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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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บทที ่3 ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ                                                                                                                       ตช.1 
                                                                                                                                                             (1 ชม. 30 นาที) 
  
 เร่ืองที ่ 
 3.1 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
 3.2 หน้าที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน   
 
 แนวคดิ                             

1.  การประกันชีวิตประกอบด้วยแบบพื้นฐาน 4 แบบ คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ 
และแบบเงินได้ประจ าหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า แบบบ านาญ ปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
มีการพัฒนาแบบประกันชีวิตเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้กว้างขวางมากขึ้น จึงมี
แบบประกันชีวิตแบบพิเศษขึ้น คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์  
ซึ่งทั้งสองแบบจะมีเรื่องของการลงทุนด้วย  นอกจากนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐานทุกแบบ รวมถึง
สัญญาประกันชีวิตที่รวมอยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิ เวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบ ยูนิต 
ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป สามารถน าเบี้ยประกันภัยมาหัก
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์นั้นเป็นสัญญาที่ผู้เอาประกันภัย
สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมจากการ ซื้อความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ซึ่งมีหลายแบบส าคัญ เช่น 
สัญญาแนบท้ายการประกันอุบัติเหตุ สัญญาแนบท้ายการประกันสุขภาพ และสัญญาแนบท้ายการให้สิทธิ
ยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย เป็นต้น 

2. ในการน าเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้ องมีความรู้ในเรื่องสินค้า         
แบบประกันแบบพื้นฐานทุกแบบอย่างละเอียด ดังนั้นหน้าที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตจึงเป็น
เรื่องส าคัญที่จะต้องก ากับและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ไม่เกิดผลเสียต่อ
ธุรกิจประกันภัย และผู้เอาประกันภัย                             

            
 วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว  ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐานพร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ 
2  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบพื้นฐานได้ 
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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3-2  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

บทที ่3 ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ                                                                                                                       ตช.1 
                                                                                                                                                             (1 ชม. 30 นาที) 
  
 เร่ืองที ่ 
 3.1 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
 3.2 หน้าที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน   
 
 แนวคดิ                             

1.  การประกันชีวิตประกอบด้วยแบบพื้นฐาน 4 แบบ คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ 
และแบบเงินได้ประจ าหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า แบบบ านาญ ปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
มีการพัฒนาแบบประกันชีวิตเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้กว้างขวางมากขึ้น จึงมี
แบบประกันชีวิตแบบพิเศษขึ้น คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์  
ซึ่งทั้งสองแบบจะมีเรื่องของการลงทุนด้วย  นอกจากนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐานทุกแบบ รวมถึง
สัญญาประกันชีวิตที่รวมอยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิ เวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบ ยูนิต 
ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป สามารถน าเบี้ยประกันภัยมาหัก
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์นั้นเป็นสัญญาที่ผู้เอาประกันภัย
สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมจากการ ซื้อความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ซึ่งมีหลายแบบส าคัญ เช่น 
สัญญาแนบท้ายการประกันอุบัติเหตุ สัญญาแนบท้ายการประกันสุขภาพ และสัญญาแนบท้ายการให้สิทธิ
ยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย เป็นต้น 

2. ในการน าเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้ องมีความรู้ในเรื่องสินค้า         
แบบประกันแบบพื้นฐานทุกแบบอย่างละเอียด ดังนั้นหน้าที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตจึงเป็น
เรื่องส าคัญที่จะต้องก ากับและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ไม่เกิดผลเสียต่อ
ธุรกิจประกันภัย และผู้เอาประกันภัย                             

            
 วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว  ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐานพร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ 
2  อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบพื้นฐานได้ 
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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สัญญาว ่าจะจ ่ายจ�านวนเงิน

จ�านวนใด ๆ

ประกันภัยให ้ ผู ้รับประโยชน ์

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้นั้น

เอาประกนัภยัให้กบัผูรั้บประโยชน์

ทั้ ง ส้ิน การประกันชีวิต

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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3-4  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

             การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานี้ เหมาะส าหรับผู้ที่มีรายได้ไม่สูงพอที่จะซื้อการประกันชีวิตแบบอ่ืน            
แต่ต้องการความคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ด้วยความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยต่ า หรือผู้ที่ต้องการคุ้มครอง
ภาระจ านอง หรือคุ้มครองจ านวนเงินกู้ โดยจ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงทุกปี  หรือทุกเดือน ตามจ านวนหนี้สิน          
ที่ค้างช าระ ระยะเวลาของกรมธรรม์จะเท่ากับระยะเวลาของสัญญาจ านอง หรือสัญญาเงินกู้ 
  1) ลกัษณะท่ีส ำคัญของกำรประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลำ  คือ 
   (1) มีการก าหนดระยะเวลาของสัญญาท่ีแน่นอน เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี แล้วแต่ผู้เอา
ประกันภัยเลือกซื้อ 
   (2) ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างสัญญา ผู้รับประโยชน์จะได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัย 
แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา กรมธรรม์ประกันชิวิตจะสิ้นสุดลง ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับ
จ านวนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น 
   (3) การประกันชีวิตแบบนี้เป็นการซื้อความคุ้มครอง ไม่มีการออมทรัพย์   
  2) ข้อดีของกำรประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลำ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูง แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยต่ า จึงเหมาะกับ
บุคคลที่ต้องการความคุ้มครองสูงในระยะเวลาไม่นาน เช่น คนงานที่ต้องเดินทางไปท างานต่างประเทศ คนที่มีภาระ       
หนี้สินทางการเงิน เป็นต้น 
   (2) การประกันชีวิตแบบนี้เหมาะกับผู้มีอายุน้อย หรือหัวหน้าครอบครัวที่มีภาระในการเลี้ยงดู
ครอบครัว เนื่องจากเบี้ยประกันภัยต่ า จึงไม่เป็นภาระทางการเงินมากนัก และไม่มีผลกระทบกับการออมเงินในระยะ
เร่ิมต้นของการสร้างฐานะ  
   (3) การประกันชีวิตแบบนี้ใช้เป็นหลักค้ าประกันในการจ านอง กู้ยืม ท าให้ครอบครัวของผู้จ านอง 
หรือผู้กู้ยืม ไม่ต้องกังวลในเรื่องการถูกเจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงินยึดทรัพย์สิน เนื่องจากการมรณกรรมของผู้จ านอง  
หรือผู้กู้ยืม และสถาบันการเงินก็ไม่มีความกังวลในเร่ืองหนี้สิน 
   (4) การประกันชีวิตแบบนี้สามารถท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ หากเจ้าของธุรกิจ 
หุ้นส่วน หรือบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) เสียชีวิต        
 1.2 การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  คือการประกันชีวิตที่บริษัทรับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายเงินตามจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยไม่ค านึงว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด 
  1) ลกัษณะส ำคัญของประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คือ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หาก                        
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีอายุครบถึงอายุที่ก าหนดในสัญญา เช่น 90 ปี หรือ 95 ปี 
หรือ 99 ปี  
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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3-4  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

             การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานี้ เหมาะส าหรับผู้ที่มีรายได้ไม่สูงพอที่จะซื้อการประกันชีวิตแบบอ่ืน            
แต่ต้องการความคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ด้วยความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยต่ า หรือผู้ที่ต้องการคุ้มครอง
ภาระจ านอง หรือคุ้มครองจ านวนเงินกู้ โดยจ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงทุกปี  หรือทุกเดือน ตามจ านวนหนี้สิน          
ที่ค้างช าระ ระยะเวลาของกรมธรรม์จะเท่ากับระยะเวลาของสัญญาจ านอง หรือสัญญาเงินกู้ 
  1) ลกัษณะท่ีส ำคัญของกำรประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลำ  คือ 
   (1) มีการก าหนดระยะเวลาของสัญญาท่ีแน่นอน เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี แล้วแต่ผู้เอา
ประกันภัยเลือกซื้อ 
   (2) ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างสัญญา ผู้รับประโยชน์จะได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัย 
แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา กรมธรรม์ประกันชิวิตจะสิ้นสุดลง ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับ
จ านวนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น 
   (3) การประกันชีวิตแบบนี้เป็นการซื้อความคุ้มครอง ไม่มีการออมทรัพย์   
  2) ข้อดีของกำรประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลำ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูง แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยต่ า จึงเหมาะกับ
บุคคลที่ต้องการความคุ้มครองสูงในระยะเวลาไม่นาน เช่น คนงานที่ต้องเดินทางไปท างานต่างประเทศ คนที่มีภาระ       
หนี้สินทางการเงิน เป็นต้น 
   (2) การประกันชีวิตแบบนี้เหมาะกับผู้มีอายุน้อย หรือหัวหน้าครอบครัวที่มีภาระในการเลี้ยงดู
ครอบครัว เนื่องจากเบี้ยประกันภัยต่ า จึงไม่เป็นภาระทางการเงินมากนัก และไม่มีผลกระทบกับการออมเงินในระยะ
เร่ิมต้นของการสร้างฐานะ  
   (3) การประกันชีวิตแบบนี้ใช้เป็นหลักค้ าประกันในการจ านอง กู้ยืม ท าให้ครอบครัวของผู้จ านอง 
หรือผู้กู้ยืม ไม่ต้องกังวลในเรื่องการถูกเจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงินยึดทรัพย์สิน เนื่องจากการมรณกรรมของผู้จ านอง  
หรือผู้กู้ยืม และสถาบันการเงินก็ไม่มีความกังวลในเร่ืองหนี้สิน 
   (4) การประกันชีวิตแบบนี้สามารถท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ หากเจ้าของธุรกิจ 
หุ้นส่วน หรือบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) เสียชีวิต        
 1.2 การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  คือการประกันชีวิตที่บริษัทรับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายเงินตามจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยไม่ค านึงว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด 
  1) ลกัษณะส ำคัญของประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คือ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หาก                        
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีอายุครบถึงอายุที่ก าหนดในสัญญา เช่น 90 ปี หรือ 95 ปี 
หรือ 99 ปี  
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   (2) ระยะเวลาการช าระเบี้ยประกันภัยอาจจะเป็นแบบตลอดชีพหรือจนถึงอายุที่ก าหนดในสัญญา 
เช่น อายุ 90 ปี หรือก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น 15 ปี หรือ 20 ปี โดยทั่วไปเบี้ยประกันภัยจะเป็นอัตราคงที่
เท่ากันทุกงวด  
  2) วิธีกำรช ำระเบีย้ประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกช าระเบี้ยประกันภัยได้ 3 แบบ คือ  
   (1) ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หมายถึง การประกันชีวิตที่มีการก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยจ่าย
เบี้ยประกันภัยเป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียว  
   (2) ช าระเบี้ยประกันภัยตลอดชีพ หมายถึง ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็นจ านวนเงินที่
เท่ากันทุกปีจนกว่ากรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ      
   (3) ช าระเบี้ยประกันภัยแบบชั่วระยะเวลา หมายถึง การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ 
แต่มีการก าหนดระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัยไว้แน่นอน และภายหลังที่ช าระเบี้ยประกันภัยครบตามสัญญาแล้ว    ผู้
เอาประกันภัยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป       
  3) ข้อดีของกำรประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อยู่ในอุปการะ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
   (2) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือมูลค่าไถ่ถอนกรมธรรม์  
หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยมาแล้ว 2 – 3 ปี ดังนั้นหากผู้เอาประกันภัยมีปัญหาทางการเงิน และขอ
ยุติการช าระเบี้ยประกันภัยในระหว่างสัญญา ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิในการขอเปลี่ยนเป็นการประกันชีวิตแบบใช้เงิน
ส าเร็จ หรือการประกันชีวิตแบบขยายเวลา หรือผู้เอาประกันภัยสามารถขอรับเป็นเงินสด 
   (3) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีมูลค่าเวนคืนเงินสดหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัย
มาแล้ว 2 – 3 ปี ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีสิทธิกู้เงินจากบริษัท โดยช าระดอกเบี้ยตามที่ก าหนด และจ านวนเงินที่กู้นั้นต้อง             
ไม่มากกว่ามูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้น  
   (4) การประกันชีวิตแบบนี้ เบี้ยประกันภัยจะต่ ากว่าเบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ ในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เท่ากัน แต่จะสูงกว่าเบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา    
 1.3 การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  คือการประกันชีวิตที่บริษัทสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา  หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย 
เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา 
  1) ลกัษณะของประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  คือ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้ประกอบด้วยความคุ้มครอง 2 แบบผสมกัน คือ การประกันชีวิตแบบชั่ว
ระยะเวลา (Term Insurance) และการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แท้จริง (Pure Endowment) หมายถึงบริษัทจะ
จ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา  
หรือจ่ายให้ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา 
 
 
     

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ช�าระเบ้ียประกันภัยครบตามสัญญาแล้ว

การประกันชีวิตแบบ

ชัว่ระยะเวลา (Term Insurance)

ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช�าระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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3-6  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

   (2) ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัยอาจเป็นแบบก าหนดระยะเวลาการช าระเบี้ยประกันภัยแน่นอน
ที่เท่า หรือต่างจากระยะเวลาคุ้มครอง เช่น คุ้มครอง 10 ปี ช าระเบี้ยประกันภัย 10 ปี หรือคุ้มครอง 15 ปี ช าระ                        
เบี้ยประกันภัย 10 ปี เป็นต้น 
   (3) โดยทั่วไปจะก าหนดอายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน จนถึงอายุ 70 ปี แต่บางบริษัทอาจ
ก าหนดอายุรับประกันภัยที่แตกต่างจากนี้ได้ 
   (4) การประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาสัญญา และให้
ประโยชน์ในด้านความคุ้มครองการเสียชีวิต และสะสมทรัพย์ร่วมด้วย              
  2) ข้อดีของกำรประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์   
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้มีทั้งความคุ้มครอง และสะสมทรัพย์รวมอยู่ด้วยกัน จึงท าให้ผู้เอา
ประกันภัยรู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเพื่อน ามาส่งเบี้ยประกันภัยจนครบก าหนดสัญญา เพื่อมีโอกาสได้ใช้
เงินครบก าหนดสัญญาหากมีชีวิตอยู่ 
   (2) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีมูลค่าเวนคืนเงินสดหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัย
มาแล้ว 2 ปี ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีสิทธิกู้เงินจากบริษัท โดยช าระอัตราดอกเบี้ยตามที่ก าหนด และจ านวนเงินที่กู้นั้นต้อง
ไม่มากกว่ามูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้น  
   (3) หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยมาแล้ว 2 ปี หากผู้เอาประกันภัยมีปัญหา                          
ทางการเงิน และขอยุติการช าระเบี้ยประกันภัยในระหว่างสัญญา ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิในการขอเปลี่ยนเป็น                      
การประกันชีวิตแบบใช้เงินส าเร็จ หรือการประกันชีวิตแบบขยายเวลา หรือผู้เอาประกันภัยสามารถขอรับเป็นเงินสด 
   (4) การประกันชีวิตแบบนี้เป็นประโยชน์กับผู้อยู่ในอุปการะ เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
 1.4 การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ าหรือแบบบ านาญ  เป็นการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะ
จ่ายเงินจ านวนหนึ่งเพื่อเป็นรายได้ส าหรับเลี้ยงชีพให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเป็นงวด ๆ สม่ าเสมอภายในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยจะเร่ิมตั้งแต่วันที่ก าหนดในกรมธรรม์ 
 การจ่ายเงินของบริษัทให้แก่ผู้เอาประกันภัยอาจจ่ายเป็นรายเดือน รายครึ่งปี หรือรายปีก็ได้ตามแต่จะตกลง
กัน จ านวนเงินที่จ่ายแต่ละงวดนั้นตามปกติบริษัทจะจ่ายให้งวดละเท่า ๆ กัน  
  1) คุณลกัษณะของผู้ท ำประกันชีวิตแบบบ ำนำญ หรือแบบเงินได้ประจ ำ การประกันชีวิตแบบบ านาญ
จะเหมาะกับผู้ที่มีลักษณะดังนี้ 
   (1) ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคน และเร่ิมกังวลเก่ียวกับรายได้ในยามชรา 
   (2) ผู้ที่ท างานในองค์กรที่ไม่มีสวัสดิการเก่ียวกับเงินบ านาญ 
   (3) ผู้ที่มีสุขภาพดี และต้องการออมเงินไว้ใช้ในยามที่ไม่มีรายได้ประจ า    
  2) ประเภทของกำรประกันชีวิตแบบบ ำนำญ หรือแบบรำยได้ประจ ำ  มี 2 ประเภท คือ  
   (1) ประเภทก าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินรายปีแน่นอน (Annuity Certain) หมายถึง บริษัท           
จะจ่ายเงินรายปีในจ านวนเงินที่เท่ากันทุกปี จนถึงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทก็จะจ่ายเงินรายปีนี้ให้แก่ทายาทที่ระบุชื่อในสัญญาเป็นผู้รับเงินแทน        
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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3-6  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

