตามมาตรา 85/5) 
        6) เงินค่าปรับ (ตามมาตรา 117) 
        7) เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงิน หรือการออกตราสารทางการเงินอ่ืน 
        8) เงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากการช าระบัญชีตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
        9) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้มอบให้ 
       10) ดอกผล หรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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       11) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
     5. การใช้จ่ายของเงินกองทุน เงินกองทุนสามารถใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้  
       1) ให้ความช่วยเหลือเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
       2) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และเสถียรภาพ ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่
ได้รับตามกฎหมาย                                     
       3) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการจัดกิจการของ
กองทุน ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด   
       4) จ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกฎหมายก าหนด           
 6. ผู้มีสิทธิได้รับช าระหน้ี ผู้มีสิทธิได้รับช าระหนี้จากกองทุนประกันชีวิตต้องเป็นเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระ
หนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย โดยต้องยื่นขอรับเงิน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกองทุน หากพ้น
ก าหนดเวลา เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจาการเอาประกันภัยมิได้มายื่นขอรับเงินจากกองทุนภายในสิบปี ให้
เงินนั้นเข้ากองทุน      
 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าที่ไม่มีตัวตน และเป็นธุรกิจที่ให้บริการในระยะยาว  
ดังนั้นความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อประชาชน ถ้าบริษัทประกันชีวิตต้องเลิก
กิจการลงกลางคันผู้เอาประกันภัยจ านวนมากจะได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่ได้รับความคุ้มครองดังที่คาดหวังไว้  
ทั้ง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายเบี้ยประกันภัยไปแลว้ ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนาอย่างมั่นคง และมีความ
น่าเชื่อถือ จึงต้องมีองค์การต่าง ๆ มาก ากับและดูแลให้ให้ธุรกิจนี้มีแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน  ซึ่งองค์กรต่าง ๆ นี้           
ผู้ศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดในบทต่อไป  
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6. เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันภัยจึงเลือกใช้ช่องทางในการจัดจ าหน่าย
หลากหลายช่องทางมากข้ึน นอกเหนือจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 
ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

7.  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน
ชีวิต” เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการ
ฝากเงินกับธนาคารได้ 

2.  อธิบายประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิตได้   
3.  อธิบายชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิตได้ 
4.  อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันชีวิต และสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกัน

ชีวิตได้ 
5.  อธิบายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
6.  อธิบายช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตได้ 
7.  อธิบายบทบาทของกองทุนประกันชีวิตได้  
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       11) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
     5. การใช้จ่ายของเงินกองทุน เงินกองทุนสามารถใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้  
       1) ให้ความช่วยเหลือเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
       2) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และเสถียรภาพ ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่
ได้รับตามกฎหมาย                                     
       3) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการจัดกิจการของ
กองทุน ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด   
       4) จ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกฎหมายก าหนด           
 6. ผู้มีสิทธิได้รับช าระหน้ี ผู้มีสิทธิได้รับช าระหนี้จากกองทุนประกันชีวิตต้องเป็นเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระ
หนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย โดยต้องยื่นขอรับเงิน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกองทุน หากพ้น
ก าหนดเวลา เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจาการเอาประกันภัยมิได้มายื่นขอรับเงินจากกองทุนภายในสิบปี ให้
เงินนั้นเข้ากองทุน      
 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าที่ไม่มีตัวตน และเป็นธุรกิจที่ให้บริการในระยะยาว  
ดังนั้นความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อประชาชน ถ้าบริษัทประกันชีวิตต้องเลิก
กิจการลงกลางคันผู้เอาประกันภัยจ านวนมากจะได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่ได้รับความคุ้มครองดังที่คาดหวังไว้  
ทั้ง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายเบี้ยประกันภัยไปแลว้ ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนาอย่างมั่นคง และมีความ
น่าเชื่อถือ จึงต้องมีองค์การต่าง ๆ มาก ากับและดูแลให้ให้ธุรกิจนี้มีแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน  ซึ่งองค์กรต่าง ๆ นี้           
ผู้ศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดในบทต่อไป  
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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