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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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บทที ่2 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัตวัแทนประกนัชีวติ                     ตช.0 
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  

2.1 ความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต 
2.2 สิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับสัญญาประกันชวีิต 
2.3 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิต 

 
แนวคดิ 

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

2. บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในการประกันชีวิต ได้แก่ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และผู้รับประโยชน์ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญามีสิทธิและ
หน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกันในส่วนส าคัญ คือ ผู้รับประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัย และผู้ รับประกันภัยมีหน้าที่ ใช้ เงินตามผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแก ่
ผู้เอาประกันภัยด้วย ส่วนผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต และมี
หน้าที่ช าระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัย 

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

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและระบบุุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชวีิตได้ 
2. อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3. อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได ้
4. ระบุบทก าหนดโทษตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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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 ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้อง 
กบัการประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 

การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้อง 
กบัการประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 

การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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1. ความหมายของการประกนัชีวติ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ให้ความหมายของค าว่า “ประกันชีวิต” ไว้โดยตรง เพียงแต่ได้

บัญญัติถึงเหตุการณ์อันเป็นเหตุให้มีการใช้เงนิตามสัญญาประกันชีวิตไว้สองเหตุ คือ เหตุทรงชีพประการหน่ึง และ
เหตุมรณะอกีประการหน่ึง ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 889 “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพ 
หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง” 

การประกันชีวิตเป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยของสมาชิกของกลุ่มคนที่ซื้อประกันชีวิตเฉลี่ยร่วมกันเพื่อจ่ายให้แก่
ทายาทของผู้ที่เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้ที่เสียชีวิตนั้น  เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ การประกันชีวิตคือ การประกันภัยอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อน าเอาความหมายของสัญญาประกันภัยในมาตรา 
861 (ประกันภัย) มาประกอบกับมาตรา 889 (ประกันชีวิต) กล่าวโดยสรุปแล้ว “การประกันชีวิต คือ สัญญาซ่ึงผู้ รับ
ประกันภัยตกลงจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหน่ึงให้แก่ผู้ เอาประกันภัย หรือผู้ รับประโยชน์ หรือทายาทโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (ในกรณีที่ไม่ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้) ภายใต้เงือ่นไขที่ว่าผู้เอาประกนัภัยได้เสียชีวติภายในระยะเวลา 
หรือมีชีวิตอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลง หรือก าหนดไว้ และในกรณีดงักล่าวผู้เอาประกนัภัย ตกลงที่จะช าระค่าเบีย้
ประกนัภัยให้แก่ผู้รับประกนัภัยตามจ านวนเงนิที่ได้ตกลงกนัไว้” 

เนื่องจากเป็นความแน่นอนที่ทุกคนต้องเสียชีวิต แต่ระยะเวลาที่เสียชีวิตเป็นความไม่แน่นอน ดังนั้นการ
ประกันชีวิตจึงเป็นการเอาประกันในความไม่แน่นอนดังกล่าว 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินเอาประกันชีวิตไม่ ได้เกิดในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตอย่างเดียว (การใช้จ านวนเงินที่อาศัยการมรณะของบุคคลหนึ่ง) แต่การจ่ายเงินเอาประกันชีวิตยังสามารถจ่าย
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีชีวิตอยู่จนครบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาอีกด้วย (การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความ
ทรงชีพของบุคคลหนึ่ง) ดังนั้นสามารถแบ่งเหตุแห่งการจ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตออกเป็น 2 กรณี คือ 

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

1.2  การใช้จ านวนเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้ เอาประกนัภัย คือ ผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันชีวิตเป็น
ระยะเวลาตามที่ได้ก าหนดในสัญญาประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่ก าหนดใน
สัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยก็จะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ สัญญาประเภทนี้มีข้อเสียตรงที่ว่า หากผู้เอา
ประกันภัยมิได้เสียชีวิตในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ได้เงินใด ๆ 

จะเห็นได้ว่า เหตุแห่งการจ่ายเงิน หรือใช้เงินทั้งสองเหตุดังกล่าวต่างก็มีข้อเสียด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบ
ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อ ส าหรับแบบประกันสะสมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดนั้นให้ความคุ้มครอง
การเสียชีวิตในเวลาที่ก าหนดและให้ความคุ้มครองการออมด้วย 
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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
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2. บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัชีวติ 
สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยของชีวิต โดยคู่สัญญาทั้งฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอา

ประกันภัย ต่างตระหนักดีว่าฝ่ายหนึ่งอาจได้รับการตอบแทนไม่สมกับการตอบแทนที่เสียไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาส หรือ
ความไม่แน่นอนอันเป็นสาระส าคัญของการเสี่ยงโชค แม้ว่าในธุรกิจประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยอาจมีข้อสันนิษฐานโดย
อาศัยทฤษฎีว่าด้วยความน่าจะเป็น (Theory of Probability) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการค านวณโอกาสว่าเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นได้กี่คร้ังในจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ทัง้หมด และกฎว่าด้วยจ านวนมาก (Law of Large Number) 
หรือกฎการถัวเฉลี่ย (Law of Average) ซึ่งเป็นกฎแห่งความจริงที่ว่า เหตุการณ์ที่ท าการสังเกตมีจ านวนมากเท่าใด 
โอกาสที่น่าจะเป็นยิ่งมีความถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้มีการบัญญัติถึงบุคคลที่
เก่ียวข้องในสัญญาประกันชีวิต ได้แก่ 1) ผู้รับประกันภัย 2) ผู้เอาประกันภัย และ 3) ผู้รับประโยชน์  

2.1 ผู้รับประกนัภัย (Insurer) กรณีของสัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยจะหมายถึง คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลง
จะใช้จ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้เป็นไป
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862  

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2551 มาตรา 7 ได้ระบุไว้ว่า การประกอบธุรกิจประกันชีวิตกระท าได้เมื่อได้จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทมหาชนจ ากัด
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เช่น ต้องด ารงไว้ซึ่งเงินกองทุน ต้องวางหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียน เป็นต้น  

2.2  ผู้ เอาประกันภัย (Insured) หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย เป็นการตอบแทนที่ผู้รับ
ประกันภัยตกลงเข้ารับเสี่ยงภัยให้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 โดยที่การท าสัญญาประกันภัย
เป็นการท านิติกรรมอย่างหนึ่ง ผู้ที่จะเป็นผู้เอาประกันภัยได้ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องเป็น
ผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ถ้าเป็นผู้เยาว์ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน และนอกจาก
จะต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายแล้ว ข้อส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863  

2.3  ผู้ รับประโยชน์ (Beneficiary) หมายถึง บุคคลผู้จะพึงได้รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 ซึ่งแท้จริงแล้วผู้รับประโยชน์มิใช่คู่สัญญาโดยตรงในสัญญาประกัน
ชีวิต เพียงแต่เข้ามาเก่ียวข้องในสัญญาประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยก าหนดให้เป็นผู้รับเงินผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกันชีวิต ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันชีวิต 

ผู้รับประโยชน์ กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นบุคคลซึ่งมีความเก่ียวข้องกับผู้เอาประกันภั ย จึงเป็นสิทธิ
ของผู้เอาประกันภัยว่าจะระบุให้บุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตก็ได้ ผู้รับประโยชน์เป็นเพียงบุคคล
ที่ผู้เอาประกันภัยก าหนดให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจากผู้รับประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต แต่หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตผู้รับประกันภัยจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย ดังจะเห็นได้จากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 วรรคท้าย บัญญัติไว้ว่า “อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลหนึ่ง
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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2. บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัชีวติ 
สัญญาประกันชีวิตมีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยของชีวิต โดยคู่สัญญาทั้งฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอา

ประกันภัย ต่างตระหนักดีว่าฝ่ายหนึ่งอาจได้รับการตอบแทนไม่สมกับการตอบแทนที่เสียไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาส หรือ
ความไม่แน่นอนอันเป็นสาระส าคัญของการเสี่ยงโชค แม้ว่าในธุรกิจประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยอาจมีข้อสันนิษฐานโดย
อาศัยทฤษฎีว่าด้วยความน่าจะเป็น (Theory of Probability) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการค านวณโอกาสว่าเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นได้กี่คร้ังในจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ทัง้หมด และกฎว่าด้วยจ านวนมาก (Law of Large Number) 
หรือกฎการถัวเฉลี่ย (Law of Average) ซึ่งเป็นกฎแห่งความจริงที่ว่า เหตุการณ์ที่ท าการสังเกตมีจ านวนมากเท่าใด 
โอกาสที่น่าจะเป็นยิ่งมีความถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้มีการบัญญัติถึงบุคคลที่
เก่ียวข้องในสัญญาประกันชีวิต ได้แก่ 1) ผู้รับประกันภัย 2) ผู้เอาประกันภัย และ 3) ผู้รับประโยชน์  

2.1 ผู้รับประกนัภัย (Insurer) กรณีของสัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยจะหมายถึง คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลง
จะใช้จ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้เป็นไป
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862  

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2551 มาตรา 7 ได้ระบุไว้ว่า การประกอบธุรกิจประกันชีวิตกระท าได้เมื่อได้จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทมหาชนจ ากัด
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เช่น ต้องด ารงไว้ซึ่งเงินกองทุน ต้องวางหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียน เป็นต้น  

2.2  ผู้ เอาประกันภัย (Insured) หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย เป็นการตอบแทนที่ผู้รับ
ประกันภัยตกลงเข้ารับเสี่ยงภัยให้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 โดยที่การท าสัญญาประกันภัย
เป็นการท านิติกรรมอย่างหนึ่ง ผู้ที่จะเป็นผู้เอาประกันภัยได้ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องเป็น
ผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ถ้าเป็นผู้เยาว์ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน และนอกจาก
จะต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายแล้ว ข้อส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863  

2.3  ผู้ รับประโยชน์ (Beneficiary) หมายถึง บุคคลผู้จะพึงได้รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 ซึ่งแท้จริงแล้วผู้รับประโยชน์มิใช่คู่สัญญาโดยตรงในสัญญาประกัน
ชีวิต เพียงแต่เข้ามาเก่ียวข้องในสัญญาประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยก าหนดให้เป็นผู้รับเงินผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกันชีวิต ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันชีวิต 

ผู้รับประโยชน์ กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นบุคคลซึ่งมีความเก่ียวข้องกับผู้เอาประกันภั ย จึงเป็นสิทธิ
ของผู้เอาประกันภัยว่าจะระบุให้บุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตก็ได้ ผู้รับประโยชน์เป็นเพียงบุคคล
ที่ผู้เอาประกันภัยก าหนดให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจากผู้รับประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต แต่หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตผู้รับประกันภัยจะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย ดังจะเห็นได้จากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 วรรคท้าย บัญญัติไว้ว่า “อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลหนึ่ง
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คนเดียวกันก็ได้” จึงอาจกล่าวได้ว่า สัญญาประกันภัย หากมีผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยสัญญาก็สมบูรณ์ได้แม้
จะไม่มีผู้รับประโยชน์ แต่ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะพิจารณาว่า ผู้รับประโยชน์ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เอา
ประกันภัยเสมอ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทในพิจารณาส่วนได้เสีย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ระบุให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับเงินแทน เช่น กรณีการประกันชีวิตในเหตุที่มรณะ ซึ่งผู้
เอาประกันภัยจะต้องระบุตัวบุคคลไว้รับเงินในเมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมลง บุคคลที่ ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ก็จะ
เป็นผู้รับเงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้นในฐานะผู้รับประโยชน์ สัญญาประกันภัยที่ระบุให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับประโยชน์
เช่นนี้ ถือเป็น “สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก” ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
374-376 นั่นเอง  
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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 ่2.2  
สิทธิและหน้าทีข่องบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัสัญญาประกนัชีวติ 
  
 
 เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิ และหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย  
1) สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัย 2) สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย และ 3) สิทธิและหน้าที่ของผู้รับ
ประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. สิทธิและหน้าทีข่องผู้รับประกนัภัย 
 1.1  สิทธิของผู้รับประกันภัย คือ ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ ในกรณีที่ผู้
เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น 
หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ อันเป็นผลท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตซึ่งเป็น
โมฆียะนั้น ภายใน 1 เดือนนับแต่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้1 แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันท าสัญญา
ประกันชีวิต แต่โดยทั่วไปกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับ
ประกันภัยต้องใช้สิทธิการบอกล้างในโมฆียะกรรมภายในก าหนดไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันท าสัญญาประกันชีวิต ผู้รับ
ประกันภัยจึงต้องผูกพันตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วย 
 ผลของการบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 892 
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยเพียงแต่คืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทประกันชีวิตก็จะคืนเบี้ย
ประกันภัยที่ได้รับมาช าระทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทเท่านั้น โดยการคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต
นั้น ให้คืนแก่ผู้เอาประกันภัย แต่ทั้งนี้ถ้าหากผู้ เอาประกันภัยถึงแก่ความตายไปแล้ว ก็ให้คืนแก่ทายาทของผู้เอา
ประกันภัย มิใช่คืนให้แก่ผู้รับประโยชน์ เนื่องจากเมื่อบอกล้างสัญญาแล้ว สัญญาย่อมตกเป็นโมฆะและถือว่าสัญญาไม่มี
ผลบังคับมาตั้งแต่ต้น  
 1.2  หน้าที่ของผู้ รับประกนัภัย ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 1 ค าว่า “มูล” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายถึง โคน ราก เค้าต้น ที่ตั้งเดิม ความมุ่งหมายของกฎหมายตาม
มาตรานี้ก็คือ เมื่อรู้ถึงเค้าเร่ืองหรือต้นเร่ืองเดิมว่าโมฆียกรรมเกิดจากอะไรแล้ว ย่อมใช้สิทธิบอกล้างได้ทันที ไม่จ าเป็นต้องค้นคว้าเพื่อทราบความจริง
จนเป็นที่ยุติแน่นอนเสียก่อน (ค าพิพากษาฎีกาที่ 1247/2514) 
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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เร่ืองที ่2.2  
สิทธิและหน้าทีข่องบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัสัญญาประกนัชีวติ 
  
 
 เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิ และหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย  
1) สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัย 2) สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย และ 3) สิทธิและหน้าที่ของผู้รับ
ประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. สิทธิและหน้าทีข่องผู้รับประกนัภัย 
 1.1  สิทธิของผู้รับประกันภัย คือ ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ ในกรณีที่ผู้
เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น 
หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ อันเป็นผลท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตซึ่งเป็น
โมฆียะนั้น ภายใน 1 เดือนนับแต่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้1 แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันท าสัญญา
ประกันชีวิต แต่โดยทั่วไปกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับ
ประกันภัยต้องใช้สิทธิการบอกล้างในโมฆียะกรรมภายในก าหนดไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันท าสัญญาประกันชีวิต ผู้รับ
ประกันภัยจึงต้องผูกพันตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วย 
 ผลของการบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 892 
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยเพียงแต่คืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทประกันชีวิตก็จะคืนเบี้ย
ประกันภัยที่ได้รับมาช าระทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทเท่านั้น โดยการคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต
นั้น ให้คืนแก่ผู้เอาประกันภัย แต่ทั้งนี้ถ้าหากผู้ เอาประกันภัยถึงแก่ความตายไปแล้ว ก็ให้คืนแก่ทายาทของผู้เอา
ประกันภัย มิใช่คืนให้แก่ผู้รับประโยชน์ เนื่องจากเมื่อบอกล้างสัญญาแล้ว สัญญาย่อมตกเป็นโมฆะและถือว่าสัญญาไม่มี
ผลบังคับมาตั้งแต่ต้น  
 1.2  หน้าที่ของผู้ รับประกนัภัย ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 1 ค าว่า “มูล” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายถึง โคน ราก เค้าต้น ที่ตั้งเดิม ความมุ่งหมายของกฎหมายตาม
มาตรานี้ก็คือ เมื่อรู้ถึงเค้าเร่ืองหรือต้นเร่ืองเดิมว่าโมฆียกรรมเกิดจากอะไรแล้ว ย่อมใช้สิทธิบอกล้างได้ทันที ไม่จ าเป็นต้องค้นคว้าเพื่อทราบความจริง
จนเป็นที่ยุติแน่นอนเสียก่อน (ค าพิพากษาฎีกาที่ 1247/2514) 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

