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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความจ าเป็นและความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 2.  อธิบายปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อรับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) และยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้ 

 3.  อธิบายองค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้ 
 4.  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล        

ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ได้ 
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4-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

 

บทที ่4 การจดัการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย                                 ตช.3 
           (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่
 4.1 การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 
 4.2 ผลกระทบของการจา่ยผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่ถูกต้อง 
 4.3 กรณีศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
  
แนวคดิ 
 1. ในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันชีวิตจะพิจารณาถึงสิทธิ

ของผู้เอาประกันชีวิตที่ได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีประเด็นที่บริษัท
ประกันชีวิตจะต้องให้ความส าคัญ ได้แก่ สถานะของกรมธรรม์ขณะเกิดความสูญเสีย ระยะเวลาบอกล้าง
สัญญา และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย และการพิจารณาถึงส่วนประกอบผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความแตกต่างกันในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และ 
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์  

 2. ในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย มีผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินการที่
ไม่ถูกต้องของกระบวนการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์จาก 2 สาเหตุ 
ได้แก่ การพิจารณาสินไหมที่ไม่เป็นธรรม และการทุจริตในการเรียกร้องสินไหม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่
เก่ียวข้องทั้ง 3 ฝ่าย อันได้แก่ บริษัทประกันชีวิต ผู้เอาประกันชีวิต และตัวแทนประกันชีวิต 

 3. กรณีศึกษาแสดงถึงประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะของการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมือ่ศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ  
 1. อธิบายแนวทางการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาประกันชีวิต

แบบพื้นฐาน แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และ แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
 2.  อธิบายถึงสาเหตุการเกิดผลกระทบของการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และอธิบายผลกระทบของ

การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ไม่ถูกต้องต่อผู้ที่เก่ียวข้องแต่ละฝ่ายได้  
 3.  วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของการจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่เกิดจากการ

น าเสนอแบบประกันภัยที่ไม่เหมาะสมให้กับผู้เอาประกันชีวิตของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล 
ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
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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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การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยั     4-3 

 

เร่ืองที ่4.1  
การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองทีร่ะบุไว้ใน
สัญญาประกนัภัย 
  
  
 การที่บริษัทประกันชีวิตได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านกระบวนการพิจารณารับประกันชีวิตในการให้ความ
คุ้มครองตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ก็หมายถึงว่าบริษัทประกันชีวิตนั้นได้ตกลงที่จะกระท าตามข้อ
สัญญาในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เมื่อเกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิตและฝ่ายผู้ เอาประกันชีวิตได้
เรียกร้องต่อบริษัทประกันชีวิต การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่มีการเรียกร้องนี้จะอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้พิจารณาสินไหมซึ่งอยู่ในส่วนงานพิจารณาสินไหมประกันชีวิต ผลของการพิจารณาการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ด าเนินการโดยผู้พิจารณาสินไหมอาจจะเป็นไปได้ทั้งกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
อนุมัติจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตเรียกร้อง หรือปฏิเสธการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ผลของการพิจารณาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกรณี ผู้พิจารณาสินไหมจะพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ที่
ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตได้น าเสนอต่อบริษัทร่วมกับการพิจารณาเงื่อนไขของความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิตที่ระบุ
ในกรมธรรม์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามความรับผิดชอบในส่วนของบริษัทประกันชีวิตและความเป็นธรรมแก่              
ผู้เอาประกันชีวิต การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์จะแยกอธิบายเป็นกรมธรรม์แบบพื้นฐานและกรมธรรม์        
แบบพิเศษ ดังนี้ 
 
1. การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของกรมธรรม์แบบพืน้ฐาน 
  ในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามทั้งหลักกฎหมายและให้เกิดความยุติธรรมตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าไว้ ซึ่งการปฏิบัติในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
ผู้พิจารณาสินไหมต้องพิจารณาตามหลักการต่อไปนี้  
 1.1 สถานะของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้พิจารณาสินไหมจะต้องตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อให้มั่นใจว่ากรมธรรม์ของผู้ที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์รายนั้นยังคงมีผลบังคับอยู่โดยสมบูรณ์หรือไม่  
ในขณะที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิต ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวอาจจะมีการสิ้นสุดสถานะการมีผล
บังคับไปแล้วเนื่องจากได้มีการใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ หรืออาจจะสิ้นผลบังคับลงเพราะขาดการช าระเบี้ยประกันชีวิต
จนพ้นระยะเวลาผ่อนผันการช าระไปแล้ว ซึ่งหากเป็นกรณีที่สถานะกรมธรรม์ได้สิ้นผลบังคับไปแล้ว ผลของการ
พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ของกรมธรรม์นี้จะปรากฏเป็นการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท  
ประกันชีวิตจะแจ้งให้ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้ทราบถึงผลการพิจารณาและสาเหตุของการปฏิเสธการจ่าย
ผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องดังกล่าว 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่4.1  
การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองทีร่ะบุไว้ใน
สัญญาประกนัภัย 
  
  
 การที่บริษัทประกันชีวิตได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านกระบวนการพิจารณารับประกันชีวิตในการให้ความ
คุ้มครองตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ก็หมายถึงว่าบริษัทประกันชีวิตนั้นได้ตกลงที่จะกระท าตามข้อ
สัญญาในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เมื่อเกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิตและฝ่ายผู้ เอาประกันชีวิตได้
เรียกร้องต่อบริษัทประกันชีวิต การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่มีการเรียกร้องนี้จะอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้พิจารณาสินไหมซึ่งอยู่ในส่วนงานพิจารณาสินไหมประกันชีวิต ผลของการพิจารณาการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ด าเนินการโดยผู้พิจารณาสินไหมอาจจะเป็นไปได้ทั้งกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
อนุมัติจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตเรียกร้อง หรือปฏิเสธการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ผลของการพิจารณาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกรณี ผู้พิจารณาสินไหมจะพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ที่
ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตได้น าเสนอต่อบริษัทร่วมกับการพิจารณาเงื่อนไขของความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิตที่ระบุ
ในกรมธรรม์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามความรับผิดชอบในส่วนของบริษัทประกันชีวิตและความเป็นธรรมแก่              
ผู้เอาประกันชีวิต การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์จะแยกอธิบายเป็นกรมธรรม์แบบพื้นฐานและกรมธรรม์        
แบบพิเศษ ดังนี้ 
 
1. การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของกรมธรรม์แบบพืน้ฐาน 
  ในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามทั้งหลักกฎหมายและให้เกิดความยุติธรรมตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าไว้ ซึ่งการปฏิบัติในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
ผู้พิจารณาสินไหมต้องพิจารณาตามหลักการต่อไปนี้  
 1.1 สถานะของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้พิจารณาสินไหมจะต้องตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อให้มั่นใจว่ากรมธรรม์ของผู้ที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์รายนั้นยังคงมีผลบังคับอยู่โดยสมบูรณ์หรือไม่  
ในขณะที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิต ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวอาจจะมีการสิ้นสุดสถานะการมีผล
บังคับไปแล้วเนื่องจากได้มีการใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ หรืออาจจะสิ้นผลบังคับลงเพราะขาดการช าระเบี้ยประกันชีวิต
จนพ้นระยะเวลาผ่อนผันการช าระไปแล้ว ซึ่งหากเป็นกรณีที่สถานะกรมธรรม์ได้สิ้นผลบังคับไปแล้ว ผลของการ
พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ของกรมธรรม์นี้จะปรากฏเป็นการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท  
ประกันชีวิตจะแจ้งให้ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้ทราบถึงผลการพิจารณาและสาเหตุของการปฏิเสธการจ่าย
ผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องดังกล่าว 
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 ซึ่งในกรณีของการที่บริษัทปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์นี้ ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องท าหน้าที่ในการช่วย
อธิบายให้ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้ทราบถึงสาเหตุและเข้าใจถึงผลที่มาของการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์
ดังกล่าว และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิในผลประโยชน์ของกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันชีวิตควรจะได้รับตามวัตถุประสงค์ของ
การขอเอาประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องให้การแนะน าแก่ผู้เอาประกันชีวิตในการรักษาสถานะของกรมธรรม์
ให้มีผลบังคับอยู่ตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์ โดยต้องอธิบายให้ผู้เอาประกันชีวิตเห็นความส าคัญของการช าระเบี้ย
ประกันชีวิตให้ตรงตามก าหนดระยะเวลาการช าระอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้รับประโยชน์ได้
ใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหม ตัวแทนประกันชีวิตก็ควรจะต้องช่วยตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์ว่าในขณะที่
เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิตนั้น กรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับอยู่อย่างสมบูรณ์หรือไม่ เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิต
เข้าใจถึงการใช้สิทธิในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 การช าระเบี้ยประกันชีวิต  กรมธรรม์ประกันภัยชีวิตจะมีผลบังคับโดยสมบูรณ์เมื่อมีการช าระเบี้ยประกัน
ชีวิตอย่างครบถ้วนต่อเนื่องตามข้อก าหนดการช าระเบี้ยประกันชีวิต ในกรณีท่ีกรมธรรม์ขาดช าระเบี้ยประกันชีวิตแต่
ยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันชีวิต (Grace Period) กรมธรรม์จะยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์
อยู่ ซึ่งบริษัทประกันชีวิตก็จะสรุปผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์เป็นการอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้  
ในกรณีนี้จ านวนเงินเบี้ยประกันชีวิตตามงวดที่ค้างช าระจะถือว่าเป็นหนี้ตามกรมธรรม์ที่บริษัทจะน าไปหักออกจาก
จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนตามสิทธิที่ผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้รับประโยชน์จะได้รับ  
 กรณีที่การขาดช าระเบี้ยประกันชีวิตได้พ้นช่วงระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ยประกันชีวิตแล้วและกรมธรรม์
ยังไม่เกิดมูลค่าเงินสด กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ก็จะอยู่ในสถานะที่ขาดผลบังคับ ผลของการพิจารณาสินไหมทดแทน
ก็จะเป็นการปฏิเสธการจ่าย แต่ถ้าเป็นกรณีที่กรมธรรม์ได้มีการช าระเบี้ยประกันชีวิตต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งที่
กรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดมากเพียงพอแล้ว การขาดช าระเบี้ยประกันชีวิตที่แม้จะพ้นระยะเวลาผ่อนผันการช าระเบี้ย
ประกันชีวิตแล้ว โดยเงื่อนไขของสัญญาก็จะเกิดการกู้มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ที่มีอยู่ เพื่อไปช าระค่าเบี้ยประกันชีวิต
งวดที่ถึงก าหนดช าระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (Auto Premium Loan Policy) กรมธรรม์นี้จึงยังมีผลบังคับอยู่ ส่วน
จ านวนเงินของมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ที่ได้กู้เพื่อไปช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตในแต่ละงวดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
จะเป็นหนี้สินของกรมธรรม์ที่จะต้องน าไปหักออกจากจ านวนเงินผลประโยชน์ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ผู้เอา
ประกันชีวิตหรือผู้รับประโยชน์จะได้รับ  
 ในกรณีที่การช าระเบี้ยประกันชีวิตหยุดลงเนื่องจากผู้เอาประกันชีวิตใช้สิทธิแปลงเป็นกรมธรรม์ขยาย
ระยะเวลา (Extended Term Insurance) หากผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิตลงภายในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในช่วงของการ
ขยายเวลาดังกล่าว กรมธรรม์ประกันภัยจะยังคงมีสถานะที่มีผลบังคับอยู่ ในกรณีนี้บริษัทประกันชีวิตก็จะพิจารณาจ่าย
จ านวนเงินผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะได้รับ หรือหากกรมธรรม์หยุดการช าระเบี้ย
ประกันชีวิตและได้แปลงเป็นกรมธรรม์ใช้มูลค่าส าเร็จ (Reduced Paid-up Policy) ในกรณีนี้หากผู้เอาประกันชีวิต
เสียชีวิต เมื่อผู้พิจารณาสินไหมได้พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองและสรุปผลเป็นอนุมัติจ่าย
สินไหมได้ จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนก็จะเป็นไปตามจ านวนเงินเอาประกันชีวิตของกรมธรรม์ที่ได้มีการแปลงเป็น
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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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มูลค่าใช้เงินส าเร็จดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นจ านวนเงินที่ลดลงจากจ านวนเงินเอาประกันชีวิตเร่ิมต้นของกรมธรรม์ฉบับ
ดังกล่าว  
 การขาดช าระเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ประกันภัย จะมีผลต่อการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความ
คุ้มครองของกรมธรรม์และจ านวนเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยจะเป็นไปตามสถานะของกรมธรรม์ที่เป็นผลจากการ
ขาดช าระเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าว ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งที่ท าให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ หรือมีผลบังคับอยู่ภายใต้
การใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีความเข้าใจผลที่มีต่อจ านวนเงิน ผลประโยชน์ที่ผู้เอา
ประกันชีวิตจะได้รับ และตัวแทนประกันชีวิตจะต้องสามารถอธิบายถึงผลดังกล่าวให้กับฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้
ทราบอย่างถูกต้อง   
 1.3 ระยะเวลาบอกล้างสัญญา  สืบเนื่องจากการพิจารณารับประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะเชื่อถือตาม
ถ้อยแถลงของผู้ขอเอาประกันชีวิตที่ได้ให้รายละเอียดไว้ในใบค าขอเอาประกันชีวิต และเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ผู้ 
เอาประกันชีวิตได้แสดงต่อบริษัทประกันชีวิต รายละเอียดของถ้อยแถลงและข้อมูลในเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่แสดงนี้
จะมีผลโดยตรงต่อการพิจารณารับหรือไม่รับประกันชีวิตของผู้เอาประกันชีวิต หรือการเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตเพิ่ม
สูงขึ้นจากอัตราที่ก าหนดไว้ปกติ และในด้านของสัญญาประกันชีวิตที่ถ้อยแถลงของผู้เอาประกันชีวิตที่ให้รายละเอียดไว้
นี้จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต ในกรณีที่มีข้อมูลความจริงบางประการที่หากผู้ขอเอาประกันชีวิ ตได้
แถลงในใบค าขอเอาประกันชีวิตแล้วจะท าให้บริษัทประกันชีวิตพิจารณาไม่รับประกันจากข้อมูลดังกล่าว แต่ผู้เอา
ประกันชีวิตได้แถลงข้อความที่เป็นเท็จหรือปกปิดความจริงในข้อมูลดังกล่าว หากบริษัทประกันชีวิตสามารถสืบทราบ
ถึงข้อมูลที่แท้จริงเหล่านั้นได้ แม้ว่าจะได้ออกกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตไปแล้วก็ตาม บริษัทประกันภัยก็ยังมีสิทธิ
ที่จะปฏิเสธการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้นได้ เนื่องจากกรมธรรม์ขาดความสมบูรณ์ของสัญญาตั้งแต่
เร่ิมต้น (Void) โดยสัญญาประกันชีวิตจะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 ทั้งนี้การใช้
สิทธิในการปฏิเสธหรือบอกล้างสัญญานี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาบอกล้างสัญญาตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข
กรมธรรม์ที่ได้ก าหนดระยะเวลาของการใช้สิทธิบอกล้างสัญญาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันเริ่มสัญญาประกัน
ชีวิตส าหรับกรมธรรม์ประเภทสามัญ และระยะเวลา 1 ปี ส าหรับกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม 
 1.4 การแถลงอายุคลาดเคลื่อน  เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันชีวิตถูกก าหนดไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันชีวิต
และตามอายุของผู้เอาประกันชีวิตในขณะขอเอาประกันชีวิต ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตจึงต้องตรวจสอบอายุที่ถูกต้อง
ของผู้เอาประกันชีวิตอีกครั้งเมื่อมีการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ซึ่งการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจากความเป็น
จริงนี้เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังนี้ 
 