   (2) ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัยอาจเป็นแบบก าหนดระยะเวลาการช าระเบี้ยประกันภัยแน่นอน
ที่เท่า หรือต่างจากระยะเวลาคุ้มครอง เช่น คุ้มครอง 10 ปี ช าระเบี้ยประกันภัย 10 ปี หรือคุ้มครอง 15 ปี ช าระ                        
เบี้ยประกันภัย 10 ปี เป็นต้น 
   (3) โดยทั่วไปจะก าหนดอายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน จนถึงอายุ 70 ปี แต่บางบริษัทอาจ
ก าหนดอายุรับประกันภัยที่แตกต่างจากนี้ได้ 
   (4) การประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาสัญญา และให้
ประโยชน์ในด้านความคุ้มครองการเสียชีวิต และสะสมทรัพย์ร่วมด้วย              
  2) ข้อดีของกำรประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์   
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้มีทั้งความคุ้มครอง และสะสมทรัพย์รวมอยู่ด้วยกัน จึงท าให้ผู้เอา
ประกันภัยรู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเพื่อน ามาส่งเบี้ยประกันภัยจนครบก าหนดสัญญา เพื่อมีโอกาสได้ใช้
เงินครบก าหนดสัญญาหากมีชีวิตอยู่ 
   (2) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีมูลค่าเวนคืนเงินสดหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัย
มาแล้ว 2 ปี ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีสิทธิกู้เงินจากบริษัท โดยช าระอัตราดอกเบี้ยตามที่ก าหนด และจ านวนเงินที่กู้นั้นต้อง
ไม่มากกว่ามูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้น  
   (3) หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยมาแล้ว 2 ปี หากผู้เอาประกันภัยมีปัญหา                          
ทางการเงิน และขอยุติการช าระเบี้ยประกันภัยในระหว่างสัญญา ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิในการขอเปลี่ยนเป็น                      
การประกันชีวิตแบบใช้เงินส าเร็จ หรือการประกันชีวิตแบบขยายเวลา หรือผู้เอาประกันภัยสามารถขอรับเป็นเงินสด 
   (4) การประกันชีวิตแบบนี้เป็นประโยชน์กับผู้อยู่ในอุปการะ เม่ือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
 1.4 การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ าหรือแบบบ านาญ  เป็นการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะ
จ่ายเงินจ านวนหนึ่งเพื่อเป็นรายได้ส าหรับเลี้ยงชีพให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเป็นงวด ๆ สม่ าเสมอภายในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยจะเร่ิมตั้งแต่วันที่ก าหนดในกรมธรรม์ 
 การจ่ายเงินของบริษัทให้แก่ผู้เอาประกันภัยอาจจ่ายเป็นรายเดือน รายครึ่งปี หรือรายปีก็ได้ตามแต่จะตกลง
กัน จ านวนเงินที่จ่ายแต่ละงวดนั้นตามปกติบริษัทจะจ่ายให้งวดละเท่า ๆ กัน  
  1) คุณลกัษณะของผู้ท ำประกันชีวิตแบบบ ำนำญ หรือแบบเงินได้ประจ ำ การประกันชีวิตแบบบ านาญ
จะเหมาะกับผู้ที่มีลักษณะดังนี้ 
   (1) ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคน และเร่ิมกังวลเก่ียวกับรายได้ในยามชรา 
   (2) ผู้ที่ท างานในองค์กรที่ไม่มีสวัสดิการเก่ียวกับเงินบ านาญ 
   (3) ผู้ที่มีสุขภาพดี และต้องการออมเงินไว้ใช้ในยามที่ไม่มีรายได้ประจ า    
  2) ประเภทของกำรประกันชีวิตแบบบ ำนำญ หรือแบบรำยได้ประจ ำ  มี 2 ประเภท คือ  
   (1) ประเภทก าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินรายปีแน่นอน (Annuity Certain) หมายถึง บริษัท           
จะจ่ายเงินรายปีในจ านวนเงินที่เท่ากันทุกปี จนถึงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทก็จะจ่ายเงินรายปีนี้ให้แก่ทายาทที่ระบุชื่อในสัญญาเป็นผู้รับเงินแทน        
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   (2) ประเภทจ่ายเงินรายปีให้ตลอดชีพ หรือตามระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึงบริษัทจะจ่ายเงิน             
รายปีเป็นจ านวนเงินที่เท่ากันทุกปีตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ และสิ้นสุดการจ่ายเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต          
การจ่ายเงินส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญประเภทนี้ สามารถจ่ายได้ 2 แบบ คือ แบบจ่ายทันทีนับตั้งแต่วันที่
สัญญามีผลบังคับและแบบไม่ต้องจ่ายเงินทันที รายละเอียดมีดังนี้ 
    ก. แบบจ่ายเงินทันทีนับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ (Immediate Annuity Payment)                    
บริษัทจะจ่ายเงินรายปีงวดแรกให้ทันที นับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ และผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัย
คร้ังเดียวครบถ้วนแล้ว (Single Premium) เหมาะส าหรับผู้ที่เกษียณอายุแล้ว หรือผู้ที่ได้รับเงินก้อนจากกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ การจ่ายแบบทันทียังสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 
     -  จ่ายเป็นงวด ๆ ไปตลอดชีพของผู้เอาประกันภัย และหยุดจ่ายทันทีที่ผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิต 
     -  จ่ายเป็นงวด ๆ ไปตลอดชีพของผู้เอาประกันภัย และหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
ก่อนจ านวนเงินที่ระบุในสัญญาจะหมด บริษัทจะจ่ายให้แก่ทายาทเป็นงวด ๆ ไปจนกว่าจะหมด หรือจ่ายคืนเป็น               
เงินก้อนให้แก่ทายาททันที 
     -  จ่ายเป็นงวด ๆ ไปตลอดชีพของผู้เอาประกันภัย และหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ทายาทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนด 
    ข. แบบไม่ต้องจ่ายเงินทันที (Deferred Annuity Payment) ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยแบบบ านาญแบบนี้ไว้ล่วงหน้า โดยก าหนดให้บริษัทเร่ิมจ่ายเงินบ านาญในอนาคต เช่น ซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแบบนี้เมื่ออายุ 25 ปี บริษัทจะเร่ิมจ่ายเงินบ านาญเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุ 60 ปี และจะจ่ายไปจนตลอดชีวิตของ
ผู้เอาประกันภัย เป็นต้น          
  3) ลกัษณะของประกันชีวิตแบบบ ำนำญ หรือแบบเงินได้ประจ ำ  มีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้จะคุ้มครองรายได้ที่สม่ าเสมอแก่ผู้เอาประกันภัย เนื่องจากรายได้ที่ลดลง
เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุมากข้ึน 
   (2) บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นรายงวด ในจ านวนที่เท่า ๆ กัน อาจเป็นราย
เดือน รายปี ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์                
   (3) การประกันชีวิตแบบนี้จะมีลักษณะของการออมทรัพย์  มีการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียง
เล็กน้อย เหมาะกับผู้ที่ต้องการออมเงินไว้ใช้จ่ายยามชรา 
  4) ข้อดีของกำรประกันชีวิตแบบบ ำนำญ หรือแบบเงินได้ประจ ำ  มีดังนี้ 
   (1) การประกันชีวิตแบบนี้จะช่วยลดปัญหาการขาดรายได้ของผู้สูงอายุ 
   (2) การประกันชีวิตแบบนี้ช่วยส่งเสริมให้บุคคลรู้จักวางแผนเตรียมความพร้อมด้านการเงินส าหรับ
ตัวเองในยามชรา 
   (3) การประกันชีวิตแบบนี้ช่วยแบ่งเบาภาระเกี่ยวกับปัญหาผู้สูงอายุของรัฐบาลได้ เพราะปัจจุบัน            
คนมีอายุยืนยาวสูงขึ้น และสังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ (Aging Society) 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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



 

3-8  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

  อย่างไรก็ตามการประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือแบบเงินได้ประจ า การประกันชีวิตแบบนี้ เหมาะส าหรับ
ผู้ที่เริ่มต้นท างาน เพราะเป็นการสร้างวินัยในการเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามชรา และเมื่อครบก าหนดสัญญา ที่อายุ              
55 หรือ 60 ปี ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ จึงจะได้รับเงินผลประโยชน์ตามสัญญา 
 
2. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพเิศษ 
 นอกจากกรมธรรม์แบบพื้นฐานแล้ว บริษัทประกันชีวิตยังออกแบบกรมธรรม์แบบพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับ
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  และเพิ่มทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการการลงทุนนอกเหนือจากการออมเงินได้มากข้ึน 
เป็นการขยายตลาดไปสู่ผู้เอาประกันภัยในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากลุ่มเป้าหมายเดิม ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่กรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ 
ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีรายละเอียดดังนี้     
 2.1 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล  ไลฟ์ อินชัวรันซ์  (Universal Life Insurance)  หมายถึง 
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัท
ประกันชีวิตได้มีการท าสัญญาประกันชีวิต  โดยมีข้อตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะช าระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุในสัญญา
เรียกว่าเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium)  และผู้เอาประกันภัยสามารถช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ 
(Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในส่วนของเงินออมโดยบริษัทจะหักค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ และค่าความคุ้มครอง            
การมรณกรรม (Cost of Insurance) และจะจ่ายผลตอบแทนเป็นคราว ๆ ตามท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย โดยมี
การรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ า 
           การที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life ย่อมมีผลดีต่อผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 
  1) ผลดีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ที่มีต่อผู้เอาประกันภัย คือ  
   (1)  มีแบบประกันใหม่ ๆ ให้เลือก ผู้เอาประกันภัยมีโอกาสเลือกท าประกันแบบใหม่ ๆ ได้เพิ่มมาก
ขึ้น ตามความต้องการ 
   (2) มีผลตอบแทนจากการลงทุน  ผู้เอาประกันภัยที่ชอบการลงทุนนอกเหนือจากความคุ้มครองชีวิต 
จะได้รับผลตอบแทนที่เกิดจากการน าเงินส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันชีวิตมาลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้บริหารการ
ลงทุน 
   (3) มีความโปร่งใส  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่า
การประกันภัย เป็นต้น พร้อมอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างชัดเจน  
 
  อย่างไรก็ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ จะมีความเสี่ยงหากผู้เอาประกันภัยซื้อโดยไม่
มีการศึกษาหรือไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยที่ไม่พร้อมจะรับความเสี่ยงได้                                                                                      
 2.2 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์  ไลฟ์  อินชัวรันซ์  (Unit Link Life Insurance) กรมธรรม์                   
ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์  หมายถึง กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอา
ประกันภัย และบริษัทประกันชีวิตได้มีการท าสัญญาประกันชีวิตควบคู่กับการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีข้อตกลงว่า            
ผู้เอาประกันภัยจะช าระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุในสัญญาเรียกว่าเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอา

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต   3-3 
 

 

เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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  อย่างไรก็ตามการประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือแบบเงินได้ประจ า การประกันชีวิตแบบนี้ เหมาะส าหรับ
ผู้ที่เริ่มต้นท างาน เพราะเป็นการสร้างวินัยในการเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามชรา และเมื่อครบก าหนดสัญญา ที่อายุ              
55 หรือ 60 ปี ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ จึงจะได้รับเงินผลประโยชน์ตามสัญญา 
 
2. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพเิศษ 
 นอกจากกรมธรรม์แบบพื้นฐานแล้ว บริษัทประกันชีวิตยังออกแบบกรมธรรม์แบบพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับ
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  และเพิ่มทางเลือกให้ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการการลงทุนนอกเหนือจากการออมเงินได้มากข้ึน 
เป็นการขยายตลาดไปสู่ผู้เอาประกันภัยในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากลุ่มเป้าหมายเดิม ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่กรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ 
ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีรายละเอียดดังนี้     
 2.1 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล  ไลฟ์ อินชัวรันซ์  (Universal Life Insurance)  หมายถึง 
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยและบริษัท
ประกันชีวิตได้มีการท าสัญญาประกันชีวิต  โดยมีข้อตกลงว่าผู้เอาประกันภัยจะช าระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุในสัญญา
เรียกว่าเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium)  และผู้เอาประกันภัยสามารถช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ 
(Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในส่วนของเงินออมโดยบริษัทจะหักค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ และค่าความคุ้มครอง            
การมรณกรรม (Cost of Insurance) และจะจ่ายผลตอบแทนเป็นคราว ๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย โดยมี
การรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ า 
           การที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life ย่อมมีผลดีต่อผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 
  1) ผลดีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ที่มีต่อผู้เอาประกันภัย คือ  
   (1)  มีแบบประกันใหม่ ๆ ให้เลือก ผู้เอาประกันภัยมีโอกาสเลือกท าประกันแบบใหม่ ๆ ได้เพิ่มมาก
ขึ้น ตามความต้องการ 
   (2) มีผลตอบแทนจากการลงทุน  ผู้เอาประกันภัยที่ชอบการลงทุนนอกเหนือจากความคุ้มครองชีวิต 
จะได้รับผลตอบแทนที่เกิดจากการน าเงินส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันชีวิตมาลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้บริหารการ
ลงทุน 
   (3) มีความโปร่งใส  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่า
การประกันภัย เป็นต้น พร้อมอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างชัดเจน  
 