  1)  ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งมีเนื้อความตรงตามสัญญาประกันชีวิตและมีรายการต่าง ๆ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสาม (1) – (11)2  ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
  2)  จ่ายเงิน หรือใช้เงินประกันชีวิต เมื่อผู้เอาประกันภัยตายลงภายในก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ 
หรือทรงชีพอยู่จนถึงก าหนดระยะเวลานั้น ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงินเป็นจ านวนแน่นอน  
ตามที่ได้ตกลงกันไว้ มิใช่ตามความเสียหายที่แท้จริง เพราะชีวิตคนไม่อาจประมาณราคาเป็นเงินเพื่อหาความเสียหายที่
แท้จริงดั่งเช่นทรัพย์สินได้นั่นเอง  
  3)  คืนเงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ในกรณีผู้รับประกันภัยบอกล้างโมฆียะกรรมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทประกันชีวิตก็จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระมา
ทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทเท่านั้น  
  4)  คืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือเมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญา ภายหลังจากได้ส่ง
เบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 ท้ังนี้หากกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ผู้รับประกันภัยก็ต้องคืนให้กับผู้เอาประกันภัยด้วย  
  แต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 
ว่า ในกรณีที่อาศัยเหตุมรณะของผู้เอาประกันภัยเป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน ผู้รับประกันภัยไม่จ าต้องจ่ายเงิน 
หรือใช้เงินประกันชีวิต หากปรากฏว่า  
   (1) ผู้เอาประกันภัยได้กระท าอัตตวินิบาตกรรม กล่าวคือ ฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร ภายใน 1 ปี นับ
แต่วันท าสัญญาประกันชีวิต เหตุผลที่กฎหมายบัญญัติข้อยกเว้นไว้เช่นนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้มีการฆ่าตัวตายเพื่ อหวังเอา
ประกันชีวิตให้แก่ทายาท หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้รับประโยชน ์และเหตุที่กฎหมายก าหนดระยะเวลาไว้ว่า จะต้องเป็นการ
ฆ่าตัวตายโดยสมัครใจภายใน 1 ปี นับแต่วันท าสัญญาก็เพราะหากมีการฆ่าตัวตายภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ก็
พึงเห็นได้ว่าผู้เอาประกันภัยน่าจะมีความตั้งใจมาตั้งแต่แรกท าสัญญาที่จะฆ่าตัวตายเพื่อหวังเอาเงินประกันชีวิต 
กฎหมายจึงบัญญัติข้อยกเว้นมิให้ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนั่นเอง 

(2) ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ในกรณีนี้ต้องเป็นการกระท าของผู้รับ
ประโยชน์ และต้องเป็นการฆ่าตายโดยเจตนาเท่านั้น หากผู้รับประโยชน์กระท าให้บุคคลดังกล่าวตายโดยไม่เจตนา  
 

2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคสาม กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการ
ดังต่อไปนี้  

(1) วัตถุที่เอาประกันภัย  
(2) ภัยใดซ่ึงผู้รบัประกันภัยรับเสี่ยง  
(3) ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้  
(4) จ านวนเงินซ่ึงเอาประกันภัย  
(5) จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย  
(6) ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิ้นสุด ไว้ด้วย  
(7) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย  
(8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย 
(9) ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี  
(10) วันท าสัญญาประกันภัย  
(11) สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย 

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 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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หรือเป็นการกระท าโดยประมาท ก็ไม่เข้าข้อยกเว้นนี้ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลว่า บุคคลจะได้รับประโยชน์จากการกระท า ผิด
ของตนเองไม่ได้ แต่กระนั้นก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 วรรคท้าย บัญญัติให้ผู้รับประกันภัย
จ าต้องจ่ายคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย  
 
2. สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัย 
  2.1  สิทธิของผู้เอาประกนัภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) สิทธิได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินประกัน
ชีวิตเมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญาประกันชีวิต กล่าวคือ 

หากเป็นสัญญาประกันชีวิตประเภทอาศัยความมรณะของบุคคลอ่ืนเป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน 
ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตเป็นจ านวนแน่นอนตามที่ได้ตกลงไว้ เมื่อบุคคลซึ่งถูกเอาประกันชีวิตนั้น
ถึงแก่ความตาย 

หากเป็นสัญญาประกันชีวิตประเภทอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันภัยเอง หรือบุคคลอ่ืนผู้เอา
ประกันภัยป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัย
ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา 

ทั้งนี้ คู่สัญญาอาจตกลงกันให้มีการรับเงินประกันชีวิตเป็นเงินก้อนเดียว หรือเป็นเงินรายปีก็ได้ โดย
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 890 ก าหนดไว้ แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงิน
เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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หรือเป็นการกระท าโดยประมาท ก็ไม่เข้าข้อยกเว้นนี้ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลว่า บุคคลจะได้รับประโยชน์จากการกระท า ผิด
ของตนเองไม่ได้ แต่กระนั้นก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 วรรคท้าย บัญญัติให้ผู้รับประกันภัย
จ าต้องจ่ายคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย  
 
2. สิทธิและหน้าทีข่องผู้เอาประกนัภัย 
  2.1  สิทธิของผู้เอาประกนัภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) สิทธิได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินประกัน
ชีวิตเมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญาประกันชีวิต กล่าวคือ 

หากเป็นสัญญาประกันชีวิตประเภทอาศัยความมรณะของบุคคลอ่ืนเป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน 
ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตเป็นจ านวนแน่นอนตามที่ได้ตกลงไว้ เมื่อบุคคลซึ่งถูกเอาประกันชีวิตนั้น
ถึงแก่ความตาย 

หากเป็นสัญญาประกันชีวิตประเภทอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันภัยเอง หรือบุคคลอ่ืนผู้เอา
ประกันภัยป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินประกันชีวิตก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัย
ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา 

ทั้งนี้ คู่สัญญาอาจตกลงกันให้มีการรับเงินประกันชีวิตเป็นเงินก้อนเดียว หรือเป็นเงินรายปีก็ได้ โดย
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 890 ก าหนดไว้ แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงิน
เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

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

ทั้งนี้ วิธีการโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตนี้ ไม่มีกฎหมายในส่วนการประกันภัยบัญญัติไว้
โดยเฉพาะย่อมต้องบังคับตามวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 
กล่าวคือ การโอนต้องท าเป็นหนังสือจึงจะสมบูรณ์และต้องบอกกล่าวการโอนไปยังผูร้ับประกันภัยเป็นหนงัสือ หรือผู้รับ
ประกันภัยยินยอมเป็นหนังสือจึงจะใช้ยันผู้รับประกันภัยได้ 
  3)  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 ผู้เอา
ประกันภัยมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตเมื่อใดก็ได้ โดยเพียงแต่งดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ซึ่งถือว่า เป็นการ
บอกเลิกสัญญาแล้วนับแต่นั้น  
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2-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

  เนื่องจากสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว ดังนั้นเพื่อรักษาให้สัญญาประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับ 
เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตได้รับประโยชน์สูงสุด กรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตประสบปัญหาทางการเงินไม่สามารถช าระเบี้ย
ประกันภัยในงวดใดงวดหนึ่งชั่วคราว และกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ผู้ เอา
ประกันภัยสามารถเลือกใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้ 
    (1) การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันชีวิต
นั้นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ ซึ่งมีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเดิม แต่จ านวนเงินที่เอา
ประกันภัยจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าใช้เงินส าเร็จ ตามที่ก าหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัย
ไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป และบริษัทจะจ่ายเงินจ านวนนี้ให้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเมื่อผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิต 
   (2) การแปลงเป็นการประกันชีวิตแบบขยายเวลา การประกันภัยแบบขยายเวลา จะใช้เฉพาะกับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ออกโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเท่านั้น หากมีการช าระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่
มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิจะขอเปลี่ยน
กรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา ซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิมตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต แต่ระยะเวลาประกันภัยจะเปลี่ยนไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางการขยายเวลาประกันชีวิต โดยผู้เอา
ประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาที่ขยาย บริษัทจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นก าหนดระยะเวลาท่ีขยายกรมธรรม์
ประกันชีวิตเป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มีมูลค่าใด ๆ  
   (3) การน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผล
บังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบั งคับต่อไป ผู้รับ
ประกันภัยจะน าเงินเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมาช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้โดยอัตโนมัติ 
   (4) การกู้ยืมเงิน เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต
เกิดขึ้นแล้ว หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นการเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงิน
ส าเร็จ การแปลงเป็นการประกันชีวติแบบขยายเวลา หรือการน ามูลค่าเวนคืนมาช าระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ ผู้เอา
ประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทมาใช้ได้โดยมีดอกเบี้ย  
 2.2  หน้าที่ของผู้ เอาประกนัภัย ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1)  หน้าท่ีส่งเบี้ยประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 “อันว่าสัญญา
ประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้ เงินจ านวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัย 
หากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดั่งได้ระบุไว้ในสัญญาและในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า
เบี้ยประกันภัย” อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติการที่ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยนั้น ถือ
เป็นสาระส าคัญประการหนึ่งของการเกิดสัญญาประกันชีวิต และเมื่อได้ท าสัญญาประกันชีวิตขึ้นแล้ว ย่อมก่อให้เกิดหนี้ 
หรือหน้าที่ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งเงินเบี้ยประกันภัยตามจ านวน เงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ทั้งนี้ผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งคิดค านวณจากจ านวนเงินที่เอาประกันชีวิต อายุ 
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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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ตลอดจนสุขภาพของผู้เอาประกันภัย โดยอัตราเบี้ยประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยก าหนดนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 30  
  การช าระเบี้ยประกันภัยพึงช าระเบี้ยเงินสด หากการช าระเบี้ยประกันภัยด้วยตั๋ วสัญญาใช้เงิน เช็ค 
ดราฟต์ หรือวิธีอ่ืนใดจะถือว่าได้ช าระเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรียกเก็บเงินสดได้แล้ว ทั้งนี้ ต้องช าระเบี้ยประกันภัยก่อน 
หรือในวันถึงก าหนดช าระ3 โดยช าระเป็นงวดรายปี รายงวด 6 เดือน 3 เดือน หรือรายเดือน ณ ส านักงานใหญ่ หรือ
สาขาของบริษัท หรือให้กับตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้า
ประกันชีวิตจะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยไว้เป็นหลักฐาน โดยการช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
  ทั้งนี้ เมื่อได้รับเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตมาแล้วผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและท าความเข้าใจ ใน
รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองต่าง ๆ ว่าถูกต้องตามที่ได้ตกลงท าประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกันชีวิตหรือ
นายหน้าประกันชีวิตหรือไม่ 
  2)  เปิดเผยข้อความจริง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ 
ผู้เอาประกันภัย ที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งอาจจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัย
สูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หากว่าผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วไม่เปิดเผยข้อความจริงอันมีสาระส าคัญดังกล่าว 
หรือรู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ สัญญาประกันชีวิตนั้นเป็นโมฆียะ ซึ่งผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และเมื่อบอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 แล้ว ผู้รับ
ประกันภัยจะต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 892  
 
3. สิทธิและหน้าทีข่องผู้รับประโยชน์ 
 3.1  สิทธิของผู้รับประโยชน์ สิทธิของผู้รับประโยชน์มีดังต่อไปนี้ 
  1)  สิทธิในการที่จะไม่ถูกเปลี่ยนตัวเมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมายแล้ว ในกรณีสัญญาประกันชีวิตระบุให้
บุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์ เมื่อบุคคลนั้นได้แสดงเจตนาแก่ผู้รับประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์
ประกันชีวิตให้กับผู้รับประโยชน์และผู้รับประโยชน์ได้แจ้งความจ านงที่จะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญาให้กับผู้รับ
ประกันภัยทราบ สิทธิของบุคคลภายนอกนั้นย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 374 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกย่อมเกิดมี
ขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น”  
  ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไม่ได้  ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 375 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกได้เกิดมีขึ้นตาม
บทบัญญัติแห่งมาตราก่อนแล้ว คู่สัญญาหาอาจจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับสิทธินั้นในภายหลังได้ไม่” แต่ถ้ายังไม่ได้
แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชนจ์ากสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยยังมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
หรือระงับสิทธิของผู้รับประโยชน์นั้นได้ 
 
 
 3 อย่างไรก็ดี กรมธรรม์ประกันชีวิตมีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันชีวิต 30 วัน 
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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ตลอดจนสุขภาพของผู้เอาประกันภัย โดยอัตราเบี้ยประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยก าหนดนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 30  
  การช าระเบี้ยประกันภัยพึงช าระเบี้ยเงินสด หากการช าระเบี้ยประกันภัยด้วยตั๋ วสัญญาใช้เงิน เช็ค 
ดราฟต์ หรือวิธีอ่ืนใดจะถือว่าได้ช าระเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อเรียกเก็บเงินสดได้แล้ว ทั้งนี้ ต้องช าระเบี้ยประกันภัยก่อน 
หรือในวันถึงก าหนดช าระ3 โดยช าระเป็นงวดรายปี รายงวด 6 เดือน 3 เดือน หรือรายเดือน ณ ส านักงานใหญ่ หรือ
สาขาของบริษัท หรือให้กับตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้า
ประกันชีวิตจะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยไว้เป็นหลักฐาน โดยการช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
  ทั้งนี้ เมื่อได้รับเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตมาแล้วผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและท าความเข้าใจ ใน
รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองต่าง ๆ ว่าถูกต้องตามที่ได้ตกลงท าประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกันชีวิตหรือ
นายหน้าประกันชีวิตหรือไม่ 
  2)  เปิดเผยข้อความจริง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ 
ผู้เอาประกันภัย ที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งอาจจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัย
สูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หากว่าผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วไม่เปิดเผยข้อความจริงอันมีสาระส าคัญดังกล่าว 
หรือรู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ สัญญาประกันชีวิตนั้นเป็นโมฆียะ ซึ่งผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และเมื่อบอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 แล้ว ผู้รับ
ประกันภัยจะต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 892  
 
3. สิทธิและหน้าทีข่องผู้รับประโยชน์ 
 3.1  สิทธิของผู้รับประโยชน์ สิทธิของผู้รับประโยชน์มีดังต่อไปนี้ 
  1)  สิทธิในการที่จะไม่ถูกเปลี่ยนตัวเมื่อเกิดสิทธิตามกฎหมายแล้ว ในกรณีสัญญาประกันชีวิตระบุให้
บุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์ เมื่อบุคคลนั้นได้แสดงเจตนาแก่ผู้รับประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์
ประกันชีวิตให้กับผู้รับประโยชน์และผู้รับประโยชน์ได้แจ้งความจ านงที่จะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญาให้กับผู้รับ
ประกันภัยทราบ สิทธิของบุคคลภายนอกนั้นย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 374 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกย่อมเกิดมี
ขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น”  
  ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไม่ได้  ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 375 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกได้เกิดมีขึ้นตาม
บทบัญญัติแห่งมาตราก่อนแล้ว คู่สัญญาหาอาจจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับสิทธินั้นในภายหลังได้ไม่” แต่ถ้ายังไม่ได้
แสดงเจตนาที่จะถือเอาประโยชนจ์ากสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยยังมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
หรือระงับสิทธิของผู้รับประโยชน์นั้นได้ 
 
 
 3 อย่างไรก็ดี กรมธรรม์ประกันชีวิตมีระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันชีวิต 30 วัน 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

  ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้แล้วบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายค่าผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันชีวิตดังต่อไปนี้ 

(1) หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใด ๆ ภายใต้ข้อก าหนด
กรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้  

(2) หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันชีวิตจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของ 
ผู้เอาประกันภัย 

(3) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียวและผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน
ผู้เอาประกันภัย หรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้ง หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 

(4) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าคนหนึ่งและผู้รับประโยชน์รายใด
เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับ
ประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ หากผู้รับประกันภัยมิได้แจ้งหรือ  
ไม่สามารถแจ้งให้บริษัทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าว เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลือคนละเท่า ๆ กัน 
  2)  สิทธิที่จะได้รับเงินจากผู้รับประกันภัย กรณีสัญญาประกันชีวิตที่อาศัยความมรณะเป็นเหตุให้มีการใช้
เงิน เมื่อผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด รวมถึงกรณีที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 โดยมีผลเป็นไปตามค าสั่งของศาล ผู้รับประกันภัยจ าต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงิน
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามจ านวนซึ่งเอาประกันภัยไว้  
  ข้อยกเว้นที่ผู้รับประโยชน์ไม่มีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ ผู้รับประโยชน์
ฆ่าผู้เอาประกันภัยตายโดยเจตนา หมายถึงการฆ่าตายโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และมาตรา 
289 เท่านั้น หากเป็นการฆ่าตายโดยไม่เจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 หรือกระท าให้ตายโดย
ประมาท มาตรา 291 หรือการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ของผู้รับประโยชน์จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความ
ตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 294 ผู้รับประกันภัยยังคงต้องรับผิดจ่ายเงิน หรือใช้เงินให้แก่ผู้รับประโยชน์
อยู่ 
  ทั้งนี้ เม่ือผู้รับประกันภัยไม่ต้องจ่ายเงิน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์
แล้ว ผู้รับประกันภัยก็ต้องใช้ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 
วรรคท้าย ในทางปฏิบัติผู้รับประกันภัยจะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น 
และในกรณีที่ทายาทของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้ฆ่าผู้เอาประกันภัยตาย
โดยเจตนา นอกจากทายาทนั้นจะไม่ได้รับเงินจากผู้รับประกันภัยแล้ว ยังอาจจะถูกก าจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่
สมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1606 (1) ด้วย คือจะท าให้ทายาทผู้นั้นหมดสิทธิที่จะได้เงินค่า
ไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต  
  กรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันท าสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 895 (1) กฎหมายไม่มีบทบัญญัติให้ผู้รับประกันภัยต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่