 “ถ้าอายุของผู้เอาประกันชีวิตตามที่ได้แถลงไว้ต่อบริษัทคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริงเป็นเหตุให้บริษัท
ก าหนดจ านวนเบี้ยประกันชีวิตไว้ต่ า จ านวนเงินที่บริษัทจะต้องจ่ายตามกรมธรรม์นี้จะลดลงตามส่วน    

 ถ้าบริษัทประกันชีวติพิสูจน์ได้วา่ในขณะท าสัญญาประกนัชีวิตอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดพิกัดอัตรา
ตามการค้าปกติของบริษทัสัญญาจะตกเป็นโมฆียะและบริษทัจะรับผิดชอบเพียงคนืเบี้ยประกันชวีิตที่ได้รับไว้แล้ว
ทั้งหมดเท่านัน้” 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ไม่รบัประกันภยัจำกข้อมลูดงักล่ำว
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เร่ืองที ่4.1  
การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองทีร่ะบุไว้ใน
สัญญาประกนัภัย 
  
  
 การที่บริษัทประกันชีวิตได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านกระบวนการพิจารณารับประกันชีวิตในการให้ความ
คุ้มครองตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ก็หมายถึงว่าบริษัทประกันชีวิตนั้นได้ตกลงที่จะกระท าตามข้อ
สัญญาในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เมื่อเกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิตและฝ่ายผู้ เอาประกันชีวิตได้
เรียกร้องต่อบริษัทประกันชีวิต การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่มีการเรียกร้องนี้จะอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้พิจารณาสินไหมซึ่งอยู่ในส่วนงานพิจารณาสินไหมประกันชีวิต ผลของการพิจารณาการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ด าเนินการโดยผู้พิจารณาสินไหมอาจจะเป็นไปได้ทั้งกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
อนุมัติจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตเรียกร้อง หรือปฏิเสธการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ผลของการพิจารณาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกรณี ผู้พิจารณาสินไหมจะพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ที่
ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตได้น าเสนอต่อบริษัทร่วมกับการพิจารณาเงื่อนไขของความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิตที่ระบุ
ในกรมธรรม์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามความรับผิดชอบในส่วนของบริษัทประกันชีวิตและความเป็นธรรมแก่              
ผู้เอาประกันชีวิต การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์จะแยกอธิบายเป็นกรมธรรม์แบบพื้นฐานและกรมธรรม์        
แบบพิเศษ ดังนี้ 
 
1. การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของกรมธรรม์แบบพืน้ฐาน 
  ในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามทั้งหลักกฎหมายและให้เกิดความยุติธรรมตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าไว้ ซึ่งการปฏิบัติในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
ผู้พิจารณาสินไหมต้องพิจารณาตามหลักการต่อไปนี้  
 1.1 สถานะของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้พิจารณาสินไหมจะต้องตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อให้มั่นใจว่ากรมธรรม์ของผู้ที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์รายนั้นยังคงมีผลบังคับอยู่โดยสมบูรณ์หรือไม่  
ในขณะที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิต ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวอาจจะมีการสิ้นสุดสถานะการมีผล
บังคับไปแล้วเนื่องจากได้มีการใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ หรืออาจจะสิ้นผลบังคับลงเพราะขาดการช าระเบี้ยประกันชีวิต
จนพ้นระยะเวลาผ่อนผันการช าระไปแล้ว ซึ่งหากเป็นกรณีที่สถานะกรมธรรม์ได้สิ้นผลบังคับไปแล้ว ผลของการ
พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ของกรมธรรม์นี้จะปรากฏเป็นการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท  
ประกันชีวิตจะแจ้งให้ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้ทราบถึงผลการพิจารณาและสาเหตุของการปฏิเสธการจ่าย
ผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องดังกล่าว 
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มูลค่าใช้เงินส าเร็จดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นจ านวนเงินที่ลดลงจากจ านวนเงินเอาประกันชีวิตเร่ิมต้นของกรมธรรม์ฉบับ
ดังกล่าว  
 การขาดช าระเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ประกันภัย จะมีผลต่อการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความ
คุ้มครองของกรมธรรม์และจ านวนเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยจะเป็นไปตามสถานะของกรมธรรม์ที่เป็นผลจากการ
ขาดช าระเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าว ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งที่ท าให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ หรือมีผลบังคับอยู่ภายใต้
การใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีความเข้าใจผลที่มีต่อจ านวนเงิน ผลประโยชน์ที่ผู้เอา
ประกันชีวิตจะได้รับ และตัวแทนประกันชีวิตจะต้องสามารถอธิบายถึงผลดังกล่าวให้กับฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้
ทราบอย่างถูกต้อง   
 1.3 ระยะเวลาบอกล้างสัญญา  สืบเนื่องจากการพิจารณารับประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะเชื่อถือตาม
ถ้อยแถลงของผู้ขอเอาประกันชีวิตที่ได้ให้รายละเอียดไว้ในใบค าขอเอาประกันชีวิต และเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ผู้ 
เอาประกันชีวิตได้แสดงต่อบริษัทประกันชีวิต รายละเอียดของถ้อยแถลงและข้อมูลในเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่แสดงนี้
จะมีผลโดยตรงต่อการพิจารณารับหรือไม่รับประกันชีวิตของผู้เอาประกันชีวิต หรือการเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตเพิ่ม
สูงขึ้นจากอัตราที่ก าหนดไว้ปกติ และในด้านของสัญญาประกันชีวิตที่ถ้อยแถลงของผู้เอาประกันชีวิตที่ให้รายละเอียดไว้
นี้จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต ในกรณีที่มีข้อมูลความจริงบางประการที่หากผู้ขอเอาประกันชีวิ ตได้
แถลงในใบค าขอเอาประกันชีวิตแล้วจะท าให้บริษัทประกันชีวิตพิจารณาไม่รับประกันจากข้อมูลดังกล่าว แต่ผู้เอา
ประกันชีวิตได้แถลงข้อความที่เป็นเท็จหรือปกปิดความจริงในข้อมูลดังกล่าว หากบริษัทประกันชีวิตสามารถสืบทราบ
ถึงข้อมูลที่แท้จริงเหล่านั้นได้ แม้ว่าจะได้ออกกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตไปแล้วก็ตาม บริษัทประกันภัยก็ยังมีสิทธิ
ที่จะปฏิเสธการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้นได้ เนื่องจากกรมธรรม์ขาดความสมบูรณ์ของสัญญาตั้งแต่
เร่ิมต้น (Void) โดยสัญญาประกันชีวิตจะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 ทั้งนี้การใช้
สิทธิในการปฏิเสธหรือบอกล้างสัญญานี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาบอกล้างสัญญาตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข
กรมธรรม์ท่ีได้ก าหนดระยะเวลาของการใช้สิทธิบอกล้างสัญญาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันเริ่มสัญญาประกัน
ชีวิตส าหรับกรมธรรม์ประเภทสามัญ และระยะเวลา 1 ปี ส าหรับกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม 
 1.4 การแถลงอายุคลาดเคลื่อน  เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันชีวิตถูกก าหนดไว้ต่อจ านวนเงินเอาประกันชีวิต
และตามอายุของผู้เอาประกันชีวิตในขณะขอเอาประกันชีวิต ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตจึงต้องตรวจสอบอายุที่ถูกต้อง
ของผู้เอาประกันชีวิตอีกครั้งเมื่อมีการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ซึ่งการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจากความเป็น
จริงนี้เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังนี้ 
 

 “ถ้าอายุของผู้เอาประกันชีวิตตามที่ได้แถลงไว้ต่อบริษัทคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริงเป็นเหตุให้บริษัท
ก าหนดจ านวนเบี้ยประกันชีวิตไว้ต่ า จ านวนเงินที่บริษัทจะต้องจ่ายตามกรมธรรม์นี้จะลดลงตามส่วน    

 ถ้าบริษัทประกันชีวติพิสูจน์ได้วา่ในขณะท าสัญญาประกนัชีวิตอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ ากัดพิกัดอัตรา
ตามการค้าปกติของบริษทัสัญญาจะตกเป็นโมฆียะและบริษทัจะรับผิดชอบเพียงคนืเบี้ยประกันชวีิตที่ได้รับไว้แล้ว
ทั้งหมดเท่านัน้” 
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 ผลของการปรับหรือแก้ไขอายุของผู้เอาประกันชีวิตให้ถูกต้องตามความจริงก่อนการพิจารณาจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นี้ อาจมีผลให้จ านวนเงินเอาประกันชีวิตตามที่ผู้เอาประกันชีวิตเรียกร้องต้องลดลงตามส่วน 
หากเป็นกรณีที่แถลงอายุไว้ต่ ากว่าความเป็นจริง หรือบริษัทประกันชีวิตต้องคืนเบี้ยประกันชีวิตส่วนเกินให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์โดยไม่มีดอกเบี้ยในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตได้แถลงอายุไว้สูงกว่าความเป็นจริง 
 การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องมีการปรับลดลงจากการที่ผู้เอาประกันชีวิต
แถลงอายุไว้ต่ ากว่าความเป็นจริง หรือกรณีของการที่บริษัทประกันชีวิตต้องคืนเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่รับช าระไว้เกิน
จากอายุที่ถูกต้องของผู้เอาประกันชีวิตนี้ ถือว่าเป็นส่วนที่ตัวแทนประกันชีวิตควรจะต้องตรวจสอบถึงความถูกต้อง
ดังกล่าวตั้งแต่ผู้เอาประกันชีวิตได้สมัครขอเอาประกันชีวิต โดยจะต้องตรวจสอบในเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่แสดงถึง
วันเดือนปีเกิด หรืออายุขณะขอเอาประกันชีวิตของผู้เอาประกันชีวิต รวมถึงท าความเข้าใจในวิธีการค านวณอายุของ   
ผู้เอาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น 
 1.5 ข้อยกเว้นของสัญญาประกันชีวิต  ในกรณีที่ เป็นเงื่อนไขข้อยกเว้นของกรมธรรม์ในการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เช่นกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตได้กระท าอัตวินิบาตกรรมภายในระยะเวลาปีแรกของกรมธรรม์ 
ผู้พิจารณาสินไหมอาจจะต้องค้นหาหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่จะยืนยันได้ว่าการเสียชีวิตของผู้เอาประกันชีวิตเกิดจาก
การเจตนาฆ่าตัวตาย ซึ่งในบางครั้งการค้นหาหลักฐานดังกล่าวอาจจะท าได้ไม่ง่ายนักจึงอาจจะต้องให้มีการตรวจสอบ
โดยผู้ที่มีความรู้ความช านาญร่วมด้วย  
 ในกรณีของสัญญาเพิ่มเติม การเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์บางรายการอาจจะอยู่ในข้อยกเว้น
ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนั้น ๆ ได้ ผู้พิจารณาสินไหมจึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาว่าการ
เรียกร้องของผู้เอาประกันชีวิตนั้นอยู่ในเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครองที่บริษัทสามารถใช้สิทธิในการปฏิเสธการจ่าย
สินไหมทดแทนได้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดข้อขัดแย้งกับผู้เอาประกันชีวิต ผู้พิจารณาสินไหมจึงต้องมีหลักฐานที่ถูกต้อง
ชัดเจนในการอ้างอิงการปฏิเสธการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว 
 เช่นเดียวกันที่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีส่วนร่วมในกรณีของการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์นี้ด้วย หากเห็นว่าบริษัทมีหลักฐานที่ชัดเจนและเป็นไปตามเงื่อนไขข้อยกเว้นของกรมธรรม์หรือสัญญา
เพิ่มเติม ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องช่วยอธิบายถึงความถูกต้องดังกล่าวให้ฝ่ายของผู้เอาประกันได้เข้าใจ หรือหาก
ตัวแทนประกันชีวิตเห็นว่าการปฏิเสธดังกล่าวไม่ถูกต้องก็จะต้องเป็นตัวแทนของฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตในการเรียกร้อง
สิทธิของผู้เอาประกันชีวิตในการให้บริษัทประกันชีวิตได้ทบทวนผลการพิจารณาสินไหม โดยอาจจะต้องรวบรวม
หลักฐานที่เป็นประโยชน์ในการหักล้างความเห็นของบริษัทมาแสดงเพิ่มเติมเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันชีวิต 
 
2. การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์  
    อนิชัวรันซ์ และยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์  
  เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal 
Life Insurance และ Unit Linked Life Insurance) จะก าหนดผลประโยชน์ของกรมธรรม์แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนของการคุ้มครองชีวิตและส่วนของการลงทุน ซ่ึงในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ข้างต้น   
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ประกันชวีติได้เข้ำใจ หรอืหำก
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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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การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยั     4-7 

 

ผู้พิจารณาสินไหมจะต้องพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ของกรมธรรม์ดังกล่าวให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน ซึ่งในส่วน
ของการคุ้มครองชีวิตจะเป็นการน าหลักทั่วไปของการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ในแบบของกรมธรรม์ทั่วไปที่
ได้กล่าวแล้วในข้อที่ 1 มาใช้พิจารณา ส าหรับในส่วนของการลงทุนซ่ึงเป็นการน าผลประโยชน์ของกรมธรรม์ท่ีมีอยู่ใน
ส่วนของบัญชีมูลค่ากรมธรรม์ (Policy Value Account) มาจ่ายร่วมด้วย หลักการของการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์
ในแต่ละแบบของกรมธรรม์ดังนี้ 
  2.1 กรมธรรม์แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance)  ในการพิจารณาการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์กรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตในกรมธรรม์แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์เสียชีวิต ผู้พิจารณา
สินไหมจะพิจารณาถึงส่วนประกอบของกรมธรรม์ท่ีประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 1) ด้านการคุ้มครองชีวิต (Protection 
Part) และ 2) ด้านการลงทุน (Investment Part) โดยในแต่ละด้านผู้พิจารณาสินไหมจะมีการด าเนินการ ดังนี้ 
   1) ด้านการคุ้มครองชีวิต (Protection Part) เช่นเดียวกันกับกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน 
การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ในส่วนของการคุ้มครองชีวิตตามการเรียกร้องของฝ่ายผู้เอาประกันชวีิต 
ผู้พิจารณาสินไหมจะต้องตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์ในขณะที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้ เอาประกันชีวิตว่ามีสถานะ
ของผลบังคับเป็นอย่างไร ซึ่งในกรมธรรม์แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ การมีสถานะของกรมธรรม์เป็นขาดผล
บังคับซึ่งหมายถึงการสิ้นสุดความคุ้มครองแล้วจะเกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุ ด้วยกัน คือ การขาดการช าระเบี้ยประกัน
ชีวิตและการถอนเงินมูลค่ากรมธรรม์บางส่วน ดังนี้ 
    (1) การขาดการช าระเบ้ียประกันชีวิต เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิ เวอร์แซล ไลฟ์       
อินชัวรันซ์นี้จะมีความยืดหยุ่นของการช าระเบี้ยประกันชีวิตสูง ซึ่งผู้เอาประกันชีวิตสามารถที่จะเลือกจ านวนเงินในการ
ช าระเบี้ยประกันชีวิตในแต่ละงวดได้ตามที่ต้องการในการบริหารความสมดุลระหว่างส่วนของความคุ้มครองชีวิตและ
ส่วนของการลงทุน หรือการเลือกหยุดช าระเบี้ยประกันชีวิตในบางปีโดยการน ามูลค่าของส่วนที่สะสมไว้ในบัญชีมูลค่า
กรมธรรม์ (Policy Value Account) มาช าระในส่วนของความคุ้มครองชีวิต (Insurance Account) แทน ซึ่งใน
บางครั้งการที่ผู้เอาประกันชีวิตได้หยุดช าระเบี้ยประกันชีวิตตามงวดที่ถึงก าหนดช าระอย่างต่อเนื่อง และเลือกที่จะน า
มูลค่าสะสมจากบัญชีมูลค่ากรมธรรม์มาช าระแทนในทุกครั้งจนท าให้จ านวนเงินสะสมไว้ในส่วนของการลงทุนของบัญชี
มูลค่ากรมธรรม์ไม่เพียงพอที่จะน ามาช าระแทนได้ทั้งหมดนั้น กรมธรรม์ก็จะมีสภาพเป็นขาดผลบังคับ (Lapsation) ซึ่ง
ผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ก็จะเป็นการที่บริษัทประกันชีวิตปฏิเสธการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์เนื่องจากกรมธรรม์ได้สิ้นสุดความคุ้มครองลงไปแล้วในวันที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิต    
   (2) การถอนเงินมลูค่ากรมธรรมบ์างส่วน  ในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ใช้สิทธิขอน าเงินมูลค่าที่สะสม
ไว้ในส่วนของการลงทุนออกมาใช้โดยท าการถอนเงินมูลค่ากรมธรรม์บางส่วน (Partial Withdrawal) จากบัญชีมูลค่า
กรมธรรม์ (Policy Value Account) ซึ่งหากการถอนเงินมูลค่าออกจนท าให้จ านวนเงินคงเหลือของบัญชีมูลค่า
กรมธรรม์ลดลงและผู้เอาประกันชีวิตไม่ได้มีการน าเงินส่วนที่ถอนออกไปมาใช้คืน จนท าให้จ านวนเงินของบัญชีมูลค่า
กรมธรรม์เหลืออยู่ไม่เพียงพอในการหักช าระค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ที่เกิดขึ้น ก็จะส่งผลท าให้กรมธรรม์มีสภาพเป็นขาด
ผลบังคับ ซึ่งผลของการพิจารณาสินไหมก็จะปรากฏเป็นการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์เนื่องจากกรมธรรม์มี
สถานะเป็นการขาดผลบังคับ ณ วันที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิตเช่นเดียวกับกรณีของการขาดการช าระเบี้ย
ประกันชีวิต 
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เร่ืองที ่4.1  
การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองทีร่ะบุไว้ใน
สัญญาประกนัภัย 
  
  
 การที่บริษัทประกันชีวิตได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านกระบวนการพิจารณารับประกันชีวิตในการให้ความ
คุ้มครองตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ก็หมายถึงว่าบริษัทประกันชีวิตนั้นได้ตกลงที่จะกระท าตามข้อ
สัญญาในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เมื่อเกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิตและฝ่ายผู้ เอาประกันชีวิตได้
เรียกร้องต่อบริษัทประกันชีวิต การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่มีการเรียกร้องนี้จะอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้พิจารณาสินไหมซึ่งอยู่ในส่วนงานพิจารณาสินไหมประกันชีวิต ผลของการพิจารณาการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ด าเนินการโดยผู้พิจารณาสินไหมอาจจะเป็นไปได้ทั้งกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
อนุมัติจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตเรียกร้อง หรือปฏิเสธการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ผลของการพิจารณาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกรณี ผู้พิจารณาสินไหมจะพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ที่
ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตได้น าเสนอต่อบริษัทร่วมกับการพิจารณาเงื่อนไขของความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิตที่ระบุ
ในกรมธรรม์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามความรับผิดชอบในส่วนของบริษัทประกันชีวิตและความเป็นธรรมแก่              
ผู้เอาประกันชีวิต การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์จะแยกอธิบายเป็นกรมธรรม์แบบพื้นฐานและกรมธรรม์        
แบบพิเศษ ดังนี้ 
 
1. การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของกรมธรรม์แบบพืน้ฐาน 
  ในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามทั้งหลักกฎหมายและให้เกิดความยุติธรรมตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าไว้ ซึ่งการปฏิบัติในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
ผู้พิจารณาสินไหมต้องพิจารณาตามหลักการต่อไปนี้  
 1.1 สถานะของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้พิจารณาสินไหมจะต้องตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อให้มั่นใจว่ากรมธรรม์ของผู้ที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์รายนั้นยังคงมีผลบังคับอยู่โดยสมบูรณ์หรือไม่  
ในขณะที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิต ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวอาจจะมีการสิ้นสุดสถานะการมีผล
บังคับไปแล้วเนื่องจากได้มีการใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ หรืออาจจะสิ้นผลบังคับลงเพราะขาดการช าระเบี้ยประกันชีวิต
จนพ้นระยะเวลาผ่อนผันการช าระไปแล้ว ซึ่งหากเป็นกรณีที่สถานะกรมธรรม์ได้สิ้นผลบังคับไปแล้ว ผลของการ
พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ของกรมธรรม์นี้จะปรากฏเป็นการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท  
ประกันชีวิตจะแจ้งให้ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้ทราบถึงผลการพิจารณาและสาเหตุของการปฏิเสธการจ่าย
ผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องดังกล่าว 
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ผู้พิจารณาสินไหมจะต้องพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ของกรมธรรม์ดังกล่าวให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน ซึ่งในส่วน
ของการคุ้มครองชีวิตจะเป็นการน าหลักทั่วไปของการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ในแบบของกรมธรรม์ทั่วไปที่
ได้กล่าวแล้วในข้อที่ 1 มาใช้พิจารณา ส าหรับในส่วนของการลงทุนซ่ึงเป็นการน าผลประโยชน์ของกรมธรรม์ท่ีมีอยู่ใน
ส่วนของบัญชีมูลค่ากรมธรรม์ (Policy Value Account) มาจ่ายร่วมด้วย หลักการของการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์
ในแต่ละแบบของกรมธรรม์ดังนี้ 
  2.1 กรมธรรม์แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance)  ในการพิจารณาการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์กรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตในกรมธรรม์แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์เสียชีวิต ผู้พิจารณา
สินไหมจะพิจารณาถึงส่วนประกอบของกรมธรรม์ท่ีประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 1) ด้านการคุ้มครองชีวิต (Protection 
Part) และ 2) ด้านการลงทุน (Investment Part) โดยในแต่ละด้านผู้พิจารณาสินไหมจะมีการด าเนินการ ดังนี้ 
   1) ด้านการคุ้มครองชีวิต (Protection Part) เช่นเดียวกันกับกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน 
การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ในส่วนของการคุ้มครองชีวิตตามการเรียกร้องของฝ่ายผู้เอาประกันชวีิต 
ผู้พิจารณาสินไหมจะต้องตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์ในขณะที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้ เอาประกันชีวิตว่ามีสถานะ
ของผลบังคับเป็นอย่างไร ซ่ึงในกรมธรรม์แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ การมีสถานะของกรมธรรม์เป็นขาดผล
บังคับซึ่งหมายถึงการสิ้นสุดความคุ้มครองแล้วจะเกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุ ด้วยกัน คือ การขาดการช าระเบี้ยประกัน
ชีวิตและการถอนเงินมูลค่ากรมธรรม์บางส่วน ดังนี้ 
    (1) การขาดการช าระเบ้ียประกันชีวิต เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิ เวอร์แซล ไลฟ์       
อินชัวรันซ์นี้จะมีความยืดหยุ่นของการช าระเบี้ยประกันชีวิตสูง ซึ่งผู้เอาประกันชีวิตสามารถที่จะเลือกจ านวนเงินในการ
ช าระเบี้ยประกันชีวิตในแต่ละงวดได้ตามที่ต้องการในการบริหารความสมดุลระหว่างส่วนของความคุ้มครองชีวิตและ
ส่วนของการลงทุน หรือการเลือกหยุดช าระเบี้ยประกันชีวิตในบางปีโดยการน ามูลค่าของส่วนที่สะสมไว้ในบัญชีมูลค่า
กรมธรรม์ (Policy Value Account) มาช าระในส่วนของความคุ้มครองชีวิต (Insurance Account) แทน ซึ่งใน
บางครั้งการที่ผู้เอาประกันชีวิตได้หยุดช าระเบี้ยประกันชีวิตตามงวดที่ถึงก าหนดช าระอย่างต่อเนื่อง และเลือกที่จะน า
มูลค่าสะสมจากบัญชีมูลค่ากรมธรรม์มาช าระแทนในทุกครั้งจนท าให้จ านวนเงินสะสมไว้ในส่วนของการลงทุนของบัญชี
มูลค่ากรมธรรม์ไม่เพียงพอที่จะน ามาช าระแทนได้ทั้งหมดนั้น กรมธรรม์ก็จะมีสภาพเป็นขาดผลบังคับ (Lapsation) ซึ่ง
ผลการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ก็จะเป็นการที่บริษัทประกันชีวิตปฏิเสธการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์เนื่องจากกรมธรรม์ได้สิ้นสุดความคุ้มครองลงไปแล้วในวันที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิต    
   (2) การถอนเงินมลูค่ากรมธรรมบ์างส่วน  ในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ใช้สิทธิขอน าเงินมูลค่าที่สะสม
ไว้ในส่วนของการลงทุนออกมาใช้โดยท าการถอนเงินมูลค่ากรมธรรม์บางส่วน (Partial Withdrawal) จากบัญชีมูลค่า
กรมธรรม์ (Policy Value Account) ซึ่งหากการถอนเงินมูลค่าออกจนท าให้จ านวนเงินคงเหลือของบัญชีมูลค่า
กรมธรรม์ลดลงและผู้เอาประกันชีวิตไม่ได้มีการน าเงินส่วนที่ถอนออกไปมาใช้คืน จนท าให้จ านวนเงินของบัญชีมูลค่า
กรมธรรม์เหลืออยู่ไม่เพียงพอในการหักช าระค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ที่เกิดขึ้น ก็จะส่งผลท าให้กรมธรรม์มีสภาพเป็นขาด
ผลบังคับ ซึ่งผลของการพิจารณาสินไหมก็จะปรากฏเป็นการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์เนื่องจากกรมธรรม์มี
สถานะเป็นการขาดผลบังคับ ณ วันที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิตเช่นเดียวกับกรณีของการขาดการช าระเบี้ย
ประกันชีวิต 
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   แม้ว่าการช าระเบี้ยประกันชีวิตให้ตรงตามก าหนดระยะเวลาจะเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิต รวมทั้ง
การถอนเงินของบัญชีมูลค่ากรมธรรม์ที่มีอยู่ออกมาใช้ในคราวที่จ าเป็นจะเป็นสิทธิของผู้เอาประกันชีวิตตามที่เงื่อนไข
ของกรมธรรม์ได้ระบุไว้ แต่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องให้การแนะน าแก่ผู้เอาประกันชีวิตอย่างถูกต้องถึงผลลัพธ์ต่อ
กรมธรรม์ที่จะเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อที่จะรักษาสิทธิในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันชีวิตให้มีผลบังคับอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง 
   2) ด้านการลงทุน (Investment Part) ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 
อินชัวรันซ์ ในส่วนของการลงทุนจะเป็นการสะสมเงินในบัญชีมูลค่ากรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันชีวิตได้เลือกลงทุนใน
กองทุนที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ เมื่อเกิดการสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิตและมีการเรียกร้องสินไหมมรณกรรมขึ้น          
ผู้พิจารณาสินไหมจะน าเงินของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ที่เกิดจากการลงทุนตามอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ค านวณถึง
วันที่ผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิตและจะต้องเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่บริษัทได้รับรองอัตราขั้นต่ าไว้ หากผลตอบแทน
ในมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ที่เป็นส่วนของการลงทุนมีจ านวนที่ต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้รับรองไว้ บริษัทก็จะต้องจ่าย
จ านวนเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ในส่วนของการลงทุนจากบัญชีมูลค่ากรมธรรม์ในจ านวนท่ีเท่ากับจ านวนเงิน
ลงทุนของผู้เอาประกันชีวิตรวมกับผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุนที่เท่ากับอัตราขั้นต่ าที่รับรองโดยจะต้องหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการไถ่ถอนจ านวนเงินลงทุนของบัญชีผู้เอาประกันชีวิตออก 
  ดังนั้น ในกรณีที่กรมธรรม์มีผลบังคับโดยสมบูรณ์จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เป็นไปตามสิทธิที่บริษัท
ประกันชีวิตต้องจ่ายให้กับฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตจะเป็นจ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่รวมกันจากส่วนของความคุ้มครอง
ชีวิต และจ านวนเงินสุทธิจากส่วนของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ที่เกิดจากมูลค่าของหน่วยลงทุนจากกองทุนที่บริษัทเป็น
ผู้บริหารให้ 
  2.2 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Linked Life Insurance)   ในส่วนของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์นี้ จะมีส่วนแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล 
ไลฟ์ อินชัวรันซ์ คือ ในส่วนของการคุ้มครองชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตสามารถที่จะเลือกจ านวนเงินของความคุ้มครอง
ชีวิตได้ตามที่ต้องการและอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของบริษัท เช่น การก าหนดจ านวนเงินเอาประกันชีวิตขั้นต่ าและสูงสุด 
ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการช าระเบี้ยประกันชีวิตเป็นแบบรายงวด จ านวนเงินเบี้ยประกันชีวิตที่ช าระใน
แต่ละงวด ผู้เอาประกันชีวิตสามารถก าหนดจ านวนเงินที่จะน าไปช าระเป็นส่วนของความคุ้มครองชีวิต และส่วนของ
การลงทุนในกองทุนที่ผู้เอาประกันชวีิตได้เลือกไว้ หากผู้เอาประกันชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินเอาประกันชีวิตไป
จากจ านวนที่ได้เคยช าระไว้ของปีก่อนหน้าตามที่ได้เลือกส่วนของความคุ้มครองชีวิตจากเบี้ยประกันชีวิตที่ช าระ บริษัท
ก็จะออกบันทึกสลักหลังยืนยันจ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตได้เปลี่ยนแปลงในปีนั้นให้กับผู้เอาประกัน
ชีวิต ทั้งนี้ในการด าเนินการของบริษัทจะมีการหักส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารกรมธรรม์ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ในส่วนต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้จะมีการระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างชัดเจน 
  เมื่อผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิตและมีการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ผู้พิจารณาสินไหมก็จะต้อง
ตรวจสอบถึงผลประโยชน์ในกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันชีวิตมีอยู่ทั้งในส่วนของการประกันชีวิต และการลงทุน โดยในส่วน
ของการประกันชีวิตจะพิจารณาถึงจ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่มีอยู่ในปีที่ผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิต ในกรณีที่ผู้เอา
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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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ประกันชีวิตในจ านวนเงินเอาประกันชีวิตขั้นต่ าทีไ่ด้ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และถ้าหากผู้เอาประกันชีวิตขาด
การช าระเบี้ยประกันชีวิตติดต่อกันเป็นเวลานานจนท าให้จ านวนหน่วยลงทุนถูกไถ่ถอนมาช าระเบี้ยประกันชีวิตจนหมด 
กรมธรรม์ก็จะสิ้นสุดผลบังคับลง ส าหรับกรณีที่จ านวนเงินเอาประกันชีวิตยังคงอยู่ผู้พิจารณาสินไหมก็จะค านวณเงิน
ผลประโยชน์ของกรมธรรม์จากทั้งสองส่วนคือ ส่วนของการประกันชีวิตจากมูลค่าของจ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่มีอยู่
ในปีกรมธรรม์ดังกล่าว รวมกับจ านวนเงินที่มีอยู่ในส่วนของการลงทุนที่ค านวณจากมูลค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ผู้เอา
ประกันชีวิตถืออยู่ในวันที่เสียชีวิต 
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เร่ืองที ่4.1  
การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองทีร่ะบุไว้ใน
สัญญาประกนัภัย 
  
  
 การที่บริษัทประกันชีวิตได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านกระบวนการพิจารณารับประกันชีวิตในการให้ความ
คุ้มครองตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ก็หมายถึงว่าบริษัทประกันชีวิตนั้นได้ตกลงที่จะกระท าตามข้อ
สัญญาในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เมื่อเกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิตและฝ่ายผู้ เอาประกันชีวิตได้
เรียกร้องต่อบริษัทประกันชีวิต การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่มีการเรียกร้องนี้จะอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้พิจารณาสินไหมซึ่งอยู่ในส่วนงานพิจารณาสินไหมประกันชีวิต ผลของการพิจารณาการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ด าเนินการโดยผู้พิจารณาสินไหมอาจจะเป็นไปได้ทั้งกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
อนุมัติจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตเรียกร้อง หรือปฏิเสธการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ผลของการพิจารณาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกรณี ผู้พิจารณาสินไหมจะพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ที่
ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตได้น าเสนอต่อบริษัทร่วมกับการพิจารณาเงื่อนไขของความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิตที่ระบุ
ในกรมธรรม์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามความรับผิดชอบในส่วนของบริษัทประกันชีวิตและความเป็นธรรมแก่              
ผู้เอาประกันชีวิต การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์จะแยกอธิบายเป็นกรมธรรม์แบบพื้นฐานและกรมธรรม์        
แบบพิเศษ ดังนี้ 
 
1. การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของกรมธรรม์แบบพืน้ฐาน 
  ในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามทั้งหลักกฎหมายและให้เกิดความยุติธรรมตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าไว้ ซึ่งการปฏิบัติในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
ผู้พิจารณาสินไหมต้องพิจารณาตามหลักการต่อไปนี้  
 1.1 สถานะของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้พิจารณาสินไหมจะต้องตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อให้มั่นใจว่ากรมธรรม์ของผู้ที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์รายนั้นยังคงมีผลบังคับอยู่โดยสมบูรณ์หรือไม่  
ในขณะที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิต ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวอาจจะมีการสิ้นสุดสถานะการมีผล
บังคับไปแล้วเนื่องจากได้มีการใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ หรืออาจจะสิ้นผลบังคับลงเพราะขาดการช าระเบี้ยประกันชีวิต
จนพ้นระยะเวลาผ่อนผันการช าระไปแล้ว ซึ่งหากเป็นกรณีที่สถานะกรมธรรม์ได้สิ้นผลบังคับไปแล้ว ผลของการ
พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ของกรมธรรม์นี้จะปรากฏเป็นการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท  
ประกันชีวิตจะแจ้งให้ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้ทราบถึงผลการพิจารณาและสาเหตุของการปฏิเสธการจ่าย
ผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องดังกล่าว 
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ประกันชีวิตถืออยู่ในวันที่เสียชีวิต 
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4-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

 

เร่ืองที ่4.2  
ผลกระทบของการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
ทีไ่ม่ถูกต้อง 
 
 การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย มีหลักการที่ส าคัญคือ ความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เอา
ประกันชีวิต แต่เนื่องด้วยกระบวนการของการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะมีผู้ที่เก่ียวข้องอยู่หลาย
ฝ่ายจึงอาจท าให้ผลของการพิจารณาที่ปรากฏนั้นอาจขาดความยุติธรรมได้ หากผลของการพิจารณามีความไม่ถูกต้อง
เกิดขึ้น ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องคือบุคคลที่เก่ียวข้องทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ 
1) บริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นผูท้ี่จะตอ้งด าเนินการในการจ่ายผลประโยชนใ์ห้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย 
2) ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิต ได้แก่ ตัวผู้เอาประกันชีวิตเองหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ และ 3) ตัวแทนประกัน
ชีวิตซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้เอาประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้เกิดความราบรื่นในขั้นตอน
ของการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้กับผู้เอาประกันชีวิต ผู้พิจารณาสินไหมจึงต้องระมัดระวังในการ
ด าเนินการเพื่อให้ได้ผลการพิจารณาที่ถูกต้องและเป็นธรรม การจ่ายผลประโยชนต์ามกรมธรรม์ประกันภัยทีไ่ม่ถูกต้องมี
สาเหตุและผลกระทบดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. สาเหตุของการจ่ายเงนิผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยทีไ่ม่ถูกต้อง   
 เกิดขึ้นจาก 2 สาเหตุคือ 1) การจ่ายเงินผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม และ 2) การทุจริตในการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ 
 1.1 การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Claim Settlement) เกิดจาก
การที่ผู้พิจารณาสินไหม หรือบริษัทประกันชีวิตปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกัน
ชีวิตหรือผู้รับประโยชน์ได้เรียกร้องอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งการด าเนินการของบริษัทประกันชีวิตที่อยู่ในเกณฑ์ของการ
จ่ายเงินผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม์ได้แก่เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
   1) ตีความหรือแปลความหมายของการสูญเสียของผู้เอาประกันชีวิตที่เรียกร้องเงินผลประโยชน์ให้
เป็นไปในทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ความสูญเสียที่เรียกร้องดังกล่าวอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิต  
เพื่อจะใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ เช่น การเรียกร้องเงินผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม
คุ้มครองโรคร้ายแรงที่ผู้พิจารณาสินไหมได้แปลความหมายของอาการหรือระยะของการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันชีวิต
ให้อยู่นอกเหนือจากอาการหรือระยะการเจ็บป่วยของโรคตามค าจ ากัดความของเงื่อนไขความคุ้ม ครองของสัญญา 
เพื่อที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงดังกล่าว  
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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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   2) ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงในการรับรู้ข้อมูลหรือหลักฐานที่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตน าเสนอให้พิจารณา
เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันชี วิต และอยู่ใน
เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าไว้ ซึ่งจะท าให้ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตเสียสิทธิที่จะ
ได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย  เช่น ในกรณีที่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้แสดงเจตนาต่อ
บริษัทประกันชีวิตที่จะน าหลักฐานที่แสดงถึงการสูญเสียของผู้เอาประกันชีวิตมาแสดงเพิ่มเติม แต่ผู้พิจารณาสินไหม
ของบริษัทประกันชีวิตกลับรีบด าเนินการพิจารณาการเรียกร้องจากข้อมูลที่มีอยู่ เดิมซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอหรือไม่
ชัดเจนที่จะแสดงถึงการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว 
ท าให้ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตเสียสิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของสัญญา 
  3) ตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เกณฑ์การพิจารณาการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานและเหมาะสม ส าหรับการตรวจสอบถึงการสูญเสียของผู้เอาประกันชีวิตที่ได้เรียกร้องตามสิทธิภายใต้เงื่อนไข
การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาและตรวจสอบหลักฐานการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นานเกินกว่ามาตรฐานโดยท่ัวไปของการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ ท้ังกรณีของการ
อนุมัติจ่าย การปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ หรือการแจ้งให้ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้ด าเนินการเพิ่มเติมอื่น ๆ  
  4) ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบอย่าง
เหมาะสมในความสูญเสียของผู้เอาประกันชีวิต และอ้างว่าการสูญเสียที่เรียกร้องนั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของ
สัญญาประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าไว้ โดยยกเหตุผลของการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ที่ไม่ได้รับการ
ตรวจสอบอย่างถูกต้องชัดเจนมาใช้อธิบายแก่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิต เช่น การปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหมมรณกรรม
โดยการอ้างถึงเหตุการณ์ที่ผู้เอาประกันชีวิตปกปิดข้อความจริงในการแถลงข้อมูลในใบค าขอเอาประกันชีวิตจาก
หลักฐานที่คลุมเครือไม่ชัดเจนว่าผู้เอาประกันชีวิตมีเจตนากระท าการดังกล่าว แต่พยายามตีความว่า เป็นเรื่องปกติที่   
ทุกคนต้องรู้ นอกจากนี้ยังไม่พยายามหาหลักฐานเพิ่มเติมใด ๆ ที่จะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่มุ่งหวังเพียงเพื่อการ
ที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ดังกล่าว  
 อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการมีเจตนาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันชีวิต จึง
มีการปกป้องสิทธิของผู้เอาประกันชีวิตไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยมีการระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในบันทึกสลักหลังแนบ
ท้ายกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติตามดังนี้ 
 
    “ข้อ 1. โดยบันทึกสลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์นี้ บริษัทสัญญาว่าเมื่อผู้เอาประกันชีวิต ผู้รับประโยชน์ 
หรือทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันชีวิต ยื่นค าเรียกร้องต่อบริษัท เพื่อ 
   (1) ขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อรับมูลค่าเงินสด 
   (2) กู้ยืมเงินโดยมีกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นประกัน 
   (3) ให้บริษัทจ่ายเงินหรือค่าสินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต) การประกัน
สุขภาพ หรือค่ารักษาพยาบาล   
    (4) ให้บริษัทจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนอกจาก (1) (2) และ (3) แต่ไม่รวมถึงการจ่ายเงิน
ตามข้อ 2  
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เร่ืองที ่4.1  
การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองทีร่ะบุไว้ใน
สัญญาประกนัภัย 
  
  
 การที่บริษัทประกันชีวิตได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านกระบวนการพิจารณารับประกันชีวิตในการให้ความ
คุ้มครองตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ก็หมายถึงว่าบริษัทประกันชีวิตนั้นได้ตกลงที่จะกระท าตามข้อ
สัญญาในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เมื่อเกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิตและฝ่ายผู้ เอาประกันชีวิตได้
เรียกร้องต่อบริษัทประกันชีวิต การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่มีการเรียกร้องนี้จะอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้พิจารณาสินไหมซึ่งอยู่ในส่วนงานพิจารณาสินไหมประกันชีวิต ผลของการพิจารณาการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ด าเนินการโดยผู้พิจารณาสินไหมอาจจะเป็นไปได้ทั้งกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
อนุมัติจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตเรียกร้อง หรือปฏิเสธการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ผลของการพิจารณาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกรณี ผู้พิจารณาสินไหมจะพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ที่
ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตได้น าเสนอต่อบริษัทร่วมกับการพิจารณาเงื่อนไขของความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิตที่ระบุ
ในกรมธรรม์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามความรับผิดชอบในส่วนของบริษัทประกันชีวิตและความเป็นธรรมแก่              
ผู้เอาประกันชีวิต การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์จะแยกอธิบายเป็นกรมธรรม์แบบพื้นฐานและกรมธรรม์        
แบบพิเศษ ดังนี้ 
 
1. การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของกรมธรรม์แบบพืน้ฐาน 
  ในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามทั้งหลักกฎหมายและให้เกิดความยุติธรรมตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าไว้ ซึ่งการปฏิบัติในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
ผู้พิจารณาสินไหมต้องพิจารณาตามหลักการต่อไปนี้  
 1.1 สถานะของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้พิจารณาสินไหมจะต้องตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อให้มั่นใจว่ากรมธรรม์ของผู้ที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์รายนั้นยังคงมีผลบังคับอยู่โดยสมบูรณ์หรือไม่  
ในขณะที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิต ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวอาจจะมีการสิ้นสุดสถานะการมีผล
บังคับไปแล้วเนื่องจากได้มีการใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ หรืออาจจะสิ้นผลบังคับลงเพราะขาดการช าระเบี้ยประกันชีวิต
จนพ้นระยะเวลาผ่อนผันการช าระไปแล้ว ซึ่งหากเป็นกรณีที่สถานะกรมธรรม์ได้สิ้นผลบังคับไปแล้ว ผลของการ
พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ของกรมธรรม์นี้จะปรากฏเป็นการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท  
ประกันชีวิตจะแจ้งให้ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้ทราบถึงผลการพิจารณาและสาเหตุของการปฏิเสธการจ่าย
ผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องดังกล่าว 
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   2) ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงในการรับรู้ข้อมูลหรือหลักฐานที่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตน าเสนอให้พิจารณา
เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันชี วิต และอยู่ใน
เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าไว้ ซึ่งจะท าให้ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตเสียสิทธิที่จะ
ได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย  เช่น ในกรณีที่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้แสดงเจตนาต่อ
บริษัทประกันชีวิตที่จะน าหลักฐานที่แสดงถึงการสูญเสียของผู้เอาประกันชีวิตมาแสดงเพิ่มเติม แต่ผู้พิจารณาสินไหม
ของบริษัทประกันชีวิตกลับรีบด าเนินการพิจารณาการเรียกร้องจากข้อมูลที่มีอยู่ เดิมซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอหรือไม่
ชัดเจนที่จะแสดงถึงการเรียกร้องผลประโยชน์นั้นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว 
ท าให้ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตเสียสิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของสัญญา 
  3) ตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เกณฑ์การพิจารณาการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานและเหมาะสม ส าหรับการตรวจสอบถึงการสูญเสียของผู้เอาประกันชีวิตที่ได้เรียกร้องตามสิทธิภายใต้เงื่อนไข
การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาและตรวจสอบหลักฐานการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นานเกินกว่ามาตรฐานโดยท่ัวไปของการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ ทั้งกรณีของการ
อนุมัติจ่าย การปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ หรือการแจ้งให้ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้ด าเนินการเพิ่มเติมอื่น ๆ  
  4) ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบอย่าง
เหมาะสมในความสูญเสียของผู้เอาประกันชีวิต และอ้างว่าการสูญเสียที่เรียกร้องนั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของ
สัญญาประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าไว้ โดยยกเหตุผลของการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ที่ไม่ได้รับการ
ตรวจสอบอย่างถูกต้องชัดเจนมาใช้อธิบายแก่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิต เช่น การปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหมมรณกรรม
โดยการอ้างถึงเหตุการณ์ที่ผู้เอาประกันชีวิตปกปิดข้อความจริงในการแถลงข้อมูลในใบค าขอเอาประกันชีวิตจาก
หลักฐานที่คลุมเครือไม่ชัดเจนว่าผู้เอาประกันชีวิตมีเจตนากระท าการดังกล่าว แต่พยายามตีความว่า เป็นเรื่องปกติที่   
ทุกคนต้องรู้ นอกจากนี้ยังไม่พยายามหาหลักฐานเพิ่มเติมใด ๆ ที่จะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่มุ่งหวังเพียงเพื่อการ
ที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ดังกล่าว  
 อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการมีเจตนาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันชีวิต จึง
มีการปกป้องสิทธิของผู้เอาประกันชีวิตไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยมีการระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในบันทึกสลักหลังแนบ
ท้ายกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติตามดังนี้ 
 
    “ข้อ 1. โดยบันทึกสลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์นี้ บริษัทสัญญาว่าเมื่อผู้เอาประกันชีวิต ผู้รับประโยชน์ 
หรือทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันชีวิต ยื่นค าเรียกร้องต่อบริษัท เพื่อ 
   (1) ขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อรับมูลค่าเงินสด 
   (2) กู้ยืมเงินโดยมีกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นประกัน 
   (3) ให้บริษัทจ่ายเงินหรือค่าสินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต) การประกัน
สุขภาพ หรือค่ารักษาพยาบาล   
    (4) ให้บริษัทจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนอกจาก (1) (2) และ (3) แต่ไม่รวมถึงการจ่ายเงิน
ตามข้อ 2  
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4-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

 

    การยื่นค าเรียกร้องดังกล่าว สามารถยื่นได้ที่ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือส านักงานสาขาของ
บริษัททุกแห่ง  
    การจ่ายเงินตาม (1) บริษัทจะจ่ายไม่เกิน 20 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับค าเรียกร้อง 
    การจ่ายเงินตาม (2) บริษัทจะจ่ายไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับค าเรียกร้อง 
    การจ่ายเงินตาม (3) และ (4) บริษัทจะจ่ายไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับค าเรียกร้อง 
  การนับระยะเวลา 20 วัน หรือ 15 วัน ดังกล่าวให้นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการ
พิจารณาการจ่ายครบถ้วนแล้ว  
   ข้อ 2. ในกรณีการจ่ายเงินเนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตครบก าหนด และการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะ
จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทต้องจ่าย 
  ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัทจ่ายล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 หรือระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้อ 
4 บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยให้อีกร้อยละ 15 ต่อปี ของจ านวนเงินที่ต้องจ่าย 
  ข้อ 4. ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า การเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามข้อ 
1(3) และ (4) ไม่เป็นไปตามข้อคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันชีวิต ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อาจขยายออกไปตามความ
จ าเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
  ภาระในการพิสูจน์ว่า การเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหน้าที่ของบริษัทที่
จะหาหลักฐานเพิ่มเติม ในการนี้ผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้รับประโยชน์ต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความสะดวกแก่บริษัท
ตามสมควร” 
 
 จากเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นการรักษาสิทธิของผู้เอาประกันชีวิตในการได้รับปฏิบัติจาก
บรษิัทประกันชีวิตในกรณีของการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ต่างๆ  
 การเรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ (4) ที่บริษัทต้องด าเนินการจ่ายเงินค่าสินไหม
ทดแทนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับค าเรียกร้อง ทั้งนี้ได้ระบุเพิ่มเติมในข้อ 3. ที่หากบริษัทด าเนินการ
จ่ายเงินค่าสินไหมล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ 15 วัน บริษัทก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยชดเชยให้แก่ผู้รับประโยชน์อีกร้อยละ 15 
ต่อปีของจ านวนเงินที่จะต้องจ่าย ในการระบุเงื่อนไขก าหนดระยะเวลาของการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่    
ผู้เอาประกันชีวิตเรียกร้องนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องสิทธิของผู้เอาประกันชีวิตในอันที่จะได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินการของบริษัทประกันชีวิตในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ไม่เป็นธรรม  โดยหากเป็นกรณีการ
เรียกร้องผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ ที่ผู้เอาประกันชีวิตยังเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใน
การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของบริษัท ก็ยังมีช่องทางอื่น ๆ ที่ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตสามารถที่จะใช้
สิทธิในการเรียกร้องความเป็นธรรมได้อีก ได้แก่ การร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) การใช้สิทธิการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หรือด าเนินการฟ้องร้องโดย
กระบวนการทางศาลยุติธรรม 
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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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  1.2 การทุจริตในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย (Fraudulent Claim)  เกิดขึ้นได้จาก
การกระท าโดยเจตนาของผู้ที่ตั้งใจใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการเรียกร้องเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ การทุจริตในการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นี้อาจเกิดได้จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการพิจารณาสินไหมซึ่งมีอยู่หลายฝ่ายด้วยกัน เช่น ผู้เอาประกันชีวิต ผู้รับประโยชน์ แพทย์ผู้ให้การ
รักษาพยาบาลผู้เอาประกันชีวิต รวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้องในฝ่ายของบริษัทประกันชีวิตเอง ได้แก่ ผู้พิจารณาสินไหม           
ผู้ตรวจสอบสินไหม เป็นต้น   
  กระบวนการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ในบางครั้งจ าเป็นต้องมีการรวบรวมหลักฐาน
ต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาจากแหล่งข้อมูลหรือบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ผู้ท าการรักษาผู้เอา
ประกันชีวิต เจ้าหน้าที่ต ารวจที่เป็นผู้ชันสูตรหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียของผู้เอาประกันชีวิต เป็นต้น การ
ด าเนินการของบุคคลเหล่านี้จึงอาจจะมีส่วนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการเรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทน
หรือเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์อ่ืน ๆ ได้ เช่น กรณีที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้เอา
ประกันชีวิต หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการเรียกร้องผลประโยชน์ของกรมธรรม์ดังกล่าว หรือมีการสนับสนุนให้มีการ
กระท าการทุจริตโดยการจัดท าหลักฐานในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่สูงเกินกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้น
จริงในกรณีของการเรียกร้องเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
 