  อย่างไรก็ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ จะมีความเสี่ยงหากผู้เอาประกันภัยซื้อโดยไม่
มีการศึกษาหรือไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยที่ไม่พร้อมจะรับความเสี่ยงได้                                                                                      
 2.2 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์  ไลฟ์  อินชัวรันซ์  (Unit Link Life Insurance) กรมธรรม์                   
ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์  หมายถึง กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอา
ประกันภัย และบริษัทประกันชีวิตได้มีการท าสัญญาประกันชีวิตควบคู่กับการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีข้อตกลงว่า            
ผู้เอาประกันภัยจะช าระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุในสัญญาเรียกว่าเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอา
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ประกันภัยสามารถช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุนโดยบริษัทจะหัก
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าความคุ้มครองการมรณกรรม (Cost of Insurance) ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย 
 การที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ ยูนิตลิงค์ ย่อมมีผลดีต่อผู้เอาประกันภัย ดังนี้ 
  1) ผลดีของกรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ที่มีต่อผู้เอาประกันภัย 
   (1) มีแบบประกันภัยใหม่ ๆ ให้ผู้เอาประกันภัยมีโอกาสเลือกท าประกันแบบใหม่ ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น 
ตามความต้องการ 
   (2) ผู้เอาประกันภัยที่ชอบการลงทุนนอกเหนือจากความคุ้มครองชีวิต จะได้รับผลตอบแทนจาก
เงินลงทุนที่เป็นไปตามสภาวะของตลาด  
   (3) มีความโปร่งใส ผู้เอาประกันภัยจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น                   
ค่าการประกันภัย เป็นต้น อย่างชัดเจน ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการและความเสี่ยง 
   (4) ไม่มีผลกระทบ หากบริษัทรับประกันภัยประสบกับภาวะขาดทุนจนไม่สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ หน่วยลงทุนของผู้เอาประกันภัยจะไม่มีผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย เนื่องจากเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เอา
ประกันภัยแต่ละราย 
   (5) ใช้วางแผนทางการเงิน ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้กรมธรรม์แบบยูนิตลิงค์ เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนทางการเงินของตนเองได้  
   (6) มีความยืดหยุ่น คือ 
    ก. ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะเลือกใช้สิทธิ ภายใต้ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  
    ข. ผู้เอาประกันภัยสามารถก าหนดช าระเบี้ยประกันภัยเป็นจ านวนเท่าใดก็ได้ หรือหยุดพัก
ช าระเบี้ยได้ตราบใดที่ยังมีเงินในมูลค่าบัญชีกรมธรรม์เพียงพอส าหรับการจัดสรรเป็นค่าความคุ้มครองต่อมรณกรรม 
และค่าใช้จ่าย ด าเนินงาน  
    ค. ผู้เอาประกันภัยสามารถช าระเบี้ยประกันภัยพิเศษเพิ่มเติม (Top ups) ได้ 
    ง. ผลประโยชน์มรณกรรมเพิ่ม/ลด ได้ 
   (7) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน โดยไม่ท าให้กรมธรรม์สิ้นสุด 
 
  อย่างไรก็ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์  มีความเสี่ยง หากผู้เอาประกันภัยซื้อโดยไม่มี
การศึกษา หรือได้รับข้อมูลเพียงพอ อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยที่ไม่พร้อมรับความเสี่ยงได้      
 
3. ภาษเีงนิได้ 
 3.1 ภาษเีงินได้เกีย่วกับกรมธรรม์ประกนัชีวิตหลักแบบพืน้ฐานทุกแบบที่มีระยะเวลาเอาประกนัภัยต้ังแต่ 10 
ปี ขึ้นไป  สามารถน าเบี้ยประกันภัยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีรายละเอียดดังนี้ 
  กรมสรรพากรได้ออกประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 172 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับผู้ท า
ประกันชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552  โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้  
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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  การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ เฉพาะกรณีที่
กรมธรรม์ประกันชีวิตมีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และเป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่
ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
   1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอ่ืนเพิ่มเติม ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความ
คุ้มครองอื่นเพิ่มเติม ดังกล่าว ไม่สามารถยกเว้นภาษีส าหรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได 
   2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์   
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
    (1) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ          
เบี้ยประกันรายปี หรือ 
    (2) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตามช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยก าหนด
นอกจาก (ก) เช่น ราย 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่ละช่วง
ระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยก าหนดให้มีการจ่าย เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน หรือ 
    (3) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนที่ไม่เป็นไปตาม (ก) หรือ (ข) ผลรวมของเงิน
หรือผลประโยชน์ตอบแทนสะสมตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 20 
ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  
    ทั้งนี้ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม (ก) และหรือ (ข) และหรือ (ค) ไม่รวมเงินปันผล
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อ
สิ้นสุดการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา
ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ 
  การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ให้ได้รับยกเว้นภาษีตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษีนั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ 
   (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ยกเว้นภาษีให้แก่สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้
เต็มจ านวนตามที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท 
 
 
  ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี สามี
หรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน ส าหรับเบี้ยประกันชีวิตของสามี   หรือภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงินได้ตาม
จ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 
   (3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ 
    (ก) ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้สามีและภริยาซึ่งเป็น          
ผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท 
ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร
แล้ว 
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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  การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ เฉพาะกรณีที่
กรมธรรม์ประกันชีวิตมีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และเป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่
ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
   1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอ่ืนเพิ่มเติม ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความ
คุ้มครองอื่นเพิ่มเติม ดังกล่าว ไม่สามารถยกเว้นภาษีส าหรับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได 
   2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์   
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
    (1) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ          
เบี้ยประกันรายปี หรือ 
    (2) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตามช่วงระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยก าหนด
นอกจาก (ก) เช่น ราย 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่ละช่วง
ระยะเวลาที่ผู้รับประกันภัยก าหนดให้มีการจ่าย เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน หรือ 
    (3) กรณีได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนที่ไม่เป็นไปตาม (ก) หรือ (ข) ผลรวมของเงิน
หรือผลประโยชน์ตอบแทนสะสมตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 20 
ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  
    ทั้งนี้ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนตาม (ก) และหรือ (ข) และหรือ (ค) ไม่รวมเงินปันผล
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อ
สิ้นสุดการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา
ประกันชีวิต หรือเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ 
  การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ให้ได้รับยกเว้นภาษีตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษีนั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ 
   (2) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ยกเว้นภาษีให้แก่สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้
เต็มจ านวนตามที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท 
 
 
  ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี สามี
หรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน ส าหรับเบี้ยประกันชีวิตของสามี   หรือภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงินได้ตาม
จ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร 
   (3) กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ 
    (ก) ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้สามีและภริยาซึ่งเป็น          
ผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท 
ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร
แล้ว 
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    (ข) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาไม่ใช้สิทธิแยกยื่น
รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้
ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกิน
เงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว 
    (ค) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาใช้สิทธิแยกยื่น
รายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้
ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกิน
เงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว        
การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานจากผู้รับประกันภัยที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายเบี้ยประกัน
ชีวิต 
  กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอ่ืนเพิ่มเติมหลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุจ านวนเบี้ย
ประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยที่จ่ายส าหรับความคุ้มครอง อ่ืนเพิ่มเติมแยกออกจากกัน กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มี
การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ หลักฐานตามวรรคหนึ่งต้องระบุเงื่อนไข ด้วย 
  กรณีผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว และต่อมาได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้มีเงินได้
หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  และต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับปีภาษีที่ได้น าเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจากเงิน
ได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 
27 แห่งประมวลรัษฎากร 
  การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ให้ผู้มีเงินได้น าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปค านวณหักจากเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว 
  ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของอธิบดี
กรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศกรมสรรพากร 
 
 3.2 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือบ านาญ   ตามประกาศของ
กรมสรรพากร ฉบับที่ 194 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ 
สามารถน าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญไปใช้ยื่นลดหย่อนภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาใน 100,000 บาทแรก ให้เต็ม
จ านวนเงินก่อน และส่วนที่เกิน 100,000 บาทนั้น สามารถน ามาใช้หักลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 15 
ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
(RMF) แล้วต้องไม่เกิน 5 แสนบาท ในปีภาษีเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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



 

3-12  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

  1) เป็นการจ่ายเบี้ยประกันส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ านาญที่มีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป 
  2) เป็นการประกันชีวิตที่ ได้ เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักร 
  3) มีการก าหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเป็นรายงวดอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจ านวนผลประโยชน์เงิน
บ านาญ ดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวด หรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันภัยก็ได้ โดยการจ่าย
ผลประโยชน์เงินบ านาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองงวดในการจ่ายที่แน่นอน 
  (4) มีการก าหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึง
อายุ 85 ปี หรือกว่านั้น และผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบ านาญ 
 
4. การเปรียบเทยีบลกัษณะส าคญัของการประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 4 แบบ 
 ตามลักษณะส าคัญของการประกันชีวิตแบบพื้นฐานแต่ละแบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปความ
แตกต่างของแต่ละแบบได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่3.1 ความแตกต่างของกรมธรรม์ประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 