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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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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เร่ืองที ่2.3  
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัชีวติ 
   
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตส าหรับตัวแทนประกันชีวิต มีกฎหมายหลัก ๆ ที่ควรจะท าการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 4) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 การประกันชีวิตป็นสัญญาประกันภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 20 
ว่าด้วยประกันภัย ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องประกันภัยไว้ รวม 37 มาตรา ตั้งแต่มาตรา 861 ถึง มาตรา 897 โดย
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ 
 หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 861 – มาตรา 868)  
 หมวด 2 ประกันวินาศภัย แยกเป็น ประกันวินาศภัยทั่วไป  (มาตรา 869 – มาตรา 882) ประกันภัยรับขน 
(มาตรา 883 – มาตรา 886) และประกันภัยค้ าจุน (มาตรา 887 – มาตรา 888)  
 หมวด 3 ประกันชีวิต (มาตรา 889 – มาตรา 897)  
 โดยทั้ง 3 หมวดดังกล่าวข้างต้น เป็นหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาประกันภัย  ซึ่งจะกล่าวถึงการก่อให้เกิดสัญญา
ประกันภัย การบอกเลิกสัญญา ความสมบูรณ์ของสัญญา อายุความต่าง ๆ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัย และผู้
เอาประกันภัย ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของการประกันชีวิตมีสาระส าคัญที่กล่าวถึงดังนี้ 

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

2) รูปแบบซึ่งอาศัยความมรณะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน 
 โดยสัญญาประกันชีวิตทั้งแบบแรกและแบบที่สองอยู่ที่ความประสงค์ที่จะเลือกความคุ้มครองในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสองรูปแบบก็ได้ 
 1.2  การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ในการจ่ายเงินตามผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินตามจ านวนที่แน่นอนที่ได้ตกลงไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยไม่ค านึงถึงความ
เสียหายที่แท้จริงดังเช่นการประกันวินาศภัย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาก าหนดจ านวนผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตคือความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย 
 ในการจ่ายเงินตามผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 890 บัญญัติไว้ว่า “จ านวนเงินอันพึงใช้นั้น จะช าระเป็นเงินจ านวนเดียว
หรือเป็นรายปีก็ได้ สุดแล้วแต่จะตกลงกันระหว่างคู่สัญญาฯ กล่าวคือจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย แต่ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันว่าจะจ่ายเป็นเงินจ านวนเดียวหรือรายปี 
ทั้งนี้การจ่ายจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต อย่างไรก็ดี ส าหรับจ านวนเงินที่จะใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้รับประโยชน์ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 31 บัญญัติห้ามมิให้ระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 1.3  การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกนัชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 891 บัญญัติ
ว่า “แม้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย มิได้เป็นผู้รับประโยชน์เองก็ดี ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์แห่ง
สัญญานั้นให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับ
ประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น 
 ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยได้ท าเป็นรูปให้ใช้เงินตามเขาสั่งแล้ว ท่านให้น าบทบัญญัติ มาตรา 309 มาใช้บังคับ” 
 วิธีการโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตนี้ ไม่มีกฎหมายในส่วนการประกันภัยบัญญัติไว้โดยเฉพาะย่อม
ต้องบังคับตามวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 กล่าวคือ การโอน
ต้องท าเป็นหนังสือจึงจะสมบูรณ์และต้องบอกกล่าวการโอนไปยังผู้รับประกันภัยเป็นหนังสือ หรือผู้รับประกันภัย
ยินยอมเป็นหนังสือจึงจะใช้ยันผู้รับประกันภัยได้ 
 ในกรณีตามมาตรา 891 วรรคแรก แสดงให้เห็นว่า แม้ผู้เอาประกันภัยจะได้ก าหนดตัวผู้รับประโยชน์ตาม
สัญญาประกันชีวิตไว้แล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ยังมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์ตามสัญญานั้นให้บุคคลอ่ืนได้ เว้นแต่ว่าผู้เอา
ประกันภัยจะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยัง
ผู้รับประกันภัยแล้วว่า ผู้รับประโยชน์ประสงค์จะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตนั้น 
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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 1.1  รูปแบบของสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 889 บัญญัติว่า “ใน
สัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง” 
 จากบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สัญญาประกันชีวิตอาจกระท ากันได้ 2 รูปแบบ คือ 
  1) รูปแบบซึ่งอาศัยความทรงชีพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน 

2) รูปแบบซึ่งอาศัยความมรณะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นหลักในการจ่ายเงิน หรือใช้เงิน 
 โดยสัญญาประกันชีวิตทั้งแบบแรกและแบบที่สองอยู่ที่ความประสงค์ที่จะเลือกความคุ้มครองในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสองรูปแบบก็ได้ 
 1.2  การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ในการจ่ายเงินตามผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินตามจ านวนที่แน่นอนที่ได้ตกลงไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยไม่ค านึงถึงความ
เสียหายที่แท้จริงดังเช่นการประกันวินาศภัย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาก าหนดจ านวนผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตคือความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย 
 ในการจ่ายเงินตามผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 890 บัญญัติไว้ว่า “จ านวนเงินอันพึงใช้นั้น จะช าระเป็นเงินจ านวนเดียว
หรือเป็นรายปีก็ได้ สุดแล้วแต่จะตกลงกันระหว่างคู่สัญญาฯ กล่าวคือจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย แต่ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันว่าจะจ่ายเป็นเงินจ านวนเดียวหรือรายปี 
ทั้งนี้การจ่ายจะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต อย่างไรก็ดี ส าหรับจ านวนเงินที่จะใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้รับประโยชน์ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 31 บัญญัติห้ามมิให้ระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 1.3  การโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกนัชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 891 บัญญัติ
ว่า “แม้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย มิได้เป็นผู้รับประโยชน์เองก็ดี ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์แห่ง
สัญญานั้นให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับ
ประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น 
 ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยได้ท าเป็นรูปให้ใช้เงินตามเขาสั่งแล้ว ท่านให้น าบทบัญญัติ มาตรา 309 มาใช้บังคับ” 
 วิธีการโอนประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตนี้ ไม่มีกฎหมายในส่วนการประกันภัยบัญญัติไว้โดยเฉพาะย่อม
ต้องบังคับตามวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 กล่าวคือ การโอน
ต้องท าเป็นหนังสือจึงจะสมบูรณ์และต้องบอกกล่าวการโอนไปยังผู้รับประกันภัยเป็นหนังสือ หรือผู้รับประกันภัย
ยินยอมเป็นหนังสือจึงจะใช้ยันผู้รับประกันภัยได้ 
 ในกรณีตามมาตรา 891 วรรคแรก แสดงให้เห็นว่า แม้ผู้เอาประกันภัยจะได้ก าหนดตัวผู้รับประโยชน์ตาม
สัญญาประกันชีวิตไว้แล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ยังมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์ตามสัญญานั้นให้บุคคลอ่ืนได้ เว้นแต่ว่าผู้เอา
ประกันภัยจะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยัง
ผู้รับประกันภัยแล้วว่า ผู้รับประโยชน์ประสงค์จะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตนั้น 
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 1.4  การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะกรรมตามมาตรา 865 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 892 บัญญติว่า “ในกรณีการบอกล้างสัญญาตามความในมาตรา 865 ผู้รับประกันภัยต้องคืนค่าไถ่ถอน
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น” 
 การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งมีผลมา
จากการที่ผู้เอาประกันภัย ได้ปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ แม้ว่าเมื่อบอกล้างแล้วจะมีผลให้
สัญญานั้นเป็นโมฆะ แต่ผู้รับประกันภัยต้องคืนเพียงค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาท
เท่านั้นโดยให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมเหมือนกับการบอกล้างตามหลักทั่วไป ตามมาตรา 176 ซึ่งประเด็นนี้จะต่างกับ
กรณีของการประกันวินาศภัย ทั้งนี้ เพราะการประกันวินาศภัยไม่มีบทบัญญัติเหมือนกับการประกันชีวิต เพราะหาก
เป็นการประกันวินาศภัย ผู้รับประกันภัยจะคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์เท่านั้นไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ จึงต้องใช้
หลักการบอกล้างนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 มาบังคับใช้ คือ ให้คู่กรณีกลับสู่สถานะ
เดิม ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจ านวน 
 1.5  การแถลงอายุของผู้เอาประกนัภัยคลาดเคลื่อน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 893 บัญญัติ
ว่า “การใช้เงินอาศัยเหตุความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลผู้ใด แม้ได้แถลงอายุของบุคคลผู้นั้นไว้คลาดเคลื่อน  
ไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้ได้ก าหนดจ านวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ าไซร้ ท่านให้ลดจ านวนเงินอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้นั้น
ลงตามส่วน 
 แต่ถ้าผู้รับประกันภัยพิสูจน์ได้ว่า ในขณะที่ท าสัญญานั้นอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดอัตราตามทางค้า
ปกติของเขาแล้ว ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ” 
 ทั้งนี้ค าว่า นอกจ ากัดอัตราตามทางค้าปกติ ซึ่งจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 893 นั้นหมายถึง อัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยได้ขอรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียน ซึ่งได้ก าหนดอายุของผู้เอาประกันภัยในแต่ละแบบว่ามีช่วงอายุที่จะรับประกันชีวิตที่ช่วงอายุเท่าใด แต่หาก
เกินกว่าอายุที่ได้ขอรับความเห็นชอบในแต่ละแบบจะถือว่าเป็นกรณีนอกจ ากัดอัตราตามทางค้าปกติ ท าให้สัญญา
ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
 ในการท าสัญญาประกันชีวิตนั้น อายุของบุคคลที่ขอเอาประกันชีวิตตนเอง หรือบุคคลที่ถูกคนอ่ืนเอาประกัน
ชีวิต ย่อมจะมีความส าคัญมาก เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งในการค านวนเบี้ยประกันภัย หรือกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้น
การแถลงเรื่องอายุจึงมีความส าคัญในการท าสัญญาประกันชีวิตมาก ถ้าผู้เอาประกันภัยได้แถลงอายุไว้กับผู้รับ
ประกันภัยไม่ตรงตามความจริง เป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยก าหนดเบี้ยประกันภัยไว้ต่ า จ านวนเงินที่บริษัทจะพึงต้อง  
จ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องลดลงเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่จะได้มาจะซื้อความคุ้มครองได้ แต่ส าหรับในกรณีที่  
ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยเกินอัตราตามอายุ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้    
 1.6  การบอกเลิกสัญญาประกนัชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 บัญญัติวา่ “ผู้เอา
ประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสยีในเวลาใด ๆ ก็ได้ ด้วยการงดไม่ส่งเบี้ยประกนัภัยต่อไป ถ้าและได้ส่ง
เบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีไซร้ ท่านว่า ผู้เอาประกันภยัชอบที่จะได้รับเงนิค่าเวนคนืกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
รับกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จจากผู้รบัประกันภัย” 
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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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 ในการเข้าท าสัญญาประกันชีวิตนั้น โดยปกติคู่สัญญามักจะตกลงก าหนดเวลากันไว้เปน็ระยะเวลาหลายปี ต่าง
กับสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งมักจะก าหนดเวลาก็ไว้แค่หนึ่งปี เมื่อคู่สัญญาในสัญญาประกันชีวิตได้ตกลงก าหนดเวลา
กันไว้แล้ว แม้จะยาวนานเพียงใด ผู้เอาประกันภัยก็ย่อมมีหน้าที่ส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยไปจนกว่าจะครบ
ก าหนดอายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งนับว่าเป็นภาระอยู่ และในบางกรณีอาจเกิด
ความจ าเป็นแก่ผู้เอาประกันภัยท าให้ไม่สะดวกแก่การที่จะส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป เช่น ผู้เอาประกันภัยมีฐานะยากจน
ลงจนไม่สามารถที่จะส่งเบี้ยประกันภัยได้ เป็นต้น หรือผู้เอาประกันภัยอาจไม่มีความประสงค์ที่จะเอาประกันชีวิตต่อไป
ก็ได้ กฎหมายจึงได้หาทางแก้ไขให้ผู้เอาประกันภัย พ้นจากภาระที่ต้องผูกพันอยู่ตามสัญญาประกันชีวิต ในเมื่อไม่
ประสงค์จะถูกผูกพันต่อไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตได้ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 894 นี้ หมายความว่า ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตเสียเมื่อใดก็ได้ ไม่
เหมือนกับสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาได้เฉพาะแต่เมื่อก่อนเร่ิมเสี่ยงภัย (มาตรา 872) 
หรือเมื่อผู้รับประกันภัยต้องค าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย (มาตรา 876) 
 เมื่อผู้เอาประกันภัยงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัย ซึ่งถือเป็นการบอกเลิกสัญญาประภันภัยแล้ว มาตรา 894 บัญญัติ
ไว้ด้วยว่า ถ้าได้ส่งเบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี หรือกรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว  
ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต 

1.7  ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ รับประกนัภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 บัญญัติ
ว่า “เมื่อใดจะต้องใช้จ านวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงิ นนั้น ในเมื่อ
มรณภัยอันนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่ 
  1) บุคคลผู้นั้นได้กระท าอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันท าสัญญา หรือ 

2) บุคคลผู้นั้น ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา  
กรณีที่ 2 นี้ ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่

ทายาทของผู้นั้น” 
 ตามบทบัญญัติดังกล่าวนี้แสดงว่า ส าหรับสัญญาประกันชีวิตที่อาศัยความมรณะเป็นหลัก เมื่อผู้เอาประกันภัย 
หรือผู้เอาประกันภัยได้ถึงแก่ความตายลง ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญา เว้นแต่มีกรณีตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 895 (1) และ (2) เกิดขึ้น ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินหรือใช้เงินกล่าวคือ 
   (1) เมื่อปรากฏว่าผู้ที่เอาประกันชีวิตตนเองไว้ หรือผู้ที่ถูกบุคคลอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้ ได้กระท า
อัตวินิบาตกรรม คือฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายในก าหนด 1 ปี นับแต่วันท าสัญญา โดยจะต้องมิใช่กระท าเพราะถูก
บังคับให้กระท า หรือกระท าเพราะวิกลจริต 
   (2) เมื่อปรากฏว่าผู้ที่เอาประกันชีวิตตนเองไว้ หรือผู้ที่ถูกบุคคลอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้ ได้ถูกผู้รับ
ประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา เพราะบุคคลที่กระท าความผิดอันมีโทษทางอาญาเช่นนี้ ไม่ควรจะได้รับประโยช น์อัน
เกิดขึ้นจากการกระท าของตน ผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
แต่ต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น 
 1.8  สิทธิของทายาทในการได้รับเงินประกนัชีวิต ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 บัญญัติไว้
ว่า “ถ้ามรณะภัยเกิดขึ้น เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจาก
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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 ในการเข้าท าสัญญาประกันชีวิตนั้น โดยปกติคู่สัญญามักจะตกลงก าหนดเวลากันไว้เปน็ระยะเวลาหลายปี ต่าง
กับสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งมักจะก าหนดเวลาก็ไว้แค่หนึ่งปี เมื่อคู่สัญญาในสัญญาประกันชีวิตได้ตกลงก าหนดเวลา
กันไว้แล้ว แม้จะยาวนานเพียงใด ผู้เอาประกันภัยก็ย่อมมีหน้าที่ส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยไปจนกว่าจะครบ
ก าหนดอายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งนับว่าเป็นภาระอยู่ และในบางกรณีอาจเกิด
ความจ าเป็นแก่ผู้เอาประกันภัยท าให้ไม่สะดวกแก่การที่จะส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป เช่น ผู้เอาประกันภัยมีฐานะยากจน
ลงจนไม่สามารถที่จะส่งเบี้ยประกันภัยได้ เป็นต้น หรือผู้เอาประกันภัยอาจไม่มีความประสงค์ที่จะเอาประกันชีวิตต่อไป
ก็ได้ กฎหมายจึงได้หาทางแก้ไขให้ผู้เอาประกันภัย พ้นจากภาระที่ต้องผูกพันอยู่ตามสัญญาประกันชีวิต ในเมื่อไม่
ประสงค์จะถูกผูกพันต่อไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตได้ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 894 นี้ หมายความว่า ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตเสียเมื่อใดก็ได้ ไม่
เหมือนกับสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาได้เฉพาะแต่เมื่อก่อนเร่ิมเสี่ยงภัย (มาตรา 872) 
หรือเมื่อผู้รับประกันภัยต้องค าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย (มาตรา 876) 
 เมื่อผู้เอาประกันภัยงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัย ซึ่งถือเป็นการบอกเลิกสัญญาประภันภัยแล้ว มาตรา 894 บัญญัติ
ไว้ด้วยว่า ถ้าได้ส่งเบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี หรือกรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว  
ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต 