2. ผลกระทบของการจ่ายเงนิผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยที่ไม่ถูกต้อง 
  ความผิดพลาดในการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เกิดขึ้นจากทั้งสาเหตุของการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่เป็นธรรม หรือจากสาเหตุของการทุจริตในการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยจะส่งผลกระทบกับผู้ที่มีความเก่ียวข้องใน 3 ฝ่าย คือ 1) บริษัทประกันชีวิต 2) ผู้เอาประกันชีวิต 
และ 3) ตัวแทนประกันชีวิต ดังนี้ 
 2.1 ผลกระทบต่อบริษัทประกันชีวิต  ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยที่ไม่เป็นธรรมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทประกันชีวิตเนื่องจากจะท าให้ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตขาด
ความเชื่อมั่นในการด าเนินการของบริษัทประกันชีวิต และอาจจะคิดต่อไป อีกว่าบริษัทประกันชีวิตประสบปัญหา
ทางด้านการเงินจึงเจตนาที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายในจ านวนเงินที่ไม่ตรงกับความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นจริงตามที่ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตเรียกร้อง ซึ่งในกรณีนี้หากฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตได้มีการร้องเรียนต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และได้ผลสรุปออกมาว่าบริษัท
ประกันชีวิตได้กระท าผิดจริง ซึ่งนอกจากจะต้องชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ในจ านวนเงินที่เป็นจริงให้กับฝ่าย
ของผู้เอาประกันชีวิตแล้ว บริษัทประกันชีวิตก็อาจจะถูกเปรียบเทียบปรับในฐานกระท าความผิดและยังต้องถูก
ส านักงาน คปภ. เผยแพร่ข้อมูลการกระท าความผิดบนเว็บไซต์ (Website) ของส านักงาน คปภ. ซึ่งจะส่งผลเสียหาย
ต่อชื่อเสียงของบริษัทประกันชีวิต ประชาชนอาจขาดความเชื่อมั่นในการที่จะเป็นลูกค้าของบริษัท 

การกระท าทุจริตในอีกรูปแบบคือ การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยท่ีท าให้บริษัทประกัน
ชีวิตต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ทั้งที่ไม่ได้เกิดความสูญเสียจริงแก่ผู้เอาประกันชีวิต หรือมีการเรียกร้องเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่สูงกว่าความเป็นจริง  
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เร่ืองที ่4.1  
การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองทีร่ะบุไว้ใน
สัญญาประกนัภัย 
  
  
 การที่บริษัทประกันชีวิตได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านกระบวนการพิจารณารับประกันชีวิตในการให้ความ
คุ้มครองตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ก็หมายถึงว่าบริษัทประกันชีวิตนั้นได้ตกลงที่จะกระท าตามข้อ
สัญญาในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เมื่อเกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิตและฝ่ายผู้ เอาประกันชีวิตได้
เรียกร้องต่อบริษัทประกันชีวิต การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่มีการเรียกร้องนี้จะอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้พิจารณาสินไหมซึ่งอยู่ในส่วนงานพิจารณาสินไหมประกันชีวิต ผลของการพิจารณาการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ด าเนินการโดยผู้พิจารณาสินไหมอาจจะเป็นไปได้ทั้งกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
อนุมัติจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตเรียกร้อง หรือปฏิเสธการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ผลของการพิจารณาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกรณี ผู้พิจารณาสินไหมจะพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ที่
ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตได้น าเสนอต่อบริษัทร่วมกับการพิจารณาเงื่อนไขของความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิตที่ระบุ
ในกรมธรรม์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามความรับผิดชอบในส่วนของบริษัทประกันชีวิตและความเป็นธรรมแก่              
ผู้เอาประกันชีวิต การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์จะแยกอธิบายเป็นกรมธรรม์แบบพื้นฐานและกรมธรรม์        
แบบพิเศษ ดังนี้ 
 
1. การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของกรมธรรม์แบบพืน้ฐาน 
  ในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามทั้งหลักกฎหมายและให้เกิดความยุติธรรมตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าไว้ ซึ่งการปฏิบัติในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
ผู้พิจารณาสินไหมต้องพิจารณาตามหลักการต่อไปนี้  
 1.1 สถานะของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้พิจารณาสินไหมจะต้องตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อให้มั่นใจว่ากรมธรรม์ของผู้ที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์รายนั้นยังคงมีผลบังคับอยู่โดยสมบูรณ์หรือไม่  
ในขณะที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิต ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวอาจจะมีการสิ้นสุดสถานะการมีผล
บังคับไปแล้วเนื่องจากได้มีการใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ หรืออาจจะสิ้นผลบังคับลงเพราะขาดการช าระเบี้ยประกันชีวิต
จนพ้นระยะเวลาผ่อนผันการช าระไปแล้ว ซึ่งหากเป็นกรณีที่สถานะกรมธรรม์ได้สิ้นผลบังคับไปแล้ว ผลของการ
พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ของกรมธรรม์นี้จะปรากฏเป็นการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท  
ประกันชีวิตจะแจ้งให้ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้ทราบถึงผลการพิจารณาและสาเหตุของการปฏิเสธการจ่าย
ผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องดังกล่าว 
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  1.2 การทุจริตในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย (Fraudulent Claim)  เกิดขึ้นได้จาก
การกระท าโดยเจตนาของผู้ที่ตั้งใจใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการเรียกร้องเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ การทุจริตในการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นี้อาจเกิดได้จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการพิจารณาสินไหมซึ่งมีอยู่หลายฝ่ายด้วยกัน เช่น ผู้เอาประกันชีวิต ผู้รับประโยชน์ แพทย์ผู้ให้การ
รักษาพยาบาลผู้เอาประกันชีวิต รวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้องในฝ่ายของบริษัทประกันชีวิตเอง ได้แก่ ผู้พิจารณาสินไหม           
ผู้ตรวจสอบสินไหม เป็นต้น   
  กระบวนการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ในบางครั้งจ าเป็นต้องมีการรวบรวมหลักฐาน
ต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาจากแหล่งข้อมูลหรือบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ผู้ท าการรักษาผู้เอา
ประกันชีวิต เจ้าหน้าที่ต ารวจที่เป็นผู้ชันสูตรหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียของผู้เอาประกันชีวิต เป็นต้น การ
ด าเนินการของบุคคลเหล่านี้จึงอาจจะมีส่วนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการเรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทน
หรือเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์อ่ืน ๆ ได้ เช่น กรณีที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้เอา
ประกันชีวิต หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการเรียกร้องผลประโยชน์ของกรมธรรม์ดังกล่าว หรือมีการสนับสนุนให้มีการ
กระท าการทุจริตโดยการจัดท าหลักฐานในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่สูงเกินกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้น
จริงในกรณีของการเรียกร้องเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
 
2. ผลกระทบของการจ่ายเงนิผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยที่ไม่ถูกต้อง 
  ความผิดพลาดในการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เกิดขึ้นจากทั้งสาเหตุของการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่เป็นธรรม หรือจากสาเหตุของการทุจริตในการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยจะส่งผลกระทบกับผู้ที่มีความเก่ียวข้องใน 3 ฝ่าย คือ 1) บริษัทประกันชีวิต 2) ผู้เอาประกันชีวิต 
และ 3) ตัวแทนประกันชีวิต ดังนี้ 
 2.1 ผลกระทบต่อบริษัทประกันชีวิต  ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยที่ไม่เป็นธรรมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทประกันชีวิตเนื่องจากจะท าให้ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตขาด
ความเชื่อมั่นในการด าเนินการของบริษัทประกันชีวิต และอาจจะคิดต่อไป อีกว่าบริษัทประกันชีวิตประสบปัญหา
ทางด้านการเงินจึงเจตนาที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือจ่ายในจ านวนเงินที่ไม่ตรงกับความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นจริงตามที่ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตเรียกร้อง ซึ่งในกรณีนี้หากฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตได้มีการร้องเรียนต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และได้ผลสรุปออกมาว่าบริษัท
ประกันชีวิตได้กระท าผิดจริง ซึ่งนอกจากจะต้องชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ในจ านวนเงินที่เป็นจริงให้กับฝ่าย
ของผู้เอาประกันชีวิตแล้ว บริษัทประกันชีวิตก็อาจจะถูกเปรียบเทียบปรับในฐานกระท าความผิดและยังต้องถูก
ส านักงาน คปภ. เผยแพร่ข้อมูลการกระท าความผิดบนเว็บไซต์ (Website) ของส านักงาน คปภ. ซึ่งจะส่งผลเสียหาย
ต่อชื่อเสียงของบริษัทประกันชีวิต ประชาชนอาจขาดความเชื่อมั่นในการที่จะเป็นลูกค้าของบริษัท 

การกระท าทุจริตในอีกรูปแบบคือ การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ท าให้บริษัทประกัน
ชีวิตต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ทั้งที่ไม่ได้เกิดความสูญเสียจริงแก่ผู้เอาประกันชีวิต หรือมีการเรียกร้องเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่สูงกว่าความเป็นจริง  
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การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จากการทุจริตดังกล่าวจะส่งผลเสียหายต่อบริษัทประกันชีวิตโดยตรง 
เนื่องจากการจ่ายเงินผลประโยชน์ที่ไม่สมควรต้องจ่ายหรือการจ่ายในจ านวนเงินที่สูงกว่าความเป็นจริงนี้ หากเกิด
ขึ้นกับบริษัทประกันชีวิตใดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน หรือมีความเสียหายเป็นเงินจ านวนมากก็จะส่งผลกระทบ
ต่อสถานะการเงินของบริษัทประกันชีวิตนั้นได้ อาจท าให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องจนส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการของบริษัทประกันชีวิต และถ้าความเสียหายท าให้เงินกองทุนประกันชีวิตของบริษัทต่ ากว่าที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันชีวิตก็จ าเป็นที่จะต้องท าการเพิ่ม
เงินกองทุนให้อยู่ในระดับตามที่ คปภ. ก าหนด เพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงินมากข้ึนในการรองรับการประกอบธุรกิจ
ต่อไปได้ หรือหากไม่สามารถด าเนินการเพิ่มเงินกองทุนได้ บริษัทประกันชีวิตดังกล่าวก็อาจต้องถูกสั่งให้หยุดด าเนิน
ธุรกิจตามความรุนแรงของความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันชีวิตที่ถือกรมธรรม์ไว้กับบริษัท
ประกันชีวิตนั้น 

นอกจากนี้หากการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่เสียหายนั้นมีการท าประกันชีวิตต่อไว้กับบริษัท
รับประกันชีวิตต่อ การเรียกร้องเงินผลประโยชน์จากบริษัทประกันชีวิตต่อจากสาเหตุที่ผิดปกตินี้จะท าให้บริษัทประกัน
ชีวิตขาดความน่าเชื่อถือในการด าเนินธุรกิจ จนท าให้บริษัทประกันชีวิตต่อ (Reinsurer) ไม่ร่วมในการรับความเสี่ยง
ด้วย ซึ่งก็จะเกิดปัญหาขึ้นแก่บริษัทประกันชีวิตที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงของการรับประกันชีวิตในรายที่มีจ านวนเงิน
เอาประกันชีวิตสูงมากได้ 

2.2 ผลกระทบต่อผู้ เอาประกนัชีวิต การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ไม่ถูกต้องหากเป็นกรณี
ของการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ไม่เป็นธรรม ผลกระทบจะเกิดแก่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตโดยตรงที่ท าให้
ไม่ได้รับการชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือได้รับในจ านวนเงินที่ต่ ากว่าที่ควรจะได้รับ
ตามสิทธิที่ได้ท าไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต 