 

ที ่ แบบ/ลกัษณะ แบบช่ัวระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ แบบเงนิได้ประจ า 
หรือบ านาญ 

 

1 กลุ่มเป้าหมาย เหมาะส าหรับผูม้ี
รายได้ไม่สูงพอท่ีจะ
ซื้อการประกันชีวิต
แบบอ่ืน แต่ต้องการ
ความคุ้มครองการ
เสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควร  

เหมาะส าหรับผู้ที่
ต้องการความคุ้มครอง
ชีวิตเพียงอย่างเดียว 

เหมาะส าหรับผู้ที่
ต้องการไดร้ับความ
คุ้มครองจากการท า
ประกันชีวิต พร้อมทั้ง
ต้องการออมทรัพย์ ซึ่ง
เป็นการออมทรัพย์อยา่ง
มีวินัย เพราะต้องช าระ
เบี้ยประกันภัยตาม
ก าหนด 

เหมาะส าหรับผู้ที่
คาดว่าจะมีอายุ        
ยืนยาว บริษัท
ประกันชีวิต 
จะจ่ายเงินจ านวน
หนึ่งเท่ากันอย่าง
สม่ าเสมอให้แก ่
ผู้เอาประกันภัย 
ทุกเดือน หรือทุกปี  
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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3-12  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

  1) เป็นการจ่ายเบี้ยประกันส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ านาญที่มีก าหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป 
  2) เป็นการประกันชีวิตที่ ได้ เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักร 
  3) มีการก าหนดการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเป็นรายงวดอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจ านวนผลประโยชน์เงิน
บ านาญ ดังกล่าวจะจ่ายเท่ากันทุกงวด หรือจ่ายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเอาประกันภัยก็ได้ โดยการจ่าย
ผลประโยชน์เงินบ านาญจะจ่ายตามการทรงชีพที่อาจมีการรับรองงวดในการจ่ายที่แน่นอน 
  (4) มีการก าหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึง
อายุ 85 ปี หรือกว่านั้น และผู้มีเงินได้ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบ านาญ 
 
4. การเปรียบเทยีบลกัษณะส าคญัของการประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 4 แบบ 
 ตามลักษณะส าคัญของการประกันชีวิตแบบพื้นฐานแต่ละแบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปความ
แตกต่างของแต่ละแบบได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่3.1 ความแตกต่างของกรมธรรม์ประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 

 

ที ่ แบบ/ลกัษณะ แบบช่ัวระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ แบบเงนิได้ประจ า 
หรือบ านาญ 

 

1 กลุ่มเป้าหมาย เหมาะส าหรับผูม้ี
รายได้ไม่สูงพอท่ีจะ
ซื้อการประกันชีวิต
แบบอ่ืน แต่ต้องการ
ความคุ้มครองการ
เสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควร  

เหมาะส าหรับผู้ที่
ต้องการความคุ้มครอง
ชีวิตเพียงอย่างเดียว 

เหมาะส าหรับผู้ที่
ต้องการไดร้ับความ
คุ้มครองจากการท า
ประกันชีวิต พร้อมทั้ง
ต้องการออมทรัพย์ ซึ่ง
เป็นการออมทรัพย์อยา่ง
มีวินัย เพราะต้องช าระ
เบี้ยประกันภัยตาม
ก าหนด 

เหมาะส าหรับผู้ที่
คาดว่าจะมีอายุ        
ยืนยาว บริษัท
ประกันชีวิต 
จะจ่ายเงินจ านวน
หนึ่งเท่ากันอย่าง
สม่ าเสมอให้แก ่
ผู้เอาประกันภัย 
ทุกเดือน หรือทุกปี  
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 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต   3-13 
 

 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

ที ่ แบบ/ลกัษณะ แบบช่ัวระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ แบบเงนิได้ประจ า 
หรือบ านาญ 

 

     นับแตผู่้เอาประกันภัย
เกษยีณอาย ุ

 

2 ความ
คุ้มครอง/การ
ออมทรัพย์ 

ให้ความคุ้มครอง ไม่มี
การออมทรัพย ์

ให้ความคุ้มครอง
มากกว่าการออม
ทรัพย ์

เน้นการออมทรัพย์
มากกว่าการคุ้มครอง 
เพราะเป็นการรวมแบบ
ประกัน 2 แบบ 
เข้าด้วยกัน คือ แบบช่ัว
ระยะเวลา และแบบ
สะสมทรัพย์แท้จริง 

เน้นการออมทรัพย์
มากกว่าการคุ้มครอง 

 

3 อัตราเบี้ย
ประกันภัย 

อัตราเบี้ยประกันภัย
ต่ ากว่าแบบประกัน
ชีวิตอื่นๆ 

อัตราเบี้ย
ประกันภัย
ค่อนข้างต่ า 

อัตราเบี้ยประกันภัยสูง อัตราเบี้ยประกันภัย
สูง 

4 การช าระเบีย้
ประกันภัย 

ช าระเบี้ยประกันภยัใน
อัตราคงท่ีภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดใน
กรมธรรม ์
หรือช าระเพียงครั้ง
เดียว 

ช าระเบี้ย
ประกันภัยในอัตรา
คงที่ได้ตลอดชีพ
หรือตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดใน
กรมธรรม์ หรือ
ช าระเพียงครั้ง
เดียว  

ช าระเบี้ยประกันภยัใน
อัตราคงท่ีตลอดอายุ
สัญญา หรือสั้นกว่าอายุ
สัญญา 
หรือช าระเพียงครั้งเดียว  

ช าระเบี้ยประกันภยัใน
อัตราคงท่ีภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดใน
กรมธรรม ์
หรือช าระเพียงครั้ง
เดียว 

5 มูลค่าเวนคืน
กรมธรรม์
ประกันภัย 

อาจมีมูลค่าเวนคืนถ้า
มีระยะเวลา≥ 20 ปี 
เมื่อขณะท าประกันมี
อายุสูงและมีการช าระ
เบี้ยครั้งเดียว 

ม ี ม ี ม ี
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

ที ่ แบบ/ลกัษณะ แบบช่ัวระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ แบบเงนิได้ประจ า 
หรือบ านาญ 

6 การหัก
ลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคล
ธรรมดา 

สามารถน าเบี้ยประกัน
ชีวิตที่มีระยะเวลาเอา
ประกันภัย 10 ปีขึ้นไป
ยื่นหักลดหย่อนภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาเป็น
จ านวนเงินตามที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกิน 100,000 
บาท 

หลักการเดียวกับ
แบบช่ัวระยะเวลา 

หลักการเดียวกับ 
แบบช่ัวระยะเวลา 

สามารถน าเบี้ยประกัน
ชีวิตแบบบ านาญที่มี
ระยะเวลาเอา
ประกันภัย 10 ปีขึ้นไป
ยื่นหักลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
ใน 100,000 บาทแรก
ให้เต็มจ านวนเงินก่อน 
และส่วนท่ีเกิน 
100,000 บาทนั้น
สามารถน ามาใช้หัก
ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม
ได้อีกไม่เกินร้อยละ 
15 ของเงินได้พึง
ประเมิน แต่ต้อง     
ไม่เกิน 200,000 บาท
และเมื่อรวม RMF, 
Provident Fund, 
กบข. ต้องไม่เกิน 
500,000 บาท 

 
5. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายกรมธรรม์ 
 ในการประกันชีวิต นอกจากสัญญาประกันชีวิตหลักซึ่งบริษัทผู้รับประกันชีวิตตกลงจะจ่ายจ านวนเงินที่
แน่นอนตามที่ตกลงกันไว้ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตจนครบก าหนดสัญญา หรือเสียชีวิตก็ตาม บริษัทประกันภัย            
ยังสามารถจัดท าสัญญาเพิ่มเติม หรือบันทึกสลักหลัง ส าหรับแนบไว้กับกรมธรรม์ เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์
หลัก เพื่อขยายความคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายมีหลาย
อย่างได้แก่ 
 5.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ 
 5.2 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ 
 5.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิ์ในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย 
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

ที ่ แบบ/ลกัษณะ แบบช่ัวระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ แบบเงนิได้ประจ า 
หรือบ านาญ 

6 การหัก
ลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคล
ธรรมดา 

สามารถน าเบี้ยประกัน
ชีวิตที่มีระยะเวลาเอา
ประกันภัย 10 ปีขึ้นไป
ยื่นหักลดหย่อนภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาเป็น
จ านวนเงินตามที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกิน 100,000 
บาท 

หลักการเดียวกับ
แบบช่ัวระยะเวลา 

หลักการเดียวกับ 
แบบช่ัวระยะเวลา 

สามารถน าเบี้ยประกัน
ชีวิตแบบบ านาญที่มี
ระยะเวลาเอา
ประกันภัย 10 ปีขึ้นไป
ยื่นหักลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
ใน 100,000 บาทแรก
ให้เต็มจ านวนเงินก่อน 
และส่วนท่ีเกิน 
100,000 บาทนั้น
สามารถน ามาใช้หัก
ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม
ได้อีกไม่เกินร้อยละ 
15 ของเงินได้พึง
ประเมิน แต่ต้อง     
ไม่เกิน 200,000 บาท
และเมื่อรวม RMF, 
Provident Fund, 
กบข. ต้องไม่เกิน 
500,000 บาท 

 
5. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายกรมธรรม์ 
 ในการประกันชีวิต นอกจากสัญญาประกันชีวิตหลักซึ่งบริษัทผู้รับประกันชีวิตตกลงจะจ่ายจ านวนเงินที่
แน่นอนตามที่ตกลงกันไว้ หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตจนครบก าหนดสัญญา หรือเสียชีวิตก็ตาม บริษัทประกันภัย            
ยังสามารถจัดท าสัญญาเพิ่มเติม หรือบันทึกสลักหลัง ส าหรับแนบไว้กับกรมธรรม์ เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์
หลัก เพื่อขยายความคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายมีหลาย
อย่างได้แก่ 
 5.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ 
 5.2 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ 
 5.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิ์ในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต   3-15 
 