1.7  ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ รับประกนัภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 บัญญัติ
ว่า “เมื่อใดจะต้องใช้จ านวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงิ นนั้น ในเมื่อ
มรณภัยอันนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่ 
  1) บุคคลผู้นั้นได้กระท าอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันท าสัญญา หรือ 

2) บุคคลผู้นั้น ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา  
กรณีที่ 2 นี้ ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่

ทายาทของผู้นั้น” 
 ตามบทบัญญัติดังกล่าวนี้แสดงว่า ส าหรับสัญญาประกันชีวิตที่อาศัยความมรณะเป็นหลัก เมื่อผู้เอาประกันภัย 
หรือผู้เอาประกันภัยได้ถึงแก่ความตายลง ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญา เว้นแต่มีกรณีตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 895 (1) และ (2) เกิดขึ้น ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินหรือใช้เงินกล่าวคือ 
   (1) เมื่อปรากฏว่าผู้ที่เอาประกันชีวิตตนเองไว้ หรือผู้ที่ถูกบุคคลอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้ ได้กระท า
อัตวินิบาตกรรม คือฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายในก าหนด 1 ปี นับแต่วันท าสัญญา โดยจะต้องมิใช่กระท าเพราะถูก
บังคับให้กระท า หรือกระท าเพราะวิกลจริต 
   (2) เมื่อปรากฏว่าผู้ที่เอาประกันชีวิตตนเองไว้ หรือผู้ที่ถูกบุคคลอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้ ได้ถูกผู้รับ
ประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา เพราะบุคคลที่กระท าความผิดอันมีโทษทางอาญาเช่นนี้ ไม่ควรจะได้รับประโยช น์อัน
เกิดขึ้นจากการกระท าของตน ผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
แต่ต้องจ่ายเงิน หรือใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น 
 1.8  สิทธิของทายาทในการได้รับเงินประกนัชีวิต ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 บัญญัติไว้
ว่า “ถ้ามรณะภัยเกิดขึ้น เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจาก

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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บุคคลภายนอกนั้นได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหา
สูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ทั้งจ านวนเงินอันจะพึงใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้น จะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย” 
 ในกรณีประกันชีวิต โดยอาศัยความมรณะเป็นเหตุแห่งการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ถ้า
ปรากฏว่าความมรณะของผู้เอาประกันภัยได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยไม่อาจจะเรียก
เอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่ท าให้เกิดความมรณะได้ แม้ตนจะได้จ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญาประกัน
ชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ไปแล้ว เนื่องจากการประกันชีวิตใช้หลักการชดใช้เงินตามจ านวนเงินที่
แน่นอนตามที่ตกลงกัน และผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิไล่เบี้ยเอาจากบุคคลภายนอกผู้ท าให้ผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความ
ตาย ซึ่งแตกต่างกับการประกันวินาศภัยที่จ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง ดังนั้นถ้าผู้รับประกันภัยใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ไปแล้ว ย่อมจะเข้ารับช่วงสิทธิไล่เบี้ยเอาจากบุคคลภายนอก ผู้ที่ก่อให้เกิด
วินาศภัยข้ึนได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 ก าหนดไว้ 
 1.9  สิทธิของเจ้าหน้ีของผู้ เอาประกันภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 897 บัญญัติว่า “ถ้า 
ผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า เม่ือตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายของตน โดยมิได้
เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซร้ จ านวนเงินอันจะพึงใช้นัน้ ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่ง แห่งกองมรดกของผู้เอา
ประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้ 
 ถ้าได้เอาประกันภัยไว้ โดยก าหนดว่าให้จ่ายเงิน หรือใช้เงินแก่บุคคลใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่านว่า
เฉพาะจ านวนเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้น จักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอา
ประกันภัยอันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้” 
 ในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิของเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันภัยนั้น อาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ 
  1) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจาะจงตัวผู้รับประโยชน์ไว้ กรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 897 วรรคแรก บัญญัติว่า “ถ้าผู้เอาประกันภัย ได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า เม่ือตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้
เงินแก่ทายาททั้งหลายของตน โดยมิได้เจาะจงระบุชื่อผู้ใดไว้ไซร้ จ านวนเงินอันจะพึงใช้นั้น ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์
ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้” ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้เอาประกันภัย ได้ท า
สัญญาประกันชีวิตโดยมิได้ระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง เป็นแต่ระบุให้จ่ายเงิน หรือใช้เงินแก่ทายาท
ของตนเช่นนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตาย จ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ทายาทของผู้เอา
ประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิต กฎหมายให้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของกองมรดกของผู้เอาประกันภัย และ
เจ้าหนี้ย่อมจะเอาเงินจ านวนดังกล่าวมาใช้หนี้ของตนได้ 
  2) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจาะจงตัวผู้รับประโยชน์ไว้ กรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
897 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “ถ้าได้เอาประกันภัยไว้โดยก าหนดว่า ให้ใช้เงินแก่บุคคลใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่าน
ว่าเฉพาะแต่จ านวนเงินเบี้ยประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้น จักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดก
ของผู้เอาประกันภัย อันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้” ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ท าสัญญาประกันชีวิต โดยได้
ระบุตัวผู้รับประโยชน์ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตาย ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาประกันชีวิตนั้น ก็จะเป็นผู้ได้รับเงินจากผู้รับประกันภัย แต่ผู้รับประโยชน์จะต้องส่งเงินที่ได้รับมาเป็นจ านวน
เท่ากับเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ส่งให้แก่ผู้รับประกันภัยไว้ให้เป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของกองมรดกของ 
ผู้เอาประกันภัย เพื่อที่เจ้าหนี้จะได้เอาจ านวนเงินดังกล่าวมาช าระหนี้ของตนได้ 
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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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  อนึ่ง บทบัญญัติมาตรา 897 วรรคสองนี้ คงใช้บังคับเฉพาะแต่ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์มิได้เป็นเจ้ าหนี้
ของผู้เอาประกันภัย หากปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้ระบุตัวเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งของตนไว้ให้เป็นผู้รับประโยชน์ตาม
สัญญาประกันชีวิตที่ท าไว้ กรณีเช่นนี้จะต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1742 
ในบรรพ 6 มีสาระส าคัญดังนี้ 
  ถ้าในกรณีที่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับประโยชน์ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิต
อยู่ เจ้าหนี้ของผู้เอาประกันภัย (ผู้รับประโยชน์) จะได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่เจ้าหนี้ต้องส่งเบี้ย
ประกันภัยส่วนที่ได้ช าระให้กับผู้รับประกันภัยไว้แล้วเพื่อคืนเข้ากองมรดกของผู้เอาประกันภัย เพื่อให้เจ้าหนี้อ่ืน ๆ มา
รับส่วนแบ่ง โดยเจ้าหนี้ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า 

(1) การที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยท าให้เจ้าหนี้อ่ืนเสียเปรียบตามบัญญัติประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 และ 

(2) เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยนั้น เป็นจ านวนสูง
เกินส่วนเมื่อเทียบกับรายได้ หรือฐานะของผู้ตายถึงอย่างไรก็ดี เบี้ยประกันภัยซึ่งจะพึงส่งคืนเข้ากองมรดกนั้น ต้องไม่
เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยช าระให้ 
 
2. พระราชบัญญตัปิระกนัชีวติ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ  
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตโดยเฉพาะ โดยยกเลิก
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2510 และใช้พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แทน ต่อมาพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ .ศ. 2535 ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กฎหมายฉบับนี้ได้กล่าวถึงการด าเนินการของบริษัทประกันชีวิตไว้
ทั้งหมด โดยแยกเป็นหมวด ๆ ได้ดังนี้  
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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  อนึ่ง บทบัญญัติมาตรา 897 วรรคสองนี้ คงใช้บังคับเฉพาะแต่ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์มิได้เป็นเจ้ าหนี้
ของผู้เอาประกันภัย หากปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้ระบุตัวเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งของตนไว้ให้เป็นผู้รับประโยชน์ตาม
สัญญาประกันชีวิตที่ท าไว้ กรณีเช่นนี้จะต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1742 
ในบรรพ 6 มีสาระส าคัญดังนี้ 
  ถ้าในกรณีที่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับประโยชน์ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิต
อยู่ เจ้าหนี้ของผู้เอาประกันภัย (ผู้รับประโยชน์) จะได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่เจ้าหนี้ต้องส่งเบี้ย
ประกันภัยส่วนที่ได้ช าระให้กับผู้รับประกันภัยไว้แล้วเพื่อคืนเข้ากองมรดกของผู้เอาประกันภัย เพื่อให้เจ้าหนี้อ่ืน ๆ มา
รับส่วนแบ่ง โดยเจ้าหนี้ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า 

(1) การที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยท าให้เจ้าหนี้อ่ืนเสียเปรียบตามบัญญัติประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 และ 

(2) เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยนั้น เป็นจ านวนสูง
เกินส่วนเมื่อเทียบกับรายได้ หรือฐานะของผู้ตายถึงอย่างไรก็ดี เบี้ยประกันภัยซึ่งจะพึงส่งคืนเข้ากองมรดกนั้น ต้องไม่
เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยช าระให้ 
 
2. พระราชบัญญตัปิระกนัชีวติ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ  
 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันชีวิตโดยเฉพาะ โดยยกเลิก
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2510 และใช้พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แทน ต่อมาพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ .ศ. 2535 ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กฎหมายฉบับนี้ได้กล่าวถึงการด าเนินการของบริษัทประกันชีวิตไว้
ทั้งหมด โดยแยกเป็นหมวด ๆ ได้ดังนี้  
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2-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 
 หมวด 1 บริษัท (มาตรา 7 – มาตรา 26) กฎหมายในหมวดนี้เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิต การควบโอนกิจการ การเปิดสาขาของบริษัทประกันภัย การวางหลักทรัพย์ประกัน 
การจัดสรรเงินส ารอง 
  หมวด 1/1 การด ารงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง (มาตรา 27 – 27/7) กฎหมายในหมวดนี้
เก่ียวข้องการค านวณเงินกองทุน การฝากสินทรัพย์ของบริษัทไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน การด ารงสินทรัพย์สภาพ
คล่อง มาตรการต่าง ๆ ในการก ากับดูแลบริษัทประกันภัย เมื่อบริษัทด ารงเงินกองทุนน้อยกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด 
  หมวด 2 การควบคุมบริษัท (มาตรา 28 – มาตรา 63) กฎหมายในหมวดนี้มุ่งควบคุมการด าเนินการ
ของบริษัท เช่น การลงทุนของบริษัท การออกกรมธรรม์ประกันภัย การค านวณเบี้ยประกันภัยของบริษัท ข้อ
ห้ามที่บริษัทห้ามปฏิบัติ การให้อ านาจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สอดส่องดูแลบริษัท 
  หมวด 3 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต (มาตรา 64 – มาตรา 67) กฎหมายใน
หมวดนี้กล่าวถึง อ านาจของรัฐมนตรีในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และการกระท าที่เป็นเหตุให้เพิก
ถอน เป็นต้น 
  หมวด 4 ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต (มาตรา 68 – มาตรา 83) กฎหมายในหมวดนี้
เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลคนกลางประกันภัย โดยก าหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนด ต้องมีใบอนุญาต และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ 
  หมวด 4/1 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (มาตรา 83/1 – มาตรา 83/10) กฎหมายในหมวดนี้เก่ียวข้อง
กับผู้ที่ต้องค านวณความรับผิดตามสัญญาประกันภัย เนื่องจากความรับผิดตามสัญญาประกันภัยเป็นหนี้ใน
อนาคต จึงต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในการค านวณความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยของบริษัท 
  หมวด 5 กองทุนประกันชีวิต (มาตรา 84 – มาตรา 88/2) กฎหมายในหมวดนี้เก่ียวข้องกับการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย กรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
  หมวด  6 บทก าหนดโทษ  (มาตรา 89 – 117/2) กล่ าวถึง  โทษการฝ่าฝืนบทบัญญั ติแห่ง
พระราชบัญญัติ คือ โทษอาญา ซึ่งมีทั้งจ าคุกและปรับ ตามความรุนแรงของการกระท าความผิดที่เกิดขึ้น 

 
 

ธุรกิจประกันชีวิตนอกจากผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยแล้ว ยังมีคนกลางอยู่ระหว่างบุคคลทั้งสองคน
เพื่อช่วยเหลือ หรือท าให้เกิดสัญญาประกันชีวิตขึ้น บุคคลดังกล่าวได้แก่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
นั่นเอง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิตในส่วนของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  2535 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม จะกล่าวถึง 1) ค านิยาม 2) การก าหนดคุณสมบัติของการเป็นตัวแทนประกันชีวิต  3) หลักเกณฑ์ วิธีการ 

เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและอ านาจในการกระท าการแทนบริษัท  4) การก ากับดูแลตัวแทนประกันชีวิต  
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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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5) หลักเกณฑ์การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และ  6) บทก าหนดโทษตัวแทนประกันชีวิต  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 ค านิยาม ตัวแทนประกันชีวิต หมายถึง ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกัน
ชีวิตกับบริษัท 
  จากค านิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตัวแทนประกันชีวิตท าหน้าที่เป็นตัวแทนที่บริษัทได้มอบหมายให้ไปพบลูกค้า
ผู้ที่คาดหวังว่าจะเอาประกันชีวิต เพื่อชักชวนให้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังก าหนดให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถที่จะท าสัญญาประกันชีวิตได้ หากได้รับมอบ
อ านาจจากบริษัทประกันชีวิต และรับเบี้ยประกันชีวิตแทนบริษัทได้ 
  ตัวแทนประกันชีวิตมีสิทธิและหน้าที่ที่ส าคัญตามกฎหมาย 3 ประการ คือ 
   1)  การชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทที่ตนสังกัดเท่านั้น 
    2)  การท าสัญญาประกันชีวิตในนามบริษัท เมื่อได้รับหนังสือมอบอ านาจจากบริษัท 
    3)  การรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท 
 2.2  การก าหนดคณุสมบัติของการเป็นตัวแทนประกนัชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหนา้ที่ของตัวแทนประกัน
ชีวิตมีความเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและผูร้ับประโยชน์ซึง่เป็นผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของสาธารณชนโดยส่วนรวม พระราชบัญญัตปิระกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันชีวติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 69 จึงได้มีการบัญญตัิในเร่ืองคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวติไว้ดงัต่อไปนี้ 

1)  บรรลุนิติภาวะ 
2)  มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
3)  ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
4)  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต  

เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
5)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
6)  ไม่เป็นนายหนา้ประกนัชีวิต 
7)  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต  หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตใน

ระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต  
8)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา โดยได้สอบ

ผ่านวิชาการประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเป็นผู้สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรและ
วิธีการที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
  คุณสมบัติเพิ่มเติม ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตประสงค์ที่จะขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) มีการก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้บุคคลที่จะเสนอขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ได้ ต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนดตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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5) หลักเกณฑ์การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และ  6) บทก าหนดโทษตัวแทนประกันชีวิต  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 ค านิยาม ตัวแทนประกันชีวิต หมายถึง ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกัน
ชีวิตกับบริษัท 
  จากค านิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตัวแทนประกันชีวิตท าหน้าที่เป็นตัวแทนที่บริษัทได้มอบหมายให้ไปพบลูกค้า
ผู้ที่คาดหวังว่าจะเอาประกันชีวิต เพื่อชักชวนให้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังก าหนดให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถที่จะท าสัญญาประกันชีวิตได้ หากได้รับมอบ
อ านาจจากบริษัทประกันชีวิต และรับเบี้ยประกันชีวิตแทนบริษัทได้ 
  ตัวแทนประกันชีวิตมีสิทธิและหน้าที่ที่ส าคัญตามกฎหมาย 3 ประการ คือ 
   1)  การชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทที่ตนสังกัดเท่านั้น 
    2)  การท าสัญญาประกันชีวิตในนามบริษัท เมื่อได้รับหนังสือมอบอ านาจจากบริษัท 
    3)  การรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท 
 2.2  การก าหนดคณุสมบัติของการเป็นตัวแทนประกนัชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหนา้ที่ของตัวแทนประกัน
ชีวิตมีความเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและผูร้ับประโยชน์ซึง่เป็นผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของสาธารณชนโดยส่วนรวม พระราชบัญญัตปิระกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันชีวติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 69 จึงได้มีการบัญญตัิในเร่ืองคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวติไว้ดงัต่อไปนี้ 

1)  บรรลุนิติภาวะ 
2)  มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
3)  ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
4)  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต  

เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
5)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
6)  ไม่เป็นนายหนา้ประกนัชีวิต 
7)  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต  หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตใน

ระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต  
8)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา โดยได้สอบ

ผ่านวิชาการประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเป็นผู้สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรและ
วิธีการที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
  คุณสมบัติเพิ่มเติม ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตประสงค์ที่จะขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) มีการก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้บุคคลที่จะเสนอขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ได้ ต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนดตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
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ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนและนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ พ.ศ. 2552 ฉบับลง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 โดยได้ก าหนดคุณสมบัติของตัวแทนขายกรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ ไว้ดังนี้ 