การกระท าทุจริตในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในอีกมุมมองหนึ่งฝ่ายของผู้เอา
ประกันชีวิตได้รับประโยชน์จากจ านวนเงินที่ได้กระท าการทุจริตในการเรียกร้องจากบริษัทประกันชีวิต แต่ผู้เอาประกัน
อาจจะได้ รับผลกระทบในทางอ้อมที่ เป็นลบ  เช่น กรณีของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการก าหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพนี้ บริษัทประกันชีวิต
จะใช้สถิติของการเรียกร้องเงินผลประโยชน์การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นและบริษัทประกัน
ชีวิตได้จ่ายชดเชยให้กับผู้เอาประกันชีวิตออกไปจริงเพื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างจ านวนเงินที่ได้จ่าย
ออกไปในแต่ละรายการของความคุ้มครองนั้นกับอัตราเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตได้ก าหนดไว้ในการขาย
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ บริษัทประกันชีวิตจะท าการวิเคราะห์ถึงก าไรหรือขาดทุนจากการรับประกันชีวิตที่เกิดขึ้นเพื่อ
ประเมินแนวโน้มของความเสี่ยงในการรับประกันชีวิตในอนาคต ดังนั้นหากผลของการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นดังกล่าวมีส่วนที่เกิดจากการทุจริตในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ก็ย่อมจะส่งผลให้ผลการวิเคราะห์สถิติของ
การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนออกไปสูงกว่าความเป็นจริง เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับจ านวนเงินเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัท
ประกันชีวิตได้รับจากการรับประกันชีวิตก็จะเป็นสัดส่วนที่สูงมากจนผิดปกติ ดังนั้นการรับประกันชีวิตในสัญญา
เพิ่มเติมครั้งต่อไป บริษัทประกันชีวิตจ าเป็นต้องปรับอัตราเบี้ยประกันชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้เพียงพอในการรองรับการ
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ร้องจำกบรษัิทประกนัชวีติ แต่ผูเ้อำประกนัชวิีต

 

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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จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้จ่ายสูงขึ้นจากสาเหตุของการทุจริตในการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ดังกล่าว   
 การปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต อาจไม่มีความจ าเป็นเลยหากการจ่ายเงินสินไหม
ทดแทนตามกรมธรรม์มีความถูกต้องตามความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง ผลที่เกิดขึ้นนี้จะกระทบกับผู้เอาประกันชีวิตโดยจะ
ท าให้ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตในอัตราทีสู่งขึ้นกว่าความเสี่ยงที่แท้จริง ซึ่งอัตราเบี้ยประกันชีวิตที่สูงขึ้นนี้จะกระทบถึง
ผู้เอาประกันชีวิตทั้งหมดของบริษัทประกันชีวิตที่ถือกรมธรรม์และซื้อสัญญาเพิ่มเติมในแบบเดียวกันนี้แม้จะไม่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการทุจริตดังกล่าว 
 นอกจากนี้ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบที่มีส่วนร่วมในเงินปันผล (Participating Policy) การที่
บริษัทผู้รับประกันชีวิตไดจ้่ายเงินสินไหมหรือเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่สูงกว่าความเป็นจริง ย่อมส่งผลกระทบถึง
ก าไรของบริษัทที่ต้องลดน้อยลง หรืออาจถึงกับต้องขาดทุน ซึ่งจะท าให้ผู้เอาประกันชีวิตที่ซื้อกรมธรรม์แบบที่มีส่วน
ร่วมในเงินปันผลนี้ได้รับเงินปันผลที่ลดน้อยลงกว่าที่ควรจะได้รับหรืออาจจะไม่ได้รับเลยเพราะผลประกอบการไม่ดีอัน
เป็นผลมาจากการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ไม่ถูกต้องนี้ 
 2.3 ผลกระทบต่อตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตในฐานะคนกลางระหว่างผู้เอาประกันชีวิตและ
บริษัทประกันชีวิตจะมีส่วนในกระบวนการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนด้วยเสมอ โดยตัวแทนประกันชีวิตจะต้อง
ด าเนินการเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์แก่ทั้งผู้เอาประกันชีวิตและบริษัทประกัน
ชีวิต การที่ตัวแทนประกันชีวิตได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าทุจริตแก่บริษัทประกันชีวิตในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน เมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ทราบและมีข้อมูลในการกระท าดังกล่าวของตัวแทนประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตก็
จะท าการยกเลิกสัญญาตัวแทนของตัวแทนประกันชีวิตคนดังกล่าวที่ท าไว้กับบริษัทประกันชีวิต รวมถึงการที่จะแจ้ง
การกระท าทุจริตดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้
บันทึกประวัติการกระท าผิดและแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตอ่ืน ๆ ได้ทราบเพื่อที่จะไม่ให้บริษัทประกันชีวิตเหล่านั้น
รับเข้าเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้อีก รวมทั้งการที่ส านักงาน คปภ. จะมีการประกาศถึงการกระท าการทุจริตลงบน
เว็บไซต์ของส านักงาน คปภ. ซึ่งจะส่งผลให้ตัวแทนประกันชีวิตรายดังกล่าวก็จะไม่สามารถกระท าการเป็นตัวแทน
ประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตใด ๆ ได้อีกต่อไป  
 ส าหรับตัวแทนประกันชีวิตอื่นนอกจากคนที่ท าทุจริตแล้ว ก็อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมด้วยเช่นกัน กล่าวคือ
หากบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับผลกระทบนั้นจ าเป็นที่จะต้องปรับอัตราเบี้ ยประกันชีวิตของสัญญาเพิ่มเติมให้สูงขึ้น              
เมื่อผู้ถือกรมธรรม์เดิมท าการเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตอ่ืน อาจมีความรู้สึกว่าบริษัทได้
ก าหนดเบี้ยประกันชีวิตในอัตราสูงเป็นการเอาเปรียบผู้เอาประกันชีวิตและต่อว่าบริษัทผ่านตัวแทนประกันชีวิตส่งผลให้
ตัวแทนขายประกันชีวิตได้ยากยิ่งขึ้น 
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เร่ืองที ่4.1  
การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองทีร่ะบุไว้ใน
สัญญาประกนัภัย 
  
  
 การที่บริษัทประกันชีวิตได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านกระบวนการพิจารณารับประกันชีวิตในการให้ความ
คุ้มครองตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ก็หมายถึงว่าบริษัทประกันชีวิตนั้นได้ตกลงที่จะกระท าตามข้อ
สัญญาในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เมื่อเกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิตและฝ่ายผู้ เอาประกันชีวิตได้
เรียกร้องต่อบริษัทประกันชีวิต การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่มีการเรียกร้องนี้จะอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้พิจารณาสินไหมซึ่งอยู่ในส่วนงานพิจารณาสินไหมประกันชีวิต ผลของการพิจารณาการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ด าเนินการโดยผู้พิจารณาสินไหมอาจจะเป็นไปได้ทั้งกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
อนุมัติจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตเรียกร้อง หรือปฏิเสธการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ผลของการพิจารณาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกรณี ผู้พิจารณาสินไหมจะพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ที่
ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตได้น าเสนอต่อบริษัทร่วมกับการพิจารณาเงื่อนไขของความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิตที่ระบุ
ในกรมธรรม์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามความรับผิดชอบในส่วนของบริษัทประกันชีวิตและความเป็นธรรมแก่              
ผู้เอาประกันชีวิต การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์จะแยกอธิบายเป็นกรมธรรม์แบบพื้นฐานและกรมธรรม์        
แบบพิเศษ ดังนี้ 
 
1. การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของกรมธรรม์แบบพืน้ฐาน 
  ในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามทั้งหลักกฎหมายและให้เกิดความยุติธรรมตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าไว้ ซึ่งการปฏิบัติในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
ผู้พิจารณาสินไหมต้องพิจารณาตามหลักการต่อไปนี้  
 1.1 สถานะของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้พิจารณาสินไหมจะต้องตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อให้มั่นใจว่ากรมธรรม์ของผู้ที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์รายนั้นยังคงมีผลบังคับอยู่โดยสมบูรณ์หรือไม่  
ในขณะที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิต ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวอาจจะมีการสิ้นสุดสถานะการมีผล
บังคับไปแล้วเนื่องจากได้มีการใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ หรืออาจจะสิ้นผลบังคับลงเพราะขาดการช าระเบี้ยประกันชีวิต
จนพ้นระยะเวลาผ่อนผันการช าระไปแล้ว ซึ่งหากเป็นกรณีที่สถานะกรมธรรม์ได้สิ้นผลบังคับไปแล้ว ผลของการ
พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ของกรมธรรม์นี้จะปรากฏเป็นการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท  
ประกันชีวิตจะแจ้งให้ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้ทราบถึงผลการพิจารณาและสาเหตุของการปฏิเสธการจ่าย
ผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องดังกล่าว 
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จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้จ่ายสูงขึ้นจากสาเหตุของการทุจริตในการเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ดังกล่าว   
 การปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต อาจไม่มีความจ าเป็นเลยหากการจ่ายเงินสินไหม
ทดแทนตามกรมธรรม์มีความถูกต้องตามความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง ผลที่เกิดขึ้นนี้จะกระทบกับผู้เอาประกันชีวิตโดยจะ
ท าให้ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตในอัตราทีสู่งขึ้นกว่าความเสี่ยงที่แท้จริง ซึ่งอัตราเบี้ยประกันชีวิตที่สูงขึ้นนี้จะกระทบถึง
ผู้เอาประกันชีวิตทั้งหมดของบริษัทประกันชีวิตที่ถือกรมธรรม์และซื้อสัญญาเพิ่มเติมในแบบเดียวกันนี้แม้จะไม่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการทุจริตดังกล่าว 
 นอกจากนี้ในกรณีของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบที่มีส่วนร่วมในเงินปันผล (Participating Policy) การที่
บริษัทผู้รับประกันชีวิตไดจ้่ายเงินสินไหมหรือเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่สูงกว่าความเป็นจริง ย่อมส่งผลกระทบถึง
ก าไรของบริษัทที่ต้องลดน้อยลง หรืออาจถึงกับต้องขาดทุน ซึ่งจะท าให้ผู้เอาประกันชีวิตที่ซื้อกรมธรรม์แบบที่มีส่วน
ร่วมในเงินปันผลนี้ได้รับเงินปันผลที่ลดน้อยลงกว่าที่ควรจะได้รับหรืออาจจะไม่ได้รับเลยเพราะผลประกอบการไม่ดีอัน
เป็นผลมาจากการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ไม่ถูกต้องนี้ 
 2.3 ผลกระทบต่อตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตในฐานะคนกลางระหว่างผู้เอาประกันชีวิตและ
บริษัทประกันชีวิตจะมีส่วนในกระบวนการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนด้วยเสมอ โดยตัวแทนประกันชีวิตจะต้อง
ด าเนินการเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์แก่ทั้งผู้เอาประกันชีวิตและบริษัทประกัน
ชีวิต การที่ตัวแทนประกันชีวิตได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าทุจริตแก่บริษัทประกันชีวิตในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน เมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ทราบและมีข้อมูลในการกระท าดังกล่าวของตัวแทนประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตก็
จะท าการยกเลิกสัญญาตัวแทนของตัวแทนประกันชีวิตคนดังกล่าวที่ท าไว้กับบริษัทประกันชีวิต รวมถึงการที่จะแจ้ง
การกระท าทุจริตดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้
บันทึกประวัติการกระท าผิดและแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตอ่ืน ๆ ได้ทราบเพื่อที่จะไม่ให้บริษัทประกันชีวิตเหล่านั้น
รับเข้าเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้อีก รวมทั้งการที่ส านักงาน คปภ. จะมีการประกาศถึงการกระท าการทุจริตลงบน
เว็บไซต์ของส านักงาน คปภ. ซึ่งจะส่งผลให้ตัวแทนประกันชีวิตรายดังกล่าวก็จะไม่สามารถกระท าการเป็นตัวแทน
ประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตใด ๆ ได้อีกต่อไป  
 ส าหรับตัวแทนประกันชีวิตอื่นนอกจากคนที่ท าทุจริตแล้ว ก็อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมด้วยเช่นกัน กล่าวคือ
หากบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับผลกระทบนั้นจ าเป็นที่จะต้องปรับอัตราเบี้ ยประกันชีวิตของสัญญาเพิ่มเติมให้สูงขึ้น              
เมื่อผู้ถือกรมธรรม์เดิมท าการเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตอ่ืน อาจมีความรู้สึกว่าบริษัทได้
ก าหนดเบี้ยประกันชีวิตในอัตราสูงเป็นการเอาเปรียบผู้เอาประกันชีวิตและต่อว่าบริษัทผ่านตัวแทนประกันชีวิตส่งผลให้
ตัวแทนขายประกันชีวิตได้ยากยิ่งขึ้น 
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เร่ืองที ่4.3  
กรณศึีกษาเกีย่วกบัการจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ 
ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
 
 
กรณีศึกษาที่ 1 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล  ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal 
Life Insurance) 
 