 

 
 5.4 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบี้ยประกันภัย 
 5.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา 
 รายละเอียด มีดังนี้   
 5.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายเพือ่คุ้มครองอบัุติเหตุ  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ นี้  ผู้เอาประกันภัยจะเลือกซื้อ
หรือไม่ หรือจะซื้อเท่าใดก็ได้ แต่โดยทั่วไปจะซื้อได้เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันชีวิต หากซื้อควบกับการประกันชีวิต
จะต้องช าระเบี้ยประกันอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกันชีวิต 
 อุบัติเหตุ หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้เอา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง   
 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายฯ นี้ เป็นสัญญาที่มีอายุ 1 ปี ผู้เอาประกันภัยจะท าการต่อสัญญาได้ทุกปี  
 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Accidental Death 
Benefit: ADB) แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ 
  1) สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยะเนื่องจาก
อุบัติ เหตุ (Accidental Death and Dismemberment: AD&D) ถ้าความบาดเจ็บที่ ได้รับท าให้ผู้ เอาประกันภัย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยะและสายตา ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอา
ประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ใน ในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้ น บริษัทจะ
จ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

    
รายการทดแทน อตัราร้อยละของจ านวนเงนิเอาประกนัภัยอุบัตเิหต ุ

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

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

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

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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              2)  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยะ และการทุพพลภาพ 
เนื่องจากอุบัติเหตุ (Accidental Death and Indemnity: AI) ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  
สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้           
ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใด 
บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  
   3) สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ถ้าหาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ หรือต้องรักษาตัว
ในโรงพยาบาล หรือต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเพื่อให้การพยาบาล บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่าย
แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย 
   กรณีการจ่ายเงินชดเชยเป็น 2 เท่าจากอุบัติเหตุพิเศษ โดยปกติสัญญาเพิ่มเติมฯ ทั้ง 3 แบบข้างต้นนี้จะ
จ่ายเงินทดแทนให้เป็น 2 เท่าของจ านวนเงินเอาประกันภัย หากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพของผู้เอา
ประกันภัยเกิดจากอุบัติเหตุพิเศษ ซึ่งได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ในโรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะ 
ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ร่วมอยู่ ณ ที่นั้นในขณะที่เกิดเหตุ หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่รถไฟ หรือรถโดยสารประจ าทางที่ได้รับ
อนุญาตให้รับส่งในเส้นทางประจ า หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่ลิฟต์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยก าลังโดยสารอยู่ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ใน
เหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง)   
   สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุนี้  จะไม่คุ้มครองความสูญเสียจาก
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ 
    (1) การถูกฆ่า หรือถูกท าร้ายร่างกายโดยเจตนา  
    (2) สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงคราม
กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือข้ึนต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย 
    (3) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่น หรือแข่งสกีทุก
ชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ใน
บอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีน หรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ด าน้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วย
หายใจใต้น้ า 
    (4) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง ขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน
เพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานประจ าอากาศยานใด ๆ 
    (5) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์         
ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต   3-3 
 

 

เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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              2)  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยะ และการทุพพลภาพ 
เนื่องจากอุบัติเหตุ (Accidental Death and Indemnity: AI) ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  
สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับท าให้           
ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใด 
บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามตารางรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  
   3) สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ถ้าหาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ หรือต้องรักษาตัว
ในโรงพยาบาล หรือต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเพื่อให้การพยาบาล บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่าย
แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย 
   กรณีการจ่ายเงินชดเชยเป็น 2 เท่าจากอุบัติเหตุพิเศษ โดยปกติสัญญาเพิ่มเติมฯ ทั้ง 3 แบบข้างต้นนี้จะ
จ่ายเงินทดแทนให้เป็น 2 เท่าของจ านวนเงินเอาประกันภัย หากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพของผู้เอา
ประกันภัยเกิดจากอุบัติเหตุพิเศษ ซึ่งได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ในโรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะ 
ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ร่วมอยู่ ณ ที่นั้นในขณะที่เกิดเหตุ หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่รถไฟ หรือรถโดยสารประจ าทางที่ได้รับ
อนุญาตให้รับส่งในเส้นทางประจ า หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่ลิฟต์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยก าลังโดยสารอยู่ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ใน
เหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง)   
   สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุนี้  จะไม่คุ้มครองความสูญเสียจาก
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ 
    (1) การถูกฆ่า หรือถูกท าร้ายร่างกายโดยเจตนา  
    (2) สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงคราม
กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การท่ีประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย 
    (3) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่น หรือแข่งสกีทุก
ชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง หรือโดยสารอยู่ใน
บอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีน หรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ด าน้ าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วย
หายใจใต้น้ า 
    (4) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก าลังขึ้นหรือก าลังลง ขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน
เพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานประจ าอากาศยานใด ๆ 
    (5) การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์         
ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
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    (6) การฆ่าตัวตายหรือการท าร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระท าเช่นว่านั้นในขณะที่รู้ สึก            
ผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม 
    (7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
    (8) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่
ได้รับอุบัติเหตุ 
    (9) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ าเป็นจะต้องกระท าเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ              
ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ และได้กระท าการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
    (10) การแท้งลูก 
    (11) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการใน
สงครามหรือเยี่ยงสงคราม ในกรณีนี้ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน 
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้ตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
    (12) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม          
    (13) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์
ใด ๆ อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่ง
ด าเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง 
    (14) การปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน 
(Spondylolisthesis) ก ระ ดู ก สั น ห ลั ง เสื่ อ ม  (Degeneration ห รื อ  Spondylosis) ก ระ ดู ก สั น ห ลั ง อั ก เส บ 
(Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก        
สันหลังอันเนื่องมากจากอุบัติเหตุ 
  หากผู้เอาประกันภัยต้องการซื้อความคุ้มครองดังกล่าว สามารถท าได้โดยระบุขอเอาประกันภัยไว้ในใบค าขอ
พร้อมช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมนี้  บริษัทจะพิจารณารับประกันอุบัติเหตุโดยมีบันทึกสลักหลัง
เพิ่มความคุ้มครอง บันทึกสลักหลังนี้ เรียกว่า บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองจลาจล ฆาตกรรม ลอบท าร้าย และ
สงคราม (ฆจ.) บริษัทรับประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง โดยจ่ายผลประโยชน์ให้เหมือนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย
กรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุทุกประการ ในจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลัง หากผู้เอา
ประกันถูกฆาตกรรม หรือถูกท าร้ายร่างกายโดยเจตนา การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพเนื่องจากสงคราม 
สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ หรือรัฐประหาร การกบฏ การจลาจล และการนัดหยุดงาน    
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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  5.2 สัญญาเพิม่เติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ  เป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัท
ประกันชีวิตตกลงจ่ายเงินชดเชยการสูญเสียรายได้ของผู้เอาประกันภัย เนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย เป็น
สาเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องนอนพักรักษาตัวไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ  และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้า
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนั้นสัญญาเพิ่มเติมฯ นี้จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
   1) สัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวัน   เนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย บริษัทประกันชีวิตตก
ลงจ่ายค่าชดเชยรายวันให้ผู้เอาประกันภัยในขณะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ผลประโยชน์ที่จ่ายให้จะไม่ค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่จ่ายให้เป็นค่าชดเชยรายวัน ซ่ึงลักษณะของการไม่สามารถประกอบอาชีพจะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา การจ่ายเงินชดเชยรายวันจะก าหนดเป็นร้อยละของรายได้ที่ได้รับจริงก่อนการ
ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เช่น จ่ายให้เป็นรายสัปดาห์ ร้อยละ 75 ต่อสัปดาห์ของรายได้ หรือก าหนดการจ่ายเป็น
จ านวนร้อยละของรายได้ที่แท้จริงในวันที่ขอเอาประกันชีวิต  
   สืบเนื่องจากวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้เอาประกันภัย ไม่
จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย   
ทางนายทะเบียน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค าสั่ง เร่ือง ให้ใช้
บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอา
ประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้        
    (1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
    (2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
    (3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
    (4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
    (5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
    (6) การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
    (7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
    (8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)     
    (9) การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
    (10) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
    (11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)             
    (12) การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
    (13) ก าร เจ า ะช่ อ ง เยื่ อ หุ้ ม ป อ ด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/ 
Thoracic  Paracentesis)         
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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  5.2 สัญญาเพิม่เติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ  เป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัท
ประกันชีวิตตกลงจ่ายเงินชดเชยการสูญเสียรายได้ของผู้เอาประกันภัย เนื่องจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย เป็น
สาเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องนอนพักรักษาตัวไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ  และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้า
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนั้นสัญญาเพิ่มเติมฯ นี้จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
   1) สัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวัน   เนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย บริษัทประกันชีวิตตก
ลงจ่ายค่าชดเชยรายวันให้ผู้เอาประกันภัยในขณะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ผลประโยชน์ที่จ่ายให้จะไม่ค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่จ่ายให้เป็นค่าชดเชยรายวัน ซ่ึงลักษณะของการไม่สามารถประกอบอาชีพจะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา การจ่ายเงินชดเชยรายวันจะก าหนดเป็นร้อยละของรายได้ที่ได้รับจริงก่อนการ
ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เช่น จ่ายให้เป็นรายสัปดาห์ ร้อยละ 75 ต่อสัปดาห์ของรายได้ หรือก าหนดการจ่ายเป็น
จ านวนร้อยละของรายได้ที่แท้จริงในวันที่ขอเอาประกันชีวิต  
   สืบเนื่องจากวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้เอาประกันภัย ไม่
จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย   
ทางนายทะเบียน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค าสั่ง เร่ือง ให้ใช้
บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการตาม
ความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษานั้น ผู้เอา
ประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้        
    (1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
    (2) การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
    (3) การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
    (4) การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
    (5) การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
    (6) การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
    (7) การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
    (8) การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)     
    (9) การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
    (10) การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
    (11) การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)             
    (12) การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
    (13) ก าร เจ า ะช่ อ ง เยื่ อ หุ้ ม ป อ ด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/ 
Thoracic  Paracentesis)         
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   (14) การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
   (15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
   (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
   (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
   (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma knife)  
  (บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์ )      
การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ
มากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการตรวจรักษาตาม
บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน ... วัน (สูงสุด                
ไม่เกิน  90 วัน) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน1  
  2) สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกันไม่เกิน 90 วัน 
หรือ 120 วันในกรณีบางโรค แต่บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บภายใน 30
วัน นับแต่วันท าสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกรมธรรม์   
   (1) บริษัทจะจ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจ านวนเงินสูงสุด
ของรายการความคุ้มครองแต่ละรายการดังนี้  
 