(1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
(2) เป็นผู้ขายประกันชีวิตแบบรายบุคคลรายใหม่ ประเภทสามัญ หรือประเภทอุตสาหกรรม ไม่ต่ า

กว่าสิบห้าราย หรือจ านวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ ากว่าสองล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมการประกันภัยกลุ่มและการประกันภัย
แบบช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 

(3) เป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล  ไลฟ์  
อินชัวรันซ์ตามหลักสูตรที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไม่เกินสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียน 
  นอกจากนี้ ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนประกันชีวิต  หรือนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 
   (1) ไม่มีประวัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล 
หรือทุจริต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชี วิต กฎหมายว่า
ด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมาย
ต่างประเทศภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 
   (2) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน และการ
อุดหนุนทางการเงินแก่ก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
   (3) ต้องไม่มีประวัติดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ 

     ก.  เคยต้องค าพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
     ข.  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 

     ค. เคยมีการท างานที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวง หรือไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงถึงการ
ขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า หรือขาดความรอบคอบ หรือสะท้อนถึงการท างานที่
ไม่เป็นธรรม หรือไม่น่าเชื่อถือ 
  คุณสมบัตเิพิม่เตมิ ส่วนกรณีของตัวแทนประกันชีวิตที่ต้องการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ 
ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Linked Life Insurance) มีการก าหนดคุณสมบัติประการหนึ่งของบุคคลที่จะเสนอกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ได้ก็คือ ต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนตามประกาศนายทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการข้ึนทะเบียนเป็นตัวแทนและนายหน้า
ประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 
และตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต และได้รับอนุญาตให้ขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
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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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(2) เป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ตาม
หลักสูตรที่ส านักงานประกาศก าหนด และได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้แนะน า
การลงทุนตามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(3) ได้รับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนด 
  ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
นอกจากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการ  หลอกลวง  
ฉ้อฉล หรอืทุจริต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่า
ด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 

(2) ต้องไม่เคยถูกส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ การขึ้นทะเบียน หรือการอนุญาตใด ๆ ภายใน
ระยะเวลา 3 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 

(3) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน  และการ
อุดหนุนทางการเงินแก่ก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

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

ทุจริต 
ข. เคยต้องค าพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
ค. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
ง. เคยมีการท างานที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวง หรือไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงถึงการ

ขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า หรือขาดความรอบคอบ หรือสะท้อนถึงการท างานที่ไม่
เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ 

จ. เคยถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันชีวิต  หรือนายหน้าประกัน
ชีวิต 
 2.3  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตและอ านาจในการกระท าการแทนบริษัท
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และการให้อ านาจใน
การกระท าการแทนบริษัท แยกออกพิจารณาได้ ดังนี้  
   1)  วิธีการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต คือ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า ผู้ใดที่จะกระท าการ
เป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
  การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตนั้นมาตรา 70 ก าหนดว่า ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 69 ซึ่ง
ประสงค์จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใด ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทนั้นต่อ
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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(2) เป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ตาม
หลักสูตรที่ส านักงานประกาศก าหนด และได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้แนะน า
การลงทุนตามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(3) ได้รับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนด 
  ผู้ขอรับความเห็นชอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
นอกจากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการ  หลอกลวง  
ฉ้อฉล หรอืทุจริต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่า
ด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 

(2) ต้องไม่เคยถูกส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับความเห็นชอบ การขึ้นทะเบียน หรือการอนุญาตใด ๆ ภายใน
ระยะเวลา 3 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 

(3) ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน  และการ
อุดหนุนทางการเงินแก่ก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

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

ทุจริต 
ข. เคยต้องค าพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
ค. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระท าโดยทุจริต 
ง. เคยมีการท างานที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวง หรือไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงถึงการ

ขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า หรือขาดความรอบคอบ หรือสะท้อนถึงการท างานที่ไม่
เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ 

จ. เคยถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันชีวิต  หรือนายหน้าประกัน
ชีวิต 
 2.3  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตและอ านาจในการกระท าการแทนบริษัท
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และการให้อ านาจใน
การกระท าการแทนบริษัท แยกออกพิจารณาได้ ดังนี้  
   1)  วิธีการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต คือ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า ผู้ใดที่จะกระท าการ
เป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
  การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตนั้นมาตรา 70 ก าหนดว่า ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 69 ซึ่ง
ประสงค์จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใด ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทนั้นต่อ
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นายทะเบียนพร้อมด้วยหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้ผู้นั้นเป็นตัวแทนประกันชีวิตและหนังสือรับรองว่าผ่าน
การอบรมจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรและวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด  
  2)  การขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต  วิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 77 บัญญัติไว้ว่า ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน
ภายในก าหนดสองเดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรม
เพิ่มเติมจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและ
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาต
ตามวรรคหนึ่งได้ต่ออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดต่อกันแล้ว และได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ใบอนุญาตที่ออก
ให้ต่อไปมีอายุครั้งละห้าปี การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 
   3)  อ านาจในการกระท าการแทนบริษัท มาตรา 71 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ตัวแทนประกันชีวิตมี
สิทธิรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทได้ โดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากบริษัท ส่วนนายหน้าประกันชีวิต หรือ
พนักงานของบริษัทซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงินอาจรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทได้ เมื่อได้รับหนังสือมอบ
อ านาจจากบริษัท แต่ทั้งนี้หนังสือมอบอ านาจของบริษัท แม้มิได้ท าตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดก็ไม่เป็นเหตุให้เสื่อม
สิทธิของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง เพราะเหตุที่มิได้ท า
ตามแบบที่ก าหนดนั้น  
  และในกรณีที่บริษัทได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยนั้นแล้ว หรือส่งมอบแก่นายหน้าประกันชีวิตเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เอาประกันภัยรายนั้นได้ช าระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทแล้ว 
 2.4 การก ากบัดแูลตัวแทนประกนัชีวิต 
  1)  ห้ามตัวแทนประกันชีวิตน าข้อความหรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากบริษัทไปใช้ในการชักชวนให้บุคคลอื่นมาท าสัญญาประกันชีวิต (ตามมาตรา 30/1 วรรคสอง) 
  2) ในการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตต้องไม่แสดง
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง แต่ทั้งนี้กรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นเหตุ
ให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้ที่เก่ียวข้องเสื่อมสิทธิ (ตามมาตรา 70/2) 
  3)  ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการชักชวนให้บุคคลท า
สัญญาประกันชีวิต หรือรับเบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัย โดยตัวแทนประกันชีวิตจะต้องออกเอกสารแสดง
การรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัย (ตามมาตรา 71/1) 
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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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  4) ห้ามมิให้ตัวแทนประกันชีวิตชักชวน แนะน า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้บุคคลท าสัญญา
ประกันชีวิตกับผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในต่างประเทศ หรือบุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (มาตรา 83 วรรคหนึ่ง) 
 2.5 หลักเกณฑ์การเพิกถอนใบอนญุาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 81 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้อ านาจนายทะเบียนที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า ตัวแทนประกันชีวิต  
   1)  กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
  2)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
   3)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี  
   4)  ด าเนินงานท าให้เกิด หรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน  
 เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตแล้ว ให้แจ้ง
ค าสั่งนั้นไปยังผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต อย่างไรก็ดี ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 81 ข้างต้น มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด (มาตรา 82)  
 2.6  บทก าหนดโทษตัวแทนประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้มีบทก าหนดโทษทางอาญา ซึ่งมีทั้งจ าคุกและปรับ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1) ตัวแทนประกันชีวิตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม กล่าวคือ ตัวแทนประกันชีวิตน าข้อความ หรือภาพ
โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทไปใช้ในการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวิต ตาม
มาตรา 30/1 วรรคสอง ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการชักชวนให้
บุคคลท าสัญญาประกันชีวิต หรือรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท และตัวแทนประกันชีวิตต้องออกเอกสารแสดง
การรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท ตามมาตรา 71/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาท หากเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือผู้เอาประกันภัยต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 106/1) 
  2) ผู้ใดกระท าการเป็นตัวแทนประกันชีวิตโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 105) 
  3) ตัวแทนประกันชีวิตท าสัญญาประกันชีวิตโดยไม่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัท ตามมาตรา 
71 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  (พระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 106) 
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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  4) ห้ามมิให้ตัวแทนประกันชีวิตชักชวน แนะน า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้บุคคลท าสัญญา
ประกันชีวิตกับผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในต่างประเทศ หรือบุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (มาตรา 83 วรรคหนึ่ง) 
 2.5 หลักเกณฑ์การเพิกถอนใบอนญุาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันชีวิต มาตรา 81 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้อ านาจนายทะเบียนที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า ตัวแทนประกันชีวิต  
   1)  กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
  2)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
   3)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี  
   4)  ด าเนินงานท าให้เกิด หรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน  
 เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตแล้ว ให้แจ้ง
ค าสั่งนั้นไปยังผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต อย่างไรก็ดี ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 81 ข้างต้น มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด (มาตรา 82)  
 2.6  บทก าหนดโทษตัวแทนประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้มีบทก าหนดโทษทางอาญา ซึ่งมีทั้งจ าคุกและปรับ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1) ตัวแทนประกันชีวิตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม กล่าวคือ ตัวแทนประกันชีวิตน าข้อความ หรือภาพ
โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทไปใช้ในการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวิต ตาม
มาตรา 30/1 วรรคสอง ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตทุกครั้งที่มีการชักชวนให้
บุคคลท าสัญญาประกันชีวิต หรือรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท และตัวแทนประกันชีวิตต้องออกเอกสารแสดง
การรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท ตามมาตรา 71/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาท หากเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือผู้เอาประกันภัยต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 106/1) 
  2) ผู้ใดกระท าการเป็นตัวแทนประกันชีวิตโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 105) 
  3) ตัวแทนประกันชีวิตท าสัญญาประกันชีวิตโดยไม่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากบริษัท ตามมาตรา 
71 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  (พระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 106) 
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  4) ห้ามมิให้บุคคลใดชักชวน แนะน า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้บุคคลท าสัญญาประกันภัย
กับผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในต่างประเทศ หรือกับบุคคลใด ๆ นอกจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 83 วรรคหนึ่ง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรอืปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 113) 
  
3.  พระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญตัป้ิองกนั 
     และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
 ธุรกจิประกนัภัย อันได้แก่ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนจ านวนมาก และ
เก่ียวข้องโดยตรงกับความมั่นคงด้านการเงินของประชาชนและภาครัฐ ถือเป็นธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่ า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีหน้าที่ต้องรายงานและปฏิบัติตามกฎหมายของส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) ภายใต้กลุ่มกฎหมาย  2 กลุ่ม คือ กลุ่มกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและ
กลุ่มกฎหมายป้องกันการก่อการร้าย ดังนี้ 
 กลุ่มกฎหมายป้องกนัการฟอกเงนิ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก าหนดให้บริษัทประกันชีวิตต้องจัดให้มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องรายงานการท าธุรกรรมของลูกค้าตามหลั กเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด ต้องจัดให้ลูกค้าหรือผู้ที่ติดต่อธุรกรรมประกันชีวิตต้องแสดงตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
รวมถึงต้องน าข้อมูลการแสดงตนของลูกค้ามาพิจารณาตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเพิ่มเติม  
(รายละเอียดกล่าวในข้อ 3.1) 
 กลุ่มกฎหมายป้องกนัการก่อการร้าย คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กฎหมายกลุ่มนี้ เริ่มบังคับใช้เมื่อต้นปี 2556 นี้ ซึ่งความเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย คือ 
บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต จะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คือ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลข
บัตรประชาชน แล้วน าข้อมูลดังกล่าว ไปตรวจสอบในเว็บไซต์ www.amlo.go.th ของ ส านักงาน ปปง. ในฐาน 
ข้อมูล “บุคคลที่ถูกก าหนด Designed person” ว่ามีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลนี้หรือไม่ หากลูกค้ามีรายชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลนี้ บริษัทประกันจะต้องระงับการด าเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวทันที 
และแจ้งรายละเอียดให้กับส านักงาน ปปง. ทันทีด้วย (รายละเอียดกล่าวในข้อ 3.2) 
 3.1 พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายพิเศษ โดยมีทั้งมาตรการ
ในการด าเนินการเร่ืองทรัพย์สิน โดยน ามาตรการริบทรัพย์สินในทางแพ่งมาใช้ รวมทั้งมีบทบัญญัติให้ลงโทษทางอาญา
กับผู้ที่กระท าผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งมาตรการทั้งสองนี้ได้ก าหนด เพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากการลงโทษทางอาญากับผู้ที่
กระท าผิดทางกฎหมายอาญา ในขณะเดียวกันทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดพระราชบัญญัตินี้ก็อาจถูก
คณะกรรมการธุรกรรมที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ มีค าสั่งยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิด และส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องเพื่อให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  
 ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมกับธุรกิจประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย 
ซึ่งธุรกิจประกันชีวิตแตกต่างจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ กล่าวคือ ในการท าสัญญาประกันชีวิตนั้น มีเงื่อนไขว่า จะมีการ
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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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จ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญาก็โดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลหนึ่ง เมื่อผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินมี
เจตนาที่จะน าเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน อันเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิดไปช าระเบี้ยประกันภัย เพื่อท าสัญญาประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์จะไปแปรสภาพเป็นเงิน หรือ
ทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยหวังว่าหากครบก าหนดสัญญาประกันชีวิตแล้วผู้เอาประกันภัยยังไม่เสียชีวิต ผู้รับ
ประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือการจ่ายเงินตามผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันภัย แม้โดยหลักการจะถือเป็นการออมทรัพย์ในระยะยาวรูปแบบพิเศษ
แบบหนึ่ง เมื่อผู้รับประกันภัยไม่ทราบว่าเงินค่าเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นเงินอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือว่าเป็นทรัพย์สิน
ที่เก่ียวกับการกระท าความผิด แต่คณะกรรมการธุรกรรมตรวจสอบพบในภายหลังว่า สัญญาประกันชีวิตมีผลบังคับจาก
เงินค่าเบี้ยประกันภัยอันเป็นทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามกฎหมาย จะน ามาตราการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันปราบปราบการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาบังคับใช้ได้  
  3.1.1  ความหมายของการฟอกเงิน 
  การฟอกเงิน หมายถึง การน าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิด หรือได้มาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช าระค่าใช้จ่ายที่
เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ลงทุนเพื่อด าเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่อไป และใช้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
กระท าที่ผิดกฎหมาย 
  3.1.2 กระบวนการฟอกเงิน 
  การฟอกเงินแบ่งได้ 3 ข้ันตอน ซึ่งสามารถแยกกระท าเพียงครั้งเดียวหรือกระท าเป็นชุดกิจกรรมก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.1 ขั้นตอนในการฟอกเงนิ 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
    

   ขั้นตอนท่ี 1 การน าเงินเข้าสู่ระบบ (Placement Stage) ผู้ฟอกเงินแบ่งเงินสดเป็นหลายส่วน 
น าเข้าสถาบันการเงินหลายแห่งโดยผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย มีเป้าหมายคือ การแปลงเงินสดก้อนใหญ่
ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายและจัดการได้ง่าย 
   ขั้นตอนท่ี 2 การย้ายเงิน (Layering Stage) ผู้ฟอกเงินด าเนินการโอนย้ายเงินให้ยากต่อการ
ตรวจสอบ มีเป้าหมายคือเพื่อตัดความเชื่อมโยงระหว่างรายได้และแหล่งที่มาของรายได้ที่ผิดกฎหมาย โดยการสร้าง
ขั้นตอนการท าธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถติดตามแหล่งที่มาของเงินได้  
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
 
 

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

2-27



 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันชวีิต     2-27 
 

จ่ายเงิน หรือใช้เงินตามสัญญาก็โดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลหนึ่ง เมื่อผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินมี
เจตนาที่จะน าเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน อันเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิดไปช าระเบี้ยประกันภัย เพื่อท าสัญญาประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์จะไปแปรสภาพเป็นเงิน หรือ
ทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยหวังว่าหากครบก าหนดสัญญาประกันชีวิตแล้วผู้เอาประกันภัยยังไม่เสียชีวิต ผู้รับ
ประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือการจ่ายเงินตามผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตโดยอาศัยความทรงชีพของผู้เอาประกันภัย แม้โดยหลักการจะถือเป็นการออมทรัพย์ในระยะยาวรูปแบบพิเศษ
แบบหนึ่ง เมื่อผู้รับประกันภัยไม่ทราบว่าเงินค่าเบี้ยประกันภัยนั้นเป็นเงินอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือว่าเป็นทรัพย์สิน
ที่เก่ียวกับการกระท าความผิด แต่คณะกรรมการธุรกรรมตรวจสอบพบในภายหลังว่า สัญญาประกันชีวิตมีผลบังคับจาก
เงินค่าเบี้ยประกันภัยอันเป็นทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามกฎหมาย จะน ามาตราการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันปราบปราบการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาบังคับใช้ได้  
  3.1.1  ความหมายของการฟอกเงิน 
  การฟอกเงิน หมายถึง การน าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิด หรือได้มาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช าระค่าใช้จ่ายที่
เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ลงทุนเพื่อด าเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่อไป และใช้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
กระท าที่ผิดกฎหมาย 
  3.1.2 กระบวนการฟอกเงิน 
  การฟอกเงินแบ่งได้ 3 ข้ันตอน ซึ่งสามารถแยกกระท าเพียงครั้งเดียวหรือกระท าเป็นชุดกิจกรรมก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.1 ขั้นตอนในการฟอกเงนิ 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
    