ความเป็นมา 
 นายสมชาย หวังดี อายุ 40 ปี ท ากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ด้วยวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันแก่ครอบครัว โดยเลือกท าในแบบกรมธรรม์ที่ให้จ านวนเงินเอาประกันชีวิต 40 เท่าของ
เบี้ยประกันชีวิตหลัก พร้อมการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตแบบความเสี่ยงต่ าโดยมีการรับประกันอัตราผลตอบแทน
ขั้นต่ าในปีแรกที่ 2% และรับประกันอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนขั้นต่ า 1% ต่อปี โดยนายสมชายต้อง
ช าระเบี้ยประกันชีวิตปีละ 20,000 บาท 
 นายสมชายได้ช าระเบี้ยประกันชีวิตอย่างสม่ าเสมอเป็นเวลา 5 ปีต่อเนื่องกัน ต่อมามีปัญหาในฐานะทาง
การเงินของครอบครัว นายสมชายจ าเป็นจะต้องถอนเงินบางส่วนของบัญชีกรมธรรม์ออกมาใช้จ่ายเป็นจ านวนเงิน 
50,000 บาท ซึ่งในขณะนั้นมูลค่าส่วนของการลงทุนในมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ของนายสมชายมีเงินจ านวนลงทุนอยู่  
60,000 บาท  
 จากปัญหาทางการเงินของครอบครัว นายสมชายหยุดการช าระเบี้ยประกันชีวิตต่อเนื่องกันจนกระทั่งเสียชีวิต
ลงใน 5 ปีต่อมา ภรรยาของนายสมชายได้แจ้งให้บริษัทประกันชีวิตได้ทราบและเรียกร้องเงินผลประโยชน์ในกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่นายสมชายได้ท าไว้กับบริษัทประกันชีวิต  
 
ประเดน็ปัญหา 
 กรณีข้างต้นของนายสมชายหยุดช าระเบี้ยประกันชีวิต ไม่ได้มีการช าระเบี้ยประกันชีวิตอย่างต่อเนื่องเป็นปกติ 
นอกจากนี้นายสมชายยังได้ท าการถอนเงินบางส่วนของมูลค่ากรมธรรม์ออกไปใช้เป็นจ านวน 50,000 บาท ท าให้มูลค่า
ของบัญชีกรมธรรม์เหลืออยู่เพียง 10,000 บาท ในขณะนั้น จากนั้นเป็นต้นมานายสมชายมิได้ช าระเบี้ยประกันชีวิตอีก
เลย ซึ่งในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตขาดการช าระเบี้ยประกันชีวิตนี้ เพื่อรักษาสถานะให้ยังคงมีผลบังคับอยู่ต่อไป
กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนั้นจะมีการน ามูลค่าเงินที่มีอยู่ในบัญชีกรมธรรม์มาช าระเบี้ยประกันชีวิตแทน จากมูลค่าที่มี
อยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตของนายสมชายจ านวน 10,000 บาท สามารถที่จะช าระเบี้ยประกันชีวิตต่อไปได้อีกเพียง    
2 ปี เม่ือมูลค่าของบัญชีกรมธรรม์ได้ถูกน าไปช าระเบีย้ประกันชีวิตจนหมดแล้วกรมธรรม์ก็จะมีสถานะเป็นขาดผลบังคับ 
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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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การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยั     4-17 

 

 การเรียกร้องผลประโยชน์โดยภรรยาในฐานะผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตของนายสมชายจึงได้รับ
การปฏิเสธการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากกรมธรรม์ได้สิ้นผลบังคับไปตั้งแต่ 2 ปีหลังจากที่ขาดการช าระเบี้ย
ประกันชีวิต การที่นายสมชายเสียชีวิตลงหลังจากที่ได้หยุดช าระเบี้ยประกันชีวิตแล้วเป็นเวลา 5 ปี จึงเป็นการเสียชีวิต
หลังจากที่กรมธรรม์ได้ขาดผลบังคับลงแล้ว บริษัทจึงปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของนายสมชาย
ดังกล่าว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การที่ผลการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์กรณีการเสียชีวิตของนายสมชายเป็นการปฏิเสธการจ่าย
ผลประโยชน์ ซึ่งท าให้ครอบครัวของนายสมชายไม่ได้รับเงินชดเชยจากการเสียชวีิตของนายสมชายตามความประสงค์ที่
ได้ท าประกันชีวิตไว้นี้ ประเด็นปัญหาเกิดจากการที่ตัวแทนประกันชีวิตขาดการให้ค าแนะน าที่ถูกต้องแก่นายสมชายที่
จะต้องชี้แนะถึงความจ าเป็นในการรักษาผลบังคับของกรมธรรม์ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การท าประกันชีวิตที่นายสมชายได้ตั้งใจไว้ในตอนที่ตกลงท าประกันชีวิตกับตัวแทน ในกรณีนี้ตัวแทนประกันชีวิตควรที่
จะให้ค าแนะน าที่เหมาะสมแก่นายสมชายในการที่จะขอลดจ านวนเงินเอาประกันภัย หากนายสมชายจะยังสามารถ
ช าระได้ เพื่อรักษาผลบังคับของกรมธรรม์ 
  
กรณศึีกษาที ่2  การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนติ ลงิค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Linked 
Life Insurance)  
 
ความเป็นมา 
  นางสาวสมหญิง ดีงาม อายุ 55 ปี ท ากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การคุ้มครองชีวิตและการลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนในการเกษียณงานหลังอายุ 60 ปี เลือกแบบของกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่ความคุ้มครองการเสียชีวิตในจ านวนเงิน 500,000 บาท และเลือกการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง
เพื่อต้องการผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่สูงส าหรับไว้ใช้จ่ายหลังจากที่เกษียณงานซึ่งเหลือระยะเวลาอีกเพียง 5 ปี 
โดยนางสาวสมหญิงได้เลือกช าระเบี้ยประกันชีวิตจนถึงอายุ 60 ปี ต้องช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีละ 100,000 บาท ซึ่ง
จะประกอบด้วยส่วนของการประกันชีวิตจ านวน 5,000 บาท และส่วนของการลงทุนในกองทุนรวมจ านวน 95,000 
บาท   
  นางสาวสมหญิงได้ช าระเบี้ยประกันชีวิตต่อเนื่องทุกปี และยังคงเลือกการลงทุนไว้ในกองทุนที่เป็นความเสี่ยง
สูงโดยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนแต่อย่างใด ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่ากองทุนอ่ืน ๆ ที่
บริษัทมีให้เลือกทั้งแบบที่ความเสี่ยงต่ า หรือความเสี่ยงปานกลาง แต่ 4 ปี ต่อมาเมื่อเกิดสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ า
ส่งผลให้การบริหารผลตอบแทนการลงทุนในกองทุนท่ีนางสาวสมหญิงได้เลือกลงทุนไว้ประสบปัญหาท าให้มูลค่าของ
กองทุนลดลงอย่างมากจนต่ ากว่ามูลค่าที่นางสาวสมหญิงได้เร่ิมต้นลงทุนท าประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์นี้
ไว้ 
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โดยนางสาวสมหญิงได้เลือกช าระเบี้ยประกันชีวิตจนถึงอายุ 60 ปี ต้องช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีละ 100,000 บาท ซึ่ง
จะประกอบด้วยส่วนของการประกันชีวิตจ านวน 5,000 บาท และส่วนของการลงทุนในกองทุนรวมจ านวน 95,000 
บาท   
  นางสาวสมหญิงได้ช าระเบี้ยประกันชีวิตต่อเนื่องทุกปี และยังคงเลือกการลงทุนไว้ในกองทุนที่เป็นความเสี่ยง
สูงโดยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนแต่อย่างใด ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่ากองทุนอ่ืน ๆ ที่
บริษัทมีให้เลือกทั้งแบบที่ความเสี่ยงต่ า หรือความเสี่ยงปานกลาง แต่ 4 ปี ต่อมาเมื่อเกิดสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ า
ส่งผลให้การบริหารผลตอบแทนการลงทุนในกองทุนท่ีนางสาวสมหญิงได้เลือกลงทุนไว้ประสบปัญหาท าให้มูลค่าของ
กองทุนลดลงอย่างมากจนต่ ากว่ามูลค่าที่นางสาวสมหญิงได้เร่ิมต้นลงทุนท าประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์นี้
ไว้ 
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ส่วนของกำรลงทนุในกองทุนรวมจ�ำนวน 95,000 บำท
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เร่ืองที ่4.1  
การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองทีร่ะบุไว้ใน
สัญญาประกนัภัย 
  
  
 การที่บริษัทประกันชีวิตได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านกระบวนการพิจารณารับประกันชีวิตในการให้ความ
คุ้มครองตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ก็หมายถึงว่าบริษัทประกันชีวิตนั้นได้ตกลงที่จะกระท าตามข้อ
สัญญาในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เมื่อเกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิตและฝ่ายผู้ เอาประกันชีวิตได้
เรียกร้องต่อบริษัทประกันชีวิต การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่มีการเรียกร้องนี้จะอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้พิจารณาสินไหมซึ่งอยู่ในส่วนงานพิจารณาสินไหมประกันชีวิต ผลของการพิจารณาการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ด าเนินการโดยผู้พิจารณาสินไหมอาจจะเป็นไปได้ทั้งกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
อนุมัติจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตเรียกร้อง หรือปฏิเสธการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ผลของการพิจารณาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกรณี ผู้พิจารณาสินไหมจะพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ที่
ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตได้น าเสนอต่อบริษัทร่วมกับการพิจารณาเงื่อนไขของความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิตที่ระบุ
ในกรมธรรม์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามความรับผิดชอบในส่วนของบริษัทประกันชีวิตและความเป็นธรรมแก่              
ผู้เอาประกันชีวิต การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์จะแยกอธิบายเป็นกรมธรรม์แบบพื้นฐานและกรมธรรม์        
แบบพิเศษ ดังนี้ 
 
1. การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของกรมธรรม์แบบพืน้ฐาน 
  ในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามทั้งหลักกฎหมายและให้เกิดความยุติธรรมตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าไว้ ซึ่งการปฏิบัติในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
ผู้พิจารณาสินไหมต้องพิจารณาตามหลักการต่อไปนี้  
 1.1 สถานะของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้พิจารณาสินไหมจะต้องตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อให้มั่นใจว่ากรมธรรม์ของผู้ที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์รายนั้นยังคงมีผลบังคับอยู่โดยสมบูรณ์หรือไม่  
ในขณะที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิต ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวอาจจะมีการสิ้นสุดสถานะการมีผล
บังคับไปแล้วเนื่องจากได้มีการใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ หรืออาจจะสิ้นผลบังคับลงเพราะขาดการช าระเบี้ยประกันชีวิต
จนพ้นระยะเวลาผ่อนผันการช าระไปแล้ว ซึ่งหากเป็นกรณีที่สถานะกรมธรรม์ได้สิ้นผลบังคับไปแล้ว ผลของการ
พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ของกรมธรรม์นี้จะปรากฏเป็นการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท  
ประกันชีวิตจะแจ้งให้ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้ทราบถึงผลการพิจารณาและสาเหตุของการปฏิเสธการจ่าย
ผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องดังกล่าว 
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 การเรียกร้องผลประโยชน์โดยภรรยาในฐานะผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตของนายสมชายจึงได้รับ
การปฏิเสธการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากกรมธรรม์ได้สิ้นผลบังคับไปตั้งแต่ 2 ปีหลังจากที่ขาดการช าระเบี้ย
ประกันชีวิต การที่นายสมชายเสียชีวิตลงหลังจากที่ได้หยุดช าระเบี้ยประกันชีวิตแล้วเป็นเวลา 5 ปี จึงเป็นการเสียชีวิต
หลังจากที่กรมธรรม์ได้ขาดผลบังคับลงแล้ว บริษัทจึงปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของนายสมชาย
ดังกล่าว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การที่ผลการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์กรณีการเสียชีวิตของนายสมชายเป็นการปฏิเสธการจ่าย
ผลประโยชน์ ซึ่งท าให้ครอบครัวของนายสมชายไม่ได้รับเงินชดเชยจากการเสียชวีิตของนายสมชายตามความประสงค์ที่
ได้ท าประกันชีวิตไว้นี้ ประเด็นปัญหาเกิดจากการที่ตัวแทนประกันชีวิตขาดการให้ค าแนะน าที่ถูกต้องแก่นายสมชายที่
จะต้องชี้แนะถึงความจ าเป็นในการรักษาผลบังคับของกรมธรรม์ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การท าประกันชีวิตที่นายสมชายได้ตั้งใจไว้ในตอนที่ตกลงท าประกันชีวิตกับตัวแทน ในกรณีนี้ตัวแทนประกันชีวิตควรที่
จะให้ค าแนะน าที่เหมาะสมแก่นายสมชายในการที่จะขอลดจ านวนเงินเอาประกันภัย หากนายสมชายจะยังสามารถ
ช าระได้ เพื่อรักษาผลบังคับของกรมธรรม์ 
  
กรณศึีกษาที ่2  การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนติ ลงิค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Linked 
Life Insurance)  
 
ความเป็นมา 
  นางสาวสมหญิง ดีงาม อายุ 55 ปี ท ากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การคุ้มครองชีวิตและการลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนในการเกษียณงานหลังอายุ 60 ปี เลือกแบบของกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่ความคุ้มครองการเสียชีวิตในจ านวนเงิน 500,000 บาท และเลือกการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง
เพื่อต้องการผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่สูงส าหรับไว้ใช้จ่ายหลังจากที่เกษียณงานซึ่งเหลือระยะเวลาอีกเพียง 5 ปี 
โดยนางสาวสมหญิงได้เลือกช าระเบี้ยประกันชีวิตจนถึงอายุ 60 ปี ต้องช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีละ 100,000 บาท