ผลประโยชน์/แบบ.....................  
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ าวัน (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภายนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)  
ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 

******** 

ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง   
  - ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก 
   ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

******** 

          
 

1 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : ค าสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557 เรื่องให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชย
รายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)        
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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   (2) จ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงิน
คุ้มครองรวม (ไม่แยกรายการที่คุ้มครอง) 
   ข้อพิจารณาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนของการจ่าย           
ค่าสินไหมตามสัญญานี้ กับการได้รับเงินสวัสดิการอ่ืน หรือการประกันสุขภาพอ่ืนของผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถเบิกได้มากกว่าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลจริง แต่จ านวนเงินสูงสุดที่คุ้มครองจะจ ากัดความคุ้มครอง
โดยไม่แยกรายการ 
             (3) จ่ายความคุ้มครองเท่ากับจ านวนเงินชดเชยรายวัน และไม่เกิน ...วัน 
   สัญญาเพิ่มเติมนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถรับเงินชดเชยเป็นรายวันตามจ านวนวันที่เข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยใน โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้เอาประกันภัยได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอ่ืนมาก่อนหรือไม่  
   และด้วยวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้เอาประกันภัย 
ไม่จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย    
ทางนายทะเบียน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค าสั่ง เรื่อง ให้ใช้
บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือ
หัตถการตามความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษา
นั้น ผู้เอาประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้           
   (1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
   (2)  การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
   (3)  การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
   (4)  การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
   (5)  การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
   (6)  การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
   (7)  การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
   (8)  การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)     
   (9)  การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
   (10)  การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
   (11)  การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)             
   (12)  การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
   (13) ก าร เจ าะช่ อ ง เยื่ อ หุ้ ม ป อด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/ 
Thoracic  Paracentesis)            
   (14) การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
   (15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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   (2) จ่ายความคุ้มครองไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ายสูงสุดไม่เกินจ านวนเงิน
คุ้มครองรวม (ไม่แยกรายการที่คุ้มครอง) 
   ข้อพิจารณาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนของการจ่าย           
ค่าสินไหมตามสัญญานี้ กับการได้รับเงินสวัสดิการอ่ืน หรือการประกันสุขภาพอ่ืนของผู้เอาประกันภัย เพราะผู้เอา
ประกันภัยไม่สามารถเบิกได้มากกว่าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลจริง แต่จ านวนเงินสูงสุดที่คุ้มครองจะจ ากัดความคุ้มครอง
โดยไม่แยกรายการ 
             (3) จ่ายความคุ้มครองเท่ากับจ านวนเงินชดเชยรายวัน และไม่เกิน ...วัน 
   สัญญาเพิ่มเติมนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถรับเงินชดเชยเป็นรายวันตามจ านวนวันที่เข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยใน โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้เอาประกันภัยได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอ่ืนมาก่อนหรือไม่  
   และด้วยวิวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือหัตถการในปัจจุบันท าให้ผู้เอาประกันภัย 
ไม่จ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย    
ทางนายทะเบียน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค าสั่ง เรื่อง ให้ใช้
บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด หรือ
หัตถการตามความจ าเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ท าให้การตรวจรักษา
นั้น ผู้เอาประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย จ านวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส าหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นโดยการผ่าตัดหรือหัตถการ ดังต่อไปนี้           
   (1) การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
   (2)  การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
   (3)  การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
   (4)  การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
   (5)  การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
   (6)  การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations) 
   (7)  การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass) 
   (8)  การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)     
   (9)  การตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 
   (10)  การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
   (11)  การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)             
   (12)  การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
   (13) ก าร เจ าะช่ อ ง เยื่ อ หุ้ ม ป อด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/ 
Thoracic  Paracentesis)            
   (14) การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
   (15) การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
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   (16) การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
   (17) การรักษา Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
   (18) การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma knife) 
   (19) การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation) 
   (20) การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ (Tissue Biopsy) 
   (21) การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction) 
  (บริษัทประกันภัยสามารถระบุการผ่าตัด หรือหัตถการเพิ่มเติมได้ ตามวิวัฒนาการทางการแพทย์)  
  การจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัด
หรือหัตถการมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามสัญญาเพิ่มเติม หรือเป็นการ
ตรวจรักษาตามบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมนี้) ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาแต่ละคร้ังห่างกันไม่เกิน ...
วัน (สูงสุดไม่เกิน  90 วัน ) ให้ถือเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งตามค านิยามในสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชย         
รายวัน2  
 5.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก โดยมีเงื่อนไข คือ 
  1) ผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร หรือเกิดการสูญเสียแขนขา และสายตา  สองอย่าง
หรือมากกว่า ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยก็ตาม 
  2) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1 เกิดขึ้นในขณะที่กรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
มีผลบังคับ 
  3) เหตุดังกล่าวตามข้อ 1 เกิดขึ้นก่อนที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
  4) เมื่อผู้เอาประกันภัยพ้นสภาพจากการเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การยกเว้นเบี้ยประกันภัย            
จะสิ้นสุดลง ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อไป          

  5.4 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบ้ียประกันภัย เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองการช าระเบี้ย
ประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ของผู้เยาว์ ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เยาว์ โดยจะ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยหากผู้ช าระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้อีกต่อไป ก่อนมีอายุครบ 60 ปี หรือก่อนผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 25 ปี โดยผู้เยาว์จะได้รับการ
ยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัยในอนาคตของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมแนบอยู่ รวมถึงเบี้ยประกันภัยของ
สัญญาแนบท้ายฯ อ่ืน ๆ ด้วย จนกว่าผู้ช าระเบี้ยประกันภัยจะมีอายุครบ 60 ปี หรือผู้เยาว์จะมีอายุครบ 25 ปี แล้วแต่
เวลาไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของผู้เยาว์ยังมีผลบังคับตลอดช่วงเวลาเสมือนว่ามีการช าระเบี้ยประกันภัยมาโดย
ตลอด      
 
2 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : ค าสั่งนายทะเบียนที่ 34/2557 เรื่องให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชย
รายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรง พยาบาล (Day Case) 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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              5.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา  เป็นสัญญาที่มีลักษณะคล้ายกับกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น   แต่บริษัทรับประกันชีวิตจัดท าเป็นสัญญา
เพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัยนอกเหนือจากความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์
ประกันชีวิตหลัก               
         นอกจากผลิตภัณฑ์หลักที่เสนอขายอยู่ทั่วไปนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในการเสริมสร้างสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสาธารณชนในวงกว้าง รวมทั้งการพัฒนาช่อง
ทางการจ าหน่าย เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงประชาชนทุกระดับ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกัน
วินาศภัยไทยในการก าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์)  
           ประกันภัยรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันส์ เป็นการประกันภัยภาคสมัครใจ ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานอย่าง
พอเพียงแก่สาธารณชนในวงกว้าง ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยต่ า และสามารถเข้าถึงหรือหาซื้อได้โดยง่าย ไม่ว่าจะซื้อผ่าน
ช่องทางการจ าหน่ายใด จากบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย โดยจะให้ความคุ้มครองมาตรฐาน
เหมือนกันหมด 
          ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียชีวิตก่อนวันอันควร ทุพพลภาพถาวรสิ้น เชิง หรือสูญเสียอวัยวะ การ
ประกันภัยเพื่อรายย่อ หรือไมโครอินชัวรันส์จะจ่ายเงินค่าทดแทนภายใน 15 วัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของ
ครัวเรือน นอกจากประชาชนทุกระดับสามารถซื้อการประกันภัยเพื่อรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันซ์เพื่อคุ้มครองตนเอง
แล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างสวัสดิภาพ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของสังคมไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจ
ประกันภัยเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนและสังคมมากยิ่งขึ้น 

 
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภัย 200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันซ์) 

ข้อตกลงคุ้มครอง จ านวนเงนิเอาประกนัภัย/เงนิค่าทดแทน (บาท) 
ข้อ 1 การเสยีชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสญูเสยีสายตา หรือ 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตไุม่รวมการถูกฆาตกรรม                 
ลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต ์

100,000 

ข้อ 2 การเสยีชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสญูเสยีสายตา หรือ                     
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถกูฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/
หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ์

50,000 

ข้อ 3 ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณเีสียชีวิตจาก              
การเจ็บป่วยนอกเว้นกรณเีสยีชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก 
นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกนัภัย 

10,000 

เบี้ยประกันภัยรวม 200 บาท/ปี 
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). Insurance Circle (ฉบับพิเศษ).                                                     
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รายย่อย