   ขั้นตอนท่ี 1 การน าเงินเข้าสู่ระบบ (Placement Stage) ผู้ฟอกเงินแบ่งเงินสดเป็นหลายส่วน 
น าเข้าสถาบันการเงินหลายแห่งโดยผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย มีเป้าหมายคือ การแปลงเงินสดก้อนใหญ่
ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายและจัดการได้ง่าย 
   ขั้นตอนท่ี 2 การย้ายเงิน (Layering Stage) ผู้ฟอกเงินด าเนินการโอนย้ายเงินให้ยากต่อการ
ตรวจสอบ มีเป้าหมายคือเพื่อตัดความเชื่อมโยงระหว่างรายได้และแหล่งที่มาของรายได้ที่ผิดกฎหมาย โดยการสร้าง
ขั้นตอนการท าธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถติดตามแหล่งที่มาของเงินได้  
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   ขั้นตอนท่ี 3 การน าเงินกลับมาใช้ (Integration Stage) เงินกลับเข้าสู่เศรษฐกิจที่ถูกกฎหมาย 
อีกครั้ง เพื่อน าเงินที่ผิดกฎหมายเข้าสู่อาชญากรเสมือนเป็นรายได้ที่ถูกกฎหมาย มีเป้าหมายเพื่อน าเงินที่ฟอกแล้ว
กลับมาสู่มือของอาชญากรในรูปแบบที่อาชญากรสามารถน าเงินเหล่านี้ไปใช้ได้โดยดูเสมือนว่าเป็นรายได้หรือทรัพย์สิน
ที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจปกติ 
   บริษัทประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตถือเป็นสถาบันการเงินตามความหมายใน
มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงมีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรม
ต่อส านักงาน ปปง. เมื่อปรากฏว่ามีการท าสัญญาประกันชีวิต ที่เข้าหลักเกณฑ์ของการท าธุรกรรมตามมาตรา 13 ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ซึ่งก าหนดให้ผู้ท าธุรกรรม เช่น ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันชีวิต เป็นผู้บันทึก
ข้อเท็จจริงในแบบรายงานธุรกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ กล่าวคือ 

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

2) ในกรณีที่สัญญาประกันชีวิตนั้นเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า 
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรม
ที่เก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะเป็นการท าธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระท าธุรกรรมดังกล่าวด้วย 

3) ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ธุรกรรมใดที่ได้กระท าไปแล้วโดยมิได้
รายงานตามมาตรา 13 เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา 13 ก็ให้ใช้แบบรายงานการท าธุรกรรม
แบบเดียวกับที่ต้องรายงานในกรณีปกติ  
  3.1.3 ธุรกรรมท่ีมีเหตอัุนควรสงสัย 
  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า4 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง 
มิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 
มูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายครั้ง 
และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระท าธุรกรรมดังกล่าวด้วย 
  บริษัทมีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุชวนสงสัย แต่ทั้งนี้ตัวแทนประกันชีวิตก็มีหน้าที่ที่จะ
สอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้เอาประกันภัยว่ามีมีพฤติกรรมหรือมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ โดยมี ตัวอย่าง Criteria ใน
การก าหนดธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย5 
 
 4 สายพัฒนามาตรฐานการก ากับส านักงาน คปภ.:  แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายส าหรับธุรกิจประกันภัย (มีการแก้ไขในนิยามใน พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556 แต่
แนวทางการปฏิบัติดังกล่าวประกาศใช้ในปี 2555) 
 5 อายุศรี  ค าบรรลือ. (เมษายน, 2555). กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน. จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย. 
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ภัยว่ำมีพฤติกรรมหรือมีเหตุ
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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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   1)  กรณีที่ลูกค้าขอท าสัญญาประกันชีวิต ในทุนประกันที่มีมูลค่าสูงผิดปกติ โดยพยายามหลีกเลี่ยง
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ หรือฐานะทางการเงิน  
   2)  กรณีที่ลูกค้ารายหนึ่งรายใด ขอท าสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออม ที่มีมูลค่าเบี้ย
ประกันภัยสูง และขอท าสัญญาหลายฉบับ ซึ่งผิดปกติจากการท าสัญญาประกันของลูกค้าชีวิตในลักษณะการออมของ
ลูกค้าทั่วไป 
   3)  กรณีที่ลูกค้ารายหนึ่งรายใดขอเพิ่มวงเงินในสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออมในมูลค่าที่
สูงขึ้นอย่างผิดปกติ หรือขอท าสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออมฉบับใหม่ เพิ่มเติมจากที่ท าไว้เดิม และพยายาม
เลือกสัญญาที่มีระยะเวลาการคืนเงินในระยะที่สั้นที่สุด และผิดปกติไปจากการท าสัญญาลักษณะนี้ของลูกค้าทั่วไป 
   4)  กรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคล แจ้งความประสงค์ขอซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตพร้อมส่งมอบ
ค่าใช้จ่าย ต่อมาขอยกเลิกความประสงค์ดังกล่าวและรับเงินคืนก่อนบริษัทประกันชีวิตอนุมัติกรมธรรม์ประกันชีวิต โดย
ด าเนินการลักษณะนี้มากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งรวมแล้วเป็นจ านวนเงินที่มีมูลค่าสูง 6 โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อเอาประกันชีวิตตนเอง หรือญาติ ส่วนใหญ่จะเป็นการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยถือว่า
เป็นการออมทรัพย์รูปแบบหนึ่งที่จะได้รับเงินคืนตามสัญญาประกันชีวิต เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามที่กรมธรรม์
ประกันชีวิตก าหนด เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแปรสภาพเป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
  3.1.4  กรณีบริษัทประกันชีวิตให้ตัวแทนประกันชีวิตด าเนินการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ลูกค้า7 
  กรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้มอบหมายให้ตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งมิใช่พนักงานของบริษัทประกันชีวิต
ด าเนินการติดต่อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ลูกค้า บริษัทต้องมั่นใจได้ว่า 

1) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต เข้าใจเร่ือง หน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการ
เก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า 

2) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวติ เข้าใจได้ว่า ตัวแทนประกันชีวิตนั้น อาจต้องรับผิดทาง
แพ่งหากด าเนินการโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่สุจริต อันเป็นเหตุให้บริษัทประกันชีวิตเกิดความเสียหาย จากการฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  3) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องสามารถติดต่อขอข้อมูลจากลูกค้าได้ ในกรณีที่
บริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน 
  4) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องสามารถส่งมอบข้อมูลและส าเนาหลักฐานการ
แสดงตนของลูกค้าให้แก่บริษัทประกันชีวิตได้ เมื่อบริษัทประกันชีวิตร้องขอในเหตุจ าเป็นและเร่งด่วน 

 
 6 ส านักก ากับตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2555). แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ส าหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกัน
ชีวิต (หน้า 6). 

7 ส านักก ากับตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2555). แนวทางปฎิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ส าหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกัน
ชีวิต (หน้า 19-20). (มีคู่มือฉบับปรับปรุง ซ่ึงก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนไว้ คือ แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับธุรกิจประกันชีวิต) 
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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   1)  กรณีที่ลูกค้าขอท าสัญญาประกันชีวิต ในทุนประกันที่มีมูลค่าสูงผิดปกติ โดยพยายามหลีกเลี่ยง
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ หรือฐานะทางการเงิน  
   2)  กรณีที่ลูกค้ารายหนึ่งรายใด ขอท าสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออม ที่มีมูลค่าเบี้ย
ประกันภัยสูง และขอท าสัญญาหลายฉบับ ซึ่งผิดปกติจากการท าสัญญาประกันของลูกค้าชีวิตในลักษณะการออมของ
ลูกค้าทั่วไป 
   3)  กรณีที่ลูกค้ารายหนึ่งรายใดขอเพิ่มวงเงินในสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออมในมูลค่าที่
สูงขึ้นอย่างผิดปกติ หรือขอท าสัญญาประกันชีวิตในลักษณะการออมฉบับใหม่ เพิ่มเติมจากที่ท าไว้เดิม และพยายาม
เลือกสัญญาที่มีระยะเวลาการคืนเงินในระยะที่สั้นที่สุด และผิดปกติไปจากการท าสัญญาลักษณะนี้ของลูกค้าทั่วไป 
   4)  กรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคล แจ้งความประสงค์ขอซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตพร้อมส่งมอบ
ค่าใช้จ่าย ต่อมาขอยกเลิกความประสงค์ดังกล่าวและรับเงินคืนก่อนบริษัทประกันชีวิตอนุมัติกรมธรรม์ประกันชีวิต โดย
ด าเนินการลักษณะนี้มากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งรวมแล้วเป็นจ านวนเงินที่มีมูลค่าสูง 6 โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการซ้ือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อเอาประกันชีวิตตนเอง หรือญาติ ส่วนใหญ่จะเป็นการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยถือว่า
เป็นการออมทรัพย์รูปแบบหนึ่งที่จะได้รับเงินคืนตามสัญญาประกันชีวิต เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามที่กรมธรรม์
ประกันชีวิตก าหนด เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแปรสภาพเป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
  3.1.4  กรณีบริษัทประกันชีวิตให้ตัวแทนประกันชีวิตด าเนินการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ลูกค้า7 
  กรณีที่บริษัทประกันชีวิตได้มอบหมายให้ตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งมิใช่พนักงานของบริษัทประกันชีวิต
ด าเนินการติดต่อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ลูกค้า บริษัทต้องมั่นใจได้ว่า 

1) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต เข้าใจเร่ือง หน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการ
เก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า 

2) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวติ เข้าใจได้ว่า ตัวแทนประกันชีวิตนั้น อาจต้องรับผิดทาง
แพ่งหากด าเนินการโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่สุจริต อันเป็นเหตุให้บริษัทประกันชีวิตเกิดความเสียหาย จากการฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  3) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องสามารถติดต่อขอข้อมูลจากลูกค้าได้ ในกรณีที่
บริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน 
  4) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องสามารถส่งมอบข้อมูลและส าเนาหลักฐานการ
แสดงตนของลูกค้าให้แก่บริษัทประกันชีวิตได้ เมื่อบริษัทประกันชีวิตร้องขอในเหตุจ าเป็นและเร่งด่วน 

 
 6 ส านักก ากับตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2555). แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ส าหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกัน
ชีวิต (หน้า 6). 

7 ส านักก ากับตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2555). แนวทางปฎิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ส าหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกัน
ชีวิต (หน้า 19-20). (มีคู่มือฉบับปรับปรุง ซ่ึงก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนไว้ คือ แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับธุรกิจประกันชีวิต) 
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  5) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องทราบว่า ตนมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้ลูกค้า
แสดงตนและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลการแสดงตน และความถูกต้องของข้อมูลการแสดงตน รวมถึงหน้าที่
ในการขายและส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต และการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันชีวิต 
  6) ตัวแทนประกันชีวิตขายกรมธรรม์ จะต้องทราบว่า ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตไม่ส่งมอบข้อมูล 
การแสดงตนของลูกค้าทุกรายให้บริษัทประกันชีวิต หรือไม่เก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด (กรณีที่อยู่ในขอบเขตการรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิต) นั้น จะท าให้บริษัทประกันชีวิตมีโอกาส
เสี่ยงสูงในการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  ทั้งนี้บริษัทประกันชีวิตต้องมีการก ากับดูแลหรือมีการตรวจทานว่า ตัวแทนประกันชีวิตที่ตนมอบหมาย
นั้น มีการจัดให้ลูกค้าแสดงตนอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามแนวปฏิบัติฯ นี้ และมีการเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตน
ของลูกค้าตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
  3.1.5  การจัดให้ลกูค้าแสดงตนก่อนท าธุรกรรม  
  การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หมายความว่า การด าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าและการด าเนินการ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลการแสดงตน 
  การจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนท าธุรกรรม เป็นขั้นตอนแรกเมื่อลูกค้าประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์หรือผู้
ที่ท าธุรกรรมครั้งคราวประสงค์จะท าธุรกรรมครั้งแรกในวงเงินที่ก าหนดหรือเมื่อมีเหตุตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่
รายงานต้องจัดให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลเบื้องต้น ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 168 
  ซึ่งมีการแบ่งประเภทของลูกค้าไว้ 2 ประเภท ได้แก่ 
   1)  ลูกค้า ได้แก่ บุคคลผู้ประสงค์ที่จะท าสัญญาประกันชีวิต โดยบุคคลดังกล่าวต้องแจ้ งข้อมูล 
การแสดงตนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด  
   2)  ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ได้แก่ บุคคลผู้ประสงค์ที่จะท าสญัญาประกันสขุภาพ หรือเป็นผู้รับ
ประโยชน์ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงตนต่อเมื่อมูลค่าธุรกรรมในสัญญาประกันภัยดังกล่าว (พิจารณาจากทุน
ประกันภัย) เกินกว่า 700,000 บาท 
   ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ าสามารถให้แสดงตนได้น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดก็ได้ 
โดยผลิตภัณฑ์ที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่ าของธุรกิจประกันภัย ได้แก่ สัญญาประกันชีวิตที่มีการจ่ายผลประโยชน์เฉพาะกรณี
เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเท่านั้น สัญญาประกันสุขภาพ และสัญญาประกันภัยแบบกลุ่มที่ไม่มีการลงทุนรวมอยู่ 
  3.1.6  การจัดให้ลกูค้าแสดงตน (Customer Identification: CID)  

ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16 เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ ง ราชกิจจานุเบกษา 17 กรกฎาคม 2556 มีการระบุให้ลูกค้าที่ท าสัญญาประกัน 
 

 
 
8 กองก ากับและตรวจสอบ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (2557). แนวทางปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกันชีวิต (หน้า 8). 
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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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ชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตนั้น โดยบริษัทประกันชีวิตจะต้องมีหน้าที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนสร้างความสัมพันธ์
หรือก่อนอนุมัติกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยบริษัทต้องด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลจากลูกค้าดังต่อไปนี้ 
   1)  การแสดงตนของลกูคา้ อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
    (1) การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  
     ก.  ชื่อเต็ม 
     ข.  วันเดือนปีเกิด  
     ค.  เลขประจ าตัวประชาชน  
     กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
      กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือ
เลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย หรือเลขประจ าตัวที่
รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว  
      ง.  ที่อยู่ 
      กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่ดังกล่าว
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 
      จ.  อาชีพและสถานที่ท างาน 
      ฉ.  ข้อมูลการติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รายงานและสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
      ช.  ลายมือชื่อผู้สร้างความสัมพันธ์ 
    (2) การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล  
     ก.  ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  
     ข.  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ในกรณีที่มี 
     ค.  เอกสารที่แสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลง
กันทางกฎหมายที่น่าเชื่อถือได้ 
      -  กรณีนิติบุคคลไทย ได้แก่ เอกสารรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีนิติบุคคลไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ เอกสารที่แสดงถึง
สถานภาพความเป็นนิติบุคคลที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐในประเทศที่จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตประกอบการออกให้ 
หรือ ที่องค์กรที่น่าเชื่อถือรับรอง และการออกเอกสารหรือการรับรองเอกสารนั้น กระท าไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือแสดงความจ านงในการสร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม และหนังสือแต่งตั้งหรือ
มอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม 
      -  กรณีสหกรณ์ มูลนิธิ สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคลอ่ืนในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน ได้แก่ เอกสารแสดงการจดทะเบียน เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการหรือแสดงการจัดตั้งจาก
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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ชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตนั้น โดยบริษัทประกันชีวิตจะต้องมีหน้าที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนสร้างความสัมพันธ์
หรือก่อนอนุมัติกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยบริษัทต้องด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลจากลูกค้าดังต่อไปนี้ 
   1)  การแสดงตนของลกูคา้ อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
    (1) การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  
     ก.  ชื่อเต็ม 
     ข.  วันเดือนปีเกิด  
     ค.  เลขประจ าตัวประชาชน  
     กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
      กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือ
เลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย หรือเลขประจ าตัวที่
รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว  
      ง.  ที่อยู่ 
      กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่ดังกล่าว
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 
      จ.  อาชีพและสถานที่ท างาน 
      ฉ.  ข้อมูลการติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รายงานและสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
      ช.  ลายมือชื่อผู้สร้างความสัมพันธ์ 
    (2) การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล  
     ก.  ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  
     ข.  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ในกรณีที่มี 
     ค.  เอกสารที่แสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลง
กันทางกฎหมายที่น่าเชื่อถือได้ 
      -  กรณีนิติบุคคลไทย ได้แก่ เอกสารรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีนิติบุคคลไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ เอกสารที่แสดงถึง
สถานภาพความเป็นนิติบุคคลที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐในประเทศที่จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตประกอบการออกให้ 
หรือ ที่องค์กรที่น่าเชื่อถือรับรอง และการออกเอกสารหรือการรับรองเอกสารนั้น กระท าไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือแสดงความจ านงในการสร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม และหนังสือแต่งตั้งหรือ
มอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม 
      -  กรณีสหกรณ์ มูลนิธิ สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคลอ่ืนในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน ได้แก่ เอกสารแสดงการจดทะเบียน เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการหรือแสดงการจัดตั้งจาก
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หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง และเอกสารแต่งตั้งหรือมอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์และท าธุรกรรม และการออกเอกสาร
นั้นหรือการรับรองเอกสารนั้น กระท าไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
      -  กรณีบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่ เอกสารส าคัญอันแสดงว่า ได้มี
การก่อตั้งบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น และมีการรับรองเอกสารดังกล่าวไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้ที่มีอ านาจ
ของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น 
     ง.  ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการ 
     จ.  ตราประทับ (ในกรณีที่มี) 
     ฉ.  สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออ่ืน เช่น ที่อยู่อิเล็ก - 
ทรอนิกส์ 
     ช.  ชื่อเต็มของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ทุกราย 
     ซ.  ข้อมูลของ “ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้าย ให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่ 
      -  ชื่อเต็ม 
      -  วันเดือนปีเกิด 
      -  เลขประจ าตัว 
       กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 
หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายหรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
      -  ที่อยู่  
       กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 
       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศ
ไทย 
     ฌ.  ลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามและผู้รับมอบอ านาจตามข้อ 8) 
   2) การแสดงตนของลูกคา้ท่ีไม่ไดท้าํธุรกรรมต่อหนา้ อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้  
    (1) ลูกค้าที่ไม่ได้ท าธุรกรรมต่อหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดา  
     ก.  ชื่อเต็ม 
     ข.  เลขประจ าตัวประชาชน  
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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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     กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
     กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือ
เลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย หรือเลขประจ าตัวที่
รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
       ค.  ที่อยู่ 
      กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่ดังกล่าว
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 
      ง.  ข้อมูลการติดต่อที่มีผู้มีหน้าที่รายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
    (2) ลูกค้าที่ไม่ได้ท าธุรกรรมต่อหน้าที่เป็นนิติบุคคล  
     ก.  ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  
      ข.  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมายที่รัฐก าหนดให้ต้องเสียภาษีอากร) หรือกรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องช าระภาษี ให้แสดงเอกสารที่จัดตั้งนิติบุคคล 
หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 
      ค.  สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออ่ืน เช่น ที่อยู่อิเล็ก - 
ทรอนิกส์ 
     ง.  ข้อมูลของ “ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้าย ให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่ 
      -  ชื่อเต็ม 
      -  วันเดือนปีเกิด 
      -  เลขประจ าตัว 
       กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 
หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายหรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
      -  ที่อยู่  
       กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 
       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศ
ไทย  
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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     กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
     กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือ
เลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย หรือเลขประจ าตัวที่
รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
       ค.  ที่อยู่ 
      กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่ดังกล่าว
ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 
      ง.  ข้อมูลการติดต่อที่มีผู้มีหน้าที่รายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
    (2) ลูกค้าที่ไม่ได้ท าธุรกรรมต่อหน้าที่เป็นนิติบุคคล  
     ก.  ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  
      ข.  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมายที่รัฐก าหนดให้ต้องเสียภาษีอากร) หรือกรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องช าระภาษี ให้แสดงเอกสารที่จัดตั้งนิติบุคคล 
หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 
      ค.  สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออ่ืน เช่น ที่อยู่อิเล็ก - 
ทรอนิกส์ 
     ง.  ข้อมูลของ “ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” และ “บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้าย ให้ด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์และท าธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงาน” อันได้แก่ 
      -  ชื่อเต็ม 
      -  วันเดือนปีเกิด 
      -  เลขประจ าตัว 
       กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 
หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายหรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
      -  ที่อยู่  
       กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 
       กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศ
ไทย  
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  3.1.7  การแสดงตนของผู้ ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
  ตามแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับสถานบันการเงินประเภท บริษัทประกันชีวิต ได้มีการก าหนดการแสดงตน
ของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวคือ 

 กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน มีการให้บริการลักษณะที่เป็นครั้งคราว โดยการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
ไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการท าธุรกรรมครั้งก่อน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานจัดให้ผุ้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้รายงาน
จัดให้ผู้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้เป็น 
  “ผู้ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว” และผู้มีหน้าที่รายงานควรพิจารณาให้การบริการครั้งคราวลักษณะนี้ใช้
เฉพาะประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายเท่านั้น (วิธีการพิจารณาความเสี่ยง เป็นไปตามแนวทางทางเลขาธิการก าหนดตามกฎกระทรวง) 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน ให้บริการลักษณะนี้ กับประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยง
สูง ผู้มีหน้าที่รายงานต้องก าหนดมาตรการในการขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อมั่นใจได้ว่า การท าธุรกรรมแบบครั้งคราวนั้น
สมเหตุสมผลและไม่เสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น การขอเอกสารทางการค้าที่
สามารถแสดงเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม หรือขอข้อมูลการแสดงตนที่เพิ่มเติมข้ึน เป็นต้น 
  ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก าหนดให้ ผู้ท าท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ซึ่งท าธุรกรรมในมูลค่าเงินหรือในเงื่อนไข
ต่อไปนี้ต้องแสดงตน 
  1) มีการท าธุรกรรมด้วยเงินสด หรือด้วยทรัพย์สิน ในมูลค่าตั้งแต่ เจ็ดแสนบาทขึ้นไป 
  2) มีการท าธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทั้งการโอนเงินทางเล็กทรอกส์ที่ด าเนินการโดย
สถาบันการเงิน และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ด าเนินการโดยผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) และมีการท าธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ในมูลค่าตั้งแต่ ห้าหมื่นบาท
ขึ้นไป 
  3) ไม่จ าต้องพิจารณามูลค่าในการท าธุรกรรม หากพบว่า มีข้อสงสัยในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท า
ธุรกรรม หรือพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกติ ข้อมูลการแสดงตนส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว  ในการใช้
บริการหรือท าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  อย่างน้อย
ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 

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

เลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย หรือเลขประจ าตัวที่
รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
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  3.1.7  การแสดงตนของผู้ ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
  ตามแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับสถานบันการเงินประเภท บริษัทประกันชีวิต ได้มีการก าหนดการแสดงตน
ของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวคือ 

 กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน มีการให้บริการลักษณะที่เป็นครั้งคราว โดยการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง 
ไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการท าธุรกรรมครั้งก่อน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานจัดให้ผุ้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้รายงาน
จัดให้ผู้ที่ใช้บริการกลุ่มนี้เป็น 
  “ผู้ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว” และผู้มีหน้าที่รายงานควรพิจารณาให้การบริการครั้งคราวลักษณะนี้ใช้
เฉพาะประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายเท่านั้น (วิธีการพิจารณาความเสี่ยง เป็นไปตามแนวทางทางเลขาธิการก าหนดตามกฎกระทรวง) 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน ให้บริการลักษณะนี้ กับประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยง
สูง ผู้มีหน้าที่รายงานต้องก าหนดมาตรการในการขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อมั่นใจได้ว่า การท าธุรกรรมแบบครั้งคราวนั้น
สมเหตุสมผลและไม่เสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น การขอเอกสารทางการค้าที่
สามารถแสดงเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม หรือขอข้อมูลการแสดงตนที่เพิ่มเติมข้ึน เป็นต้น 
  ให้ผู้มีหน้าที่รายงานก าหนดให้ ผู้ท าท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ซึ่งท าธุรกรรมในมูลค่าเงินหรือในเงื่อนไข
ต่อไปนี้ต้องแสดงตน 
  1) มีการท าธุรกรรมด้วยเงินสด หรือด้วยทรัพย์สิน ในมูลค่าตั้งแต่ เจ็ดแสนบาทขึ้นไป 
  2) มีการท าธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทั้งการโอนเงินทางเล็กทรอกส์ที่ด าเนินการโดย
สถาบันการเงิน และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ด าเนินการโดยผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) และมีการท าธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ในมูลค่าตั้งแต่ ห้าหมื่นบาท
ขึ้นไป 
  3) ไม่จ าต้องพิจารณามูลค่าในการท าธุรกรรม หากพบว่า มีข้อสงสัยในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท า
ธุรกรรม หรือพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกติ ข้อมูลการแสดงตนส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว  ในการใช้
บริการหรือท าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  อย่างน้อย
ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 

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

เลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย หรือเลขประจ าตัวที่
รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
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 จัดให้มีกำรรำยงำนผู้ท่ีใช้บริกำรกลุ่มนี้เป็น

ผู้ท�ำธุรกรรมเป็นครั้งครำว

ท้ังกำรโอนเงินทำงอเิลก็ทรอนกิส์
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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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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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   ง.  ที่อยู่ 
      กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น และในกรณีทีไ่ม่ได้อาศัยในที่อยู่

ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่จจุบันดว้ย 
      กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ทีอ่ยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 
   จ. ข้อมูลการติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์  

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

กฎหมายที่รัฐก าหนดให้ต้องเสียภาษีอากร) หรือกรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องช าระภาษี ให้แสดงเอกสารที่จัดตั้งนิติบุคคล 
หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 

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

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

      ชื่อเต็ม 
      วันเดือนปีเกิด 
      เลขประจ าตัว 

   - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
   -  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 

หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายหรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
       ที่อยู่ 
       -  กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 
       -  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศ
ไทย 
   3.1.8 การแสดงตนของผู้ท าท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวแบบไม่พบหน้า 

 ผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่ควรจัดให้มีบริการแบบไม่พบหน้า ส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังงคราว เนื่องจากมี
ความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  เว้นแต่ผู้มีหน้าที่รายงานจะก าหนด
มาตรการในการลดความเสี่ยงในการให้บริการประเภทนี้ เช่น การจ ากัดวงเงินต่อคร้ังและต่อวัน การขอข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อใช้ในการตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมและตรวจสอบตัวตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว  มีระบบ
ตรวจสอบหรือปฏิเสธการท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย เป็นต้น 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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   ง.  ที่อยู่ 
      กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น และในกรณีทีไ่ม่ได้อาศัยในที่อยู่

ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่จจุบันดว้ย 
      กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ทีอ่ยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 
   จ. ข้อมูลการติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์  

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

กฎหมายที่รัฐก าหนดให้ต้องเสียภาษีอากร) หรือกรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องช าระภาษี ให้แสดงเอกสารที่จัดตั้งนิติบุคคล 
หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 

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

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

      ชื่อเต็ม 
      วันเดือนปีเกิด 
      เลขประจ าตัว 

   - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
   -  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 

หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายหรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
       ที่อยู่ 
       -  กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 
       -  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศ
ไทย 
   3.1.8 การแสดงตนของผู้ท าท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวแบบไม่พบหน้า 

 ผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่ควรจัดให้มีบริการแบบไม่พบหน้า ส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังงคราว เนื่องจากมี
ความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  เว้นแต่ผู้มีหน้าที่รายงานจะก าหนด
มาตรการในการลดความเสี่ยงในการให้บริการประเภทนี้ เช่น การจ ากัดวงเงินต่อคร้ังและต่อวัน การขอข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อใช้ในการตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมและตรวจสอบตัวตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว  มีระบบ
ตรวจสอบหรือปฏิเสธการท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย เป็นต้น 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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 ข้อมูลการแสดงตนส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวแบบมาพบหน้า ในการใช้บริการหรือท าธุรกรรมที่
มีความเสี่ยงต่ าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างน้อยได้แก่ 
ข้อมูลดังนี ้(เทียบเคียงได้กับการแสดงตนส าหรับลูกค้าในข้อ 2 ลูกค้าที่ไมไ่ด้สร้างความสัมพันธต์่อหน้า) 

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

     ก.  กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
   ข.  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 

หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย หรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
    (3) ที่อยู่ 
    ก.  กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าวให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วย 

    ข.  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 
   (4) ข้อมูลการติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รายงานจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์  

ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
   2)  ลกูคา้นิติบุคคล หรือลกูคา้ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีการตกลงกนัตามกฎหมาย 

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

กฎหมายที่รัฐก าหนดให้ต้องเสียภาษีอากร) หรือกรณีเป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องช าระภาษี ให้แสดงเอกสารที่จัดตั้งนิติบุคคล 
หรือเอกสารที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 

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

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

    ก.  วันเดือนปีเกิด 
    ข.  เลขประจ าตัว 

    - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
    -  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง 

หรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื่อรับรองสิทธิใด ๆ  ตามกฎหมายหรือเลข
ประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารส าคัญประจ าตัว 
     ค.  ที่อยู่ 

     -  กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่ไม่ได้อาศัยในที่อยู่
ดังกล่าว ให้ระบุท าอยู่ปัจจุบันด้วย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ให้ระบุที่อยู่

 

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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     -  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศ
ไทย 
 3.2  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 เป็น
เร่ืองของการตรวจสอบกับข้อมูลรายชื่อตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 
2556 ก าหนดให้ “กระบวนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างความสัมพันธ์หรือบุคคลที่ท า
ธุรกรรมแบบคร้ังคราวแล้วแต่กรณี กับข้อมูลรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ซึ่งมีมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้าย หรือบุคคลที่ศาล
มีค าสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย” เป็นส่วนส าคัญในขั้นตอนก่อนการอนุมัติรับลูกค้าหรือรับท าธุรกรรมให้กับผู้ที่ท าธุรกรรมแบบคร้ังคราว 
 ข้อมูลรายชื่อที่ใช้ตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการรา้ย พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 2 ข้อมูล 2 ส่วน ตามกฎหมายดังกล่าวคือ 
  1) ข้อมูลผู้ที่เก่ียวข้องกับการก่อการร้ายและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูก
ก าหนดโดยค าสั่งศาล 
  2) ข้อมูลผู้ที่เก่ียวข้องกับการก่อการร้ายและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมติคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ได้รับการกลั่นกรองโดยส านักงานและอนุมัติโดยรัฐมนตรี รวมถึงข้อมูลจากประเทศ
อ่ืนที่ได้รับการกลั่นกรองโดยส านักงานและอนุมัติโดยรัฐมนตรี 
 เมื่อบริษัทประกันภัยตรวจพบว่าลูกค้ามีรายชือ่เป็นบุคคลตาม 1) และ 2) บริษัทประกันชีวิตจะต้อง ระงับการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวทันที และแจ้งรายละเอียดให้กับส านักงาน ปปง. 
ต่อไป 
 
4. พระราชบัญญตัวิธีิพจิารณาคดผู้ีบริโภค พ.ศ. 2551 
 กฎหมายฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีทางแพ่ง  (เป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน
ด้วยกันเอง) โดยเป็นกฎหมายเพื่อการเยียวยาด้วยความรวดเร็วให้แก่ผู้บริโภค เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติของการ
ด าเนินคดีทางศาลจากระบบกล่าวหา คือ ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่หรือภาระในการน าสืบหรือพิสูจน์ให้ศาลเห็นมาเป็นระบบ 
ไต่สวน คือ ศาลมีอ านาจในการเรียกพยานหลักฐานทั้งฝ่ายกล่าวหาและผู้ถูกล่าวหามาให้ศาลพิจารณาได้ตาม
สมควร โดยผู้ที่เสียหายจากการบริโภคสินค้าและบริการ ไม่จ าเป็นต้องไปเสาะแสวงหาทนายความมาช่วยด าเนินคดี
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนให้ เหมือนในคดีความปกติก็ได้ (ถ้าจะมีก็ได้) เพราะส านักงานศาลคดีผู้บริโภค
ที่เกิดขึ้นใหม่จะมีบุคลากรของศาลมาช่วยด าเนินการทางคดีให้กับผู้ร้องทั้งหมด เร่ิมตั้งแต่การไต่สวน รับค าร้องเรียนจะ
ด้วยวาจา หรือเอกสารก็ได้ รวมถึงท าค าฟ้องให้ 
 การธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย หากมีกรณีพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 
ข้อพิพาทดังกล่าวถือเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบกิจธุรกิจกับผู้บริโภคอันเนื่องมาจากการใช้บริการซึ่งเป็นคดี
ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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     -  กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศ
ไทย 
 3.2  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 เป็น
เร่ืองของการตรวจสอบกับข้อมูลรายชื่อตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 
2556 ก าหนดให้ “กระบวนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างความสัมพันธ์หรือบุคคลที่ท า
ธุรกรรมแบบคร้ังคราวแล้วแต่กรณี กับข้อมูลรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ซึ่งมีมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้าย หรือบุคคลที่ศาล
มีค าสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย” เป็นส่วนส าคัญในขั้นตอนก่อนการอนุมัติรับลูกค้าหรือรับท าธุรกรรมให้กับผู้ที่ท าธุรกรรมแบบคร้ังคราว 
 ข้อมูลรายชื่อที่ใช้ตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการรา้ย พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 2 ข้อมูล 2 ส่วน ตามกฎหมายดังกล่าวคือ 
  1) ข้อมูลผู้ที่เก่ียวข้องกับการก่อการร้ายและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูก
ก าหนดโดยค าสั่งศาล 
  2) ข้อมูลผู้ที่เก่ียวข้องกับการก่อการร้ายและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมติคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ได้รับการกลั่นกรองโดยส านักงานและอนุมัติโดยรัฐมนตรี รวมถึงข้อมูลจากประเทศ
อ่ืนที่ได้รับการกลั่นกรองโดยส านักงานและอนุมัติโดยรัฐมนตรี 
 เมื่อบริษัทประกันภัยตรวจพบว่าลูกค้ามีรายชือ่เป็นบุคคลตาม 1) และ 2) บริษัทประกันชีวิตจะต้อง ระงับการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวทันที และแจ้งรายละเอียดให้กับส านักงาน ปปง. 
ต่อไป 
 