ป่วยยกเว ้น
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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              5.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา  เป็นสัญญาที่มีลักษณะคล้ายกับกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น   แต่บริษัทรับประกันชีวิตจัดท าเป็นสัญญา
เพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัยนอกเหนือจากความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์
ประกันชีวิตหลัก               
         นอกจากผลิตภัณฑ์หลักที่เสนอขายอยู่ทั่วไปนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในการเสริมสร้างสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสาธารณชนในวงกว้าง รวมทั้งการพัฒนาช่อง
ทางการจ าหน่าย เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงประชาชนทุกระดับ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกัน
วินาศภัยไทยในการก าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์)  
           ประกันภัยรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันส์ เป็นการประกันภัยภาคสมัครใจ ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานอย่าง
พอเพียงแก่สาธารณชนในวงกว้าง ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยต่ า และสามารถเข้าถึงหรือหาซื้อได้โดยง่าย ไม่ว่าจะซื้อผ่าน
ช่องทางการจ าหน่ายใด จากบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย โดยจะให้ความคุ้มครองมาตรฐาน
เหมือนกันหมด 
          ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียชีวิตก่อนวันอันควร ทุพพลภาพถาวรสิ้น เชิง หรือสูญเสียอวัยวะ การ
ประกันภัยเพื่อรายย่อ หรือไมโครอินชัวรันส์จะจ่ายเงินค่าทดแทนภายใน 15 วัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของ
ครัวเรือน นอกจากประชาชนทุกระดับสามารถซื้อการประกันภัยเพื่อรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันซ์เพื่อคุ้มครองตนเอง
แล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างสวัสดิภาพ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของสังคมไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจ
ประกันภัยเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนและสังคมมากยิ่งขึ้น 

 
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภัย 200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันซ์) 

ข้อตกลงคุ้มครอง จ านวนเงนิเอาประกนัภัย/เงนิค่าทดแทน (บาท) 
ข้อ 1 การเสยีชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสญูเสยีสายตา หรือ 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตไุม่รวมการถูกฆาตกรรม                 
ลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต ์

100,000 

ข้อ 2 การเสยีชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสญูเสยีสายตา หรือ                     
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถกูฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/
หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ์

50,000 

ข้อ 3 ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณเีสียชีวิตจาก              
การเจ็บป่วยนอกเว้นกรณเีสยีชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก 
นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกนัภัย 

10,000 

เบี้ยประกันภัยรวม 200 บาท/ปี 
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). Insurance Circle (ฉบับพิเศษ).                                                     
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เร่ืองที ่3.2  
หน้าที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 

    ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตโดยทั่วไป ตัวแทนประกันชีวิต คือผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายให้ท าการ
ชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทฯ และเป็นบุคคลส าคัญที่ช่วยขยายตลาดการประกันชีวิตให้เติบโตมาก
ขึ้น ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตมิใช่เป็นเพียงนักขายเพียงอย่างเดียว แต่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องเป็นที่ปรึกษาทาง             
การเงินให้แก่ลูกค้า ด้วยเหตุนี้ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และต้องผ่านการอบรม
ตามหลักสูตร และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด  
รวมทั้งจะต้องมีหน้าที่และคุณสมบัติในการเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ดังนี้ 
 
1. หน้าทีข่องตวัแทนประกนัชีวติในการน าเสนอผลติภัณฑ์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน   

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และ
ธนาคาร พ.ศ. 2551 ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ดังนี้ 

1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
2) แจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับผู้มุ่งหวังซึ่งต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์

ประกันภัยเท่านั้น และจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “ฝาก” หรือ “ฝากเงิน” แทนการช าระเบี้ยประกันภัย 
3) หากผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดแจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่าการแสดงเจตนานั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใด

ให้ยุติการขายทันที 
4) เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องอธิบายเก่ียวกับ

กรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย โดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเท่านั้น 
5) แนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 

(Suitability Requirement) 
6) เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท าประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค าขอเอาประกันภัยให้แก่           

ผู้มุ่งหวัง และให้ผู้มุ่งหวังกรอกรายละเอียดให้ตามค าร้องขอของผู้เอาประกันภัย และลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอเอา
ประกันภัยด้วยตนเอง 

หากตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้กรอกรายละเอียดให้ตามค าร้องขอของผู้มุ่งหวัง ตั วแทนประกันชีวิตจะต้อง
กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้มุ่งหวังหรือจากที่ตนทราบข้อมูล  และตัวแทนประกันชีวิตจะต้อง
อ่านรายละเอียดใบค าของเอาประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟังก่อนให้ผู้มุ่งหวังลงลายมือชื่อในฐานะ
ผู้เอาประกันภัย 
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ชัดเจน

ลงลายมือชื่อในฐานะผู ้ขอ

เอาประกันภัยด้วยตนเอง

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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7) เมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกัน
ชีวิตทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท  

8) เมื่อได้รับค าขอเอาประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยจากผู้มุ่งหวังแล้ว ให้ตัวแทนประกันชีวิตส่งมอบ
เอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสารการรับเงินของบริษัทด้วย 

9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค าขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้อง
แจ้งระยะเวลาซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทเกี่ยวกับกรมธรรม์
ประกันภัย 

10) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบว่า เมื่อผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว  ผู้มุ่งหวัง 
มีสิทธิตรวจสอบเนื้อหาตามกรมธรรม์ประกันภัย หากไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวังมีสิทธิเลิกสัญญาภายใน 15 วัน นับตั้งแต่
วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือมากกว่า 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่
เสนอขาย 

11) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทใน
โอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป   

                                                                             
2. คุณสมบัตขิองตวัแทนประกนัชีวติในการน าเสนอผลติภัณฑ์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน     
 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่จะน าเสนอขายกรมธรรม์แบบพื้นฐานจะต้องมีคุณสมบัติ       
(พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : มาตรา 69) ดังนี้ 
 1) บรรลุนิติภาวะ 
 2) มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
 3) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 4) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต เว้นแต่
ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 6) ไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต 
 7) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลา
ห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 8) ได้รับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศก าหนดหรือสอบความรู้
เก่ียวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
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เร่ืองที ่3.1  
แบบของกรมธรรม์ประกนัชีวติ พร้อมสัญญาเพิม่เติม 
แนบท้ายกรมธรรม์ 
 
  
 การประกันชีวิต คือการประกันภัยที่มีการจ่ายเงินคืนโดยอาศัยการทรงชีพ และการมรณะของบุคคลเป็นเหตุ
ในการจ่าย โดยการรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัยซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ในลักษณะการเสี่ยงภัยประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ประสบภัย และเพื่อให้บุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจทางการเงินกลับคืนสู่สภาพ
เดิม   
 บุคคลทุกคนที่ท าประกันชีวิต ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และสิ่งแวดล้อมของ     
แต่ละบุคคล บางกลุ่มคน ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อจัดสรรไว้ใช้ส าหรับครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเมื่อต้อง
เสียชีวิต หรือบางกลุ่มคนต้องการท าประกันชีวิตเพื่อสะสม หรือลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนเป็นกองทุนไว้ใช้ในยามชรา    
 ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้เสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
หลายแบบ เพื่อสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน 
 แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้              
 1.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)  
 1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  (Whole Life Insurance) 
 1.3  การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  (Endowment Insurance) 
 1.4  การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า หรือแบบบ านาญ  (Annuity Life Insurance) 
 การประกันชีวิตทั้ง 4 แบบนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 การประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา คือการประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา  และหากผู้เอา
ประกันภัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว  สัญญานั้นถือว่าสิ้นสุดลง  ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ านวนใด 
ๆ ทั้งสิ้น การประกันชีวิตแบบนี้ให้ประโยชน์ในด้านการคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว  คือ ให้ความคุ้มครอง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น 
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7) เมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกัน
ชีวิตทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท  

8) เมื่อได้รับค าขอเอาประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยจากผู้มุ่งหวังแล้ว ให้ตัวแทนประกันชีวิตส่งมอบ
เอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสารการรับเงินของบริษัทด้วย 

9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค าขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้อง
แจ้งระยะเวลาซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทเกี่ยวกับกรมธรรม์
ประกันภัย 

10) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบว่า เมื่อผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว  ผู้มุ่งหวัง 
มีสิทธิตรวจสอบเนื้อหาตามกรมธรรม์ประกันภัย หากไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวังมีสิทธิเลิกสัญญาภายใน 15 วัน นับตั้งแต่
วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือมากกว่า 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่
เสนอขาย 

11) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทใน
โอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป   

                                                                             
2. คุณสมบัตขิองตวัแทนประกนัชีวติในการน าเสนอผลติภัณฑ์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน     
 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่จะน าเสนอขายกรมธรรม์แบบพื้นฐานจะต้องมีคุณสมบัติ       
(พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : มาตรา 69) ดังนี้ 
 1) บรรลุนิติภาวะ 
 2) มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
 3) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 4) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต เว้นแต่
ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 6) ไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต 
 7) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลา
ห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 8) ได้รับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศก าหนดหรือสอบความรู้
เก่ียวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
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กรมสรรพากร. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการ
 ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าทีได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันชีวิตแบบบ านาญของผู้มีเ งินได้ตาม
 วรรคสองของข้อ 2 (61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
 ยกเว้นรัษฎากร.         
 . ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการ
 ยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามข้อ 2 (61) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 
 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎรกร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551.    
พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551: มาตรา 69 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ต้องมี
 คุณสมบัติ. 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. ค าสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557 เรื่องให้ใช้บันทึก
 สลักหลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในท่ีไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case). 
 . ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก    
 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร 
 พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2551. 
 . Insurance Circle (ฉบับพิเศษ). 
Jones, Harriett E. J.D., FLMI, ACS, AIRC/Steven R. Silver, J.D., FLMI, AFSI, ACS, AIRC, AIAA. (2011). Principles of 
 Insurance. 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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