4. พระราชบัญญตัวิธีิพจิารณาคดผู้ีบริโภค พ.ศ. 2551 
 กฎหมายฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีทางแพ่ง  (เป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน
ด้วยกันเอง) โดยเป็นกฎหมายเพื่อการเยียวยาด้วยความรวดเร็วให้แก่ผู้บริโภค เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติของการ
ด าเนินคดีทางศาลจากระบบกล่าวหา คือ ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่หรือภาระในการน าสืบหรือพิสูจน์ให้ศาลเห็นมาเป็นระบบ 
ไต่สวน คือ ศาลมีอ านาจในการเรียกพยานหลักฐานทั้งฝ่ายกล่าวหาและผู้ถูกล่าวหามาให้ศาลพิจารณาได้ตาม
สมควร โดยผู้ที่เสียหายจากการบริโภคสินค้าและบริการ ไม่จ าเป็นต้องไปเสาะแสวงหาทนายความมาช่วยด าเนินคดี
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนให้ เหมือนในคดีความปกติก็ได้ (ถ้าจะมีก็ได้) เพราะส านักงานศาลคดีผู้บริโภค
ที่เกิดขึ้นใหม่จะมีบุคลากรของศาลมาช่วยด าเนินการทางคดีให้กับผู้ร้องทั้งหมด เร่ิมตั้งแต่การไต่สวน รับค าร้องเรียนจะ
ด้วยวาจา หรือเอกสารก็ได้ รวมถึงท าค าฟ้องให้ 
 การธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย หากมีกรณีพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 
ข้อพิพาทดังกล่าวถือเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบกิจธุรกิจกับผู้บริโภคอันเนื่องมาจากการใช้บริการซึ่งเป็นคดี
ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
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 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ก าหนดให้มีการ
พิจารณาคดีผู้บริโภคขึ้นในศาลแพ่ง ศาลจังหวัดและศาลแขวง ตามมาตรา 4 (1) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง โดยสรุปหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 4.1  ความหมายของคดีผู้บริโภค ตามมาตรา 3 ได้ให้ค านิยามของค าว่า คดีผู้บริโภค สรุปได้ว่าหมายถึง คดี
แพ่งระหว่างผู้บริโภค หรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ
หน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้า หรือบริการ คดีแพ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  

คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงคดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตาม
พระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้เสียหายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย จึงอยู่ในความหมายของ “ผู้บริโภค” 
ตามกฎหมายฉบับนี้  
 “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความถึง
ผู้ประกอบการตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย  
 4.2  ผู้มีอ านาจฟ้องคด ี 
   1)  ผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และผู้บริโภคที่เป็นผู้เสียหายตาม 
พ.ร.บ. ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
  2)  ผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ประกอบไปด้วยคณะกรรมการคุ้ มครองผู้บริโภค สมาคมที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และมูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  
  ตัวอย่างเช่น คดีที่ผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจให้รับผิดตามสัญญาประกันชีวิต คดีที่ผู้บริโภคฟ้อง 
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นโรงพยาบาล คลินิก ในเร่ืองละเมิดที่เก่ียวกับการให้บริการสาธารณสุข เป็นต้น 
  3)  ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถฟ้องคดีผู้บริโภคได้เช่นกัน โดยฟ้องผู้บริโภคเป็นจ าเลยต่อ
ศาลในคดีแพ่งซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ หรือหน้าท่ีตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้า หรือบริการ ตาม
มาตรา 3 (1) ของ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ ซึ่งให้สิทธิทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ได้ทั้งสองฝ่าย 
เช่น คดีที่ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ฟ้องบังคับลูกหนี้ให้ช าระหนี้ตามหนี้บัตร เครดิต สัญญากู้ยืม จ านอง จ าน า 
ตั๋วเงิน หรือการให้บริการอ่ืน ๆ 
 4.3  การฟ้องคดบีริโภค โจทก์จะฟ้องด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ ในกรณีที่โจทก์ประสงค์จะฟ้องดว้ยวาจา 
ให้เจ้าพนักงานคดีจัดให้มีการบนัทึกรายละเอียดแห่งค าฟ้องแล้วให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้เปน็ส าคัญ  
 ในกรณีที่โจทก์ยื่นค าฟ้องเป็นหนังสือ หากค าฟ้องนั้นไม่ถูกต้อง หรือขาดสาระส าคัญในเร่ืองใดเจ้าพนักงานคดี
อาจให้ค าแนะน าแก่โจทก์เพื่อจัดท าค าฟ้องให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดี  ให้โจทก์เสนอพยาน 
หลักฐานที่เก่ียวข้องเท่าที่ท าได้มาพร้อมกับค าฟ้อง 
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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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 4.4  คดีผู้บริโภคต้องฟ้องที่ศาลใด ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอ 
ค าฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลอ่ืนได้ด้วย ให้ผู้ประกอบธุรกิจเสนอค าฟ้องต่อศาลที่
ผู้บริโภคมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียว  
  แต่ถา้ผู้บริโภคจะฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ มีสิทธิเสนอค าฟ้องทั้งต่อศาลที่มูลคดีเกิดและต่อศาลที่ผู้ประกอบธุรกิจ
มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล คดีผู้บริโภคที่ราคาทรัพย์สินที่พิพาท หรือจ านวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน  300,000 บาท (หากเกิน
ต้องฟ้องที่ศาลจังหวัด) 
 4.5  การอุทธรณ์ฎีกาคดีผู้ บริโภค  เมื่อศาลชั้นต้นมีค าสั่ง หรือค าพิพากษาแล้ว  คู่ความอาจอุทธรณ์ 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้นในคดีผู้บริโภคได้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลได้อ่านค าพิพากษา โดยทั่วไปถือ
ว่าคดีถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์ 
 ส่วนคู่กรณีที่ประสงค์จะฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ สามารถขออนุญาตฎีกาค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาเกินสองแสนบาท หรือในปัญหาข้อกฎหมาย
ได้โดยให้ยื่นฎีกาไปยังศาลชั้นต้นที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งในคดีนั้นเพื่อให้ศาลฎีกาพิจารณาอนุญาตให้ฎีกาได้ 
โดยเฉพาะคดีที่เป็นปัญหาเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ หรือปัญหาส าคัญอ่ืนที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย จึงอาจกล่าวได้ว่า
คดีผู้บริโภคมีระบบตรวจสอบของศาลทั้งสามชั้นเช่นเดียวกับคดีแพ่งทั่วไป แต่ศาลฎีกาจะรับพิจารณาเฉพาะคดีที่เป็น
เร่ืองส าคัญเท่านั้น 
  
ตวัอย่างคดเีกีย่วกบัผู้บริโภค และไม่ใช่คดผู้ีบริโภคของธุรกจิประกนัภัย 

1.  กรณีเป็นคดผีู้บริโภค 
  1.1  โจทก์เป็นผู้เอาประกันภัย ท าสัญญาประกันภัยกับจ าเลยซึ่งประกอบธุรกิจรับประกันภัยทุก
ประเภท การที่จ าเลยเข้าไปรับภาระเสี่ยงภัยแทนโจทก์ตามสัญญา ถือเป็นการจัดท าการงานให้อย่างหนึ่ง เมื่อจ าเลย
ได้รับเบี้ยประกันภัยจากกิจการของจ าเลย จึงเป็นการให้บริการ จ าเลยย่อมเป็นผู้ให้บริการและเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
ส่วนโจทก์เป็นผู้ได้รับบริการและเป็นผู้บริโภค เมื่อโจทก์ฟ้องเรียกให้จ าเลยช าระค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 60/2551, 162/2551) 
  1.2  ผู้ตายเอาประกันภัยไว้แก่บริษัทผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้ตายย่อมเป็นผู้ใช้บริการและเป็น
ผู้บริโภค สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ตายกับบริษัทประกันภัย จึงเป็นสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค เมื่อ
ผู้ตายถึงแก่ความตาย การที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนโดยอาศัยกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว จึงเป็นคดีที่เกี่ยวพันกันกับคดีผู้บริโภค เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 61/2551) 
  1.3  บริษัทประกันภัยออกหนังสือรับรองการประกันตัวให้เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
จ าเลยในคดีอาญา ฟ้องผู้เอาประกันภัยและผู้ค้ าประกันให้ชดใช้ค่าเสียหาย เนื่องจากจ าเลยหลบหนีและศาลสั่งปรับ
บริษัท เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 76/2551) 
  1.4 ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทนของบริษัทประกันภัย ฟ้องเรียกค่าเบี้ย
ประกันภัยคืน เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 183/2551, 184/2551) 
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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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 4.4  คดีผู้บริโภคต้องฟ้องที่ศาลใด ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอ 
ค าฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลอ่ืนได้ด้วย ให้ผู้ประกอบธุรกิจเสนอค าฟ้องต่อศาลที่
ผู้บริโภคมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียว  
  แต่ถา้ผู้บริโภคจะฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ มีสิทธิเสนอค าฟ้องทั้งต่อศาลที่มูลคดีเกิดและต่อศาลที่ผู้ประกอบธุรกิจ
มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล คดีผู้บริโภคที่ราคาทรัพย์สินที่พิพาท หรือจ านวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน  300,000 บาท (หากเกิน
ต้องฟ้องที่ศาลจังหวัด) 
 4.5  การอุทธรณ์ฎีกาคดีผู้ บริโภค  เมื่อศาลชั้นต้นมีค าสั่ง หรือค าพิพากษาแล้ว  คู่ความอาจอุทธรณ์ 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้นในคดีผู้บริโภคได้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลได้อ่านค าพิพากษา โดยทั่วไปถือ
ว่าคดีถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์ 
 ส่วนคู่กรณีที่ประสงค์จะฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ สามารถขออนุญาตฎีกาค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาเกินสองแสนบาท หรือในปัญหาข้อกฎหมาย
ได้โดยให้ยื่นฎีกาไปยังศาลชั้นต้นที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งในคดีนั้นเพื่อให้ศาลฎีกาพิจารณาอนุญาตให้ฎีกาได้ 
โดยเฉพาะคดีที่เป็นปัญหาเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ หรือปัญหาส าคัญอ่ืนที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย จึงอาจกล่าวได้ว่า
คดีผู้บริโภคมีระบบตรวจสอบของศาลทั้งสามชั้นเช่นเดียวกับคดีแพ่งทั่วไป แต่ศาลฎีกาจะรับพิจารณาเฉพาะคดีที่เป็น
เร่ืองส าคัญเท่านั้น 
  
ตวัอย่างคดเีกีย่วกบัผู้บริโภค และไม่ใช่คดผู้ีบริโภคของธุรกจิประกนัภัย 

1.  กรณีเป็นคดผีู้บริโภค 
  1.1  โจทก์เป็นผู้เอาประกันภัย ท าสัญญาประกันภัยกับจ าเลยซึ่งประกอบธุรกิจรับประกันภัยทุก
ประเภท การที่จ าเลยเข้าไปรับภาระเสี่ยงภัยแทนโจทก์ตามสัญญา ถือเป็นการจัดท าการงานให้อย่างหนึ่ง เมื่อจ าเลย
ได้รับเบี้ยประกันภัยจากกิจการของจ าเลย จึงเป็นการให้บริการ จ าเลยย่อมเป็นผู้ให้บริการและเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
ส่วนโจทก์เป็นผู้ได้รับบริการและเป็นผู้บริโภค เมื่อโจทก์ฟ้องเรียกให้จ าเลยช าระค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 60/2551, 162/2551) 
  1.2  ผู้ตายเอาประกันภัยไว้แก่บริษัทผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้ตายย่อมเป็นผู้ใช้บริการและเป็น
ผู้บริโภค สัญญาประกันภัยระหว่างผู้ตายกับบริษัทประกันภัย จึงเป็นสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค เมื่อ
ผู้ตายถึงแก่ความตาย การที่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนโดยอาศัยกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว จึงเป็นคดีที่เกี่ยวพันกันกับคดีผู้บริโภค เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 61/2551) 
  1.3  บริษัทประกันภัยออกหนังสือรับรองการประกันตัวให้เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
จ าเลยในคดีอาญา ฟ้องผู้เอาประกันภัยและผู้ค้ าประกันให้ชดใช้ค่าเสียหาย เนื่องจากจ าเลยหลบหนีและศาลสั่งปรับ
บริษัท เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 76/2551) 
  1.4 ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทนของบริษัทประกันภัย ฟ้องเรียกค่าเบี้ย
ประกันภัยคืน เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 183/2551, 184/2551) 
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  1.5  กรณีรับช่วงสิทธิ บริษัทประกันภัยซ่อมแซมรถยนต์ที่รับประกันภัยให้แก่ผู้บริโภค แล้วรับช่วงสิทธิ
ฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่บริษัทจ าหน่ายอุปกรณ์ที่ปัดน้ าฝนจ าเลย เป็นการรับช่วงสิทธิของผู้บริโภคฟ้อง ผู้ประกอบธุรกิจ (ค า
วินิจฉัยที่ 199/2553, 200/2553) 
  1.6  คดีละเมิด โจทก์ฟ้องขอให้จ าเลยทั้งสองร่วมกันช าระเงินพร้อมดอกเบี้ยอันเนื่องมาจากรถกระบะที่
เอาประกันภัยไว้แก่จ าเลยที่ 2 และจอดไว้ในลานจอดรถของจ าเลยที่ 1 สูญหายไป เมื่อกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่าง
โจทก์กับจ าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจและโจทก์ฟ้องจ าเลยที่ 1 ให้รับผิดในกรณีรถกะบะของโจทก์ 
สูญหายที่ลานจอดรถของจ าเลยที่ 1 คดีระหว่างโจทก์กับจ าเลยที่ 1 จึงเป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 81/2553)  
 ผู้กระท าละเมิดขับรถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยฟ้องบริษัทประกันภัยซึ่งรับประกันภัยรถที่
ผู้กระท าละเมิดเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัย 431/2553) 
 2.  กรณีไม่เป็นคดผีู้บริโภค 
 บริษัทประกันภัยฟ้องเรียกให้ตัวแทนประกันภัยและผู้ค้ าประกันช าระค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากลูกค้าไว้
แทน ไม่เป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ 169/2551) 
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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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ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ เหมือนดังเช่นผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 (2)  
 3.2  หน้าที่ของผู้ รับประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1)  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผูร้บัประโยชน์จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยเร็วทีสุ่ด ไมเ่กิน 
14 วัน เว้นแต่มีเหตุอันควร 

 2)  ต้องรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมส่งให้ผู้รับประกันภัย เช่น ใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น 

 3)  ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุ 
สิทธิของทายาทผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายเพราะความผิดของบุคคลภายนอกไม่ว่า

ความตายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เช่น ถูกท าละเมิด ทายาทของผู้ตายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตในฐานะผู้รับประโยชน์ และในขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกที่มาท า
ละเมิดอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “มรณภัย
เกิดขึน้เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้ รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก
น้ันได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะ ในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญส้ินไปด้วย
ไม่ แม้ทั้งจ านวนเงนิอนัจะพงึใช้ตามสัญญาประกนัชีวติน้ันจะหวนกลบัมาได้แก่ตนด้วย” 
  อาจกล่าวได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 ในการประกันชีวิต ทายาทของผู้ถูก
ละเมิด (ทายาทของผู้เอาประกันชีวิต) มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตระบุ และมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนละเมิดจากผู้ท าละเมิดได้อีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับ
ประกันภัยก็ไม่มีสิทธิที่จะรับช่วงสิทธิในเงินที่จ่ายไปเรียกกับผู้ท าละเมิดดังเช่นกรณีวินาศภัยได้แต่อย่างใด ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 2361/2515 แม้สามีและบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็หา
เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่จากผู้ท าละเมิดอีกไม่ 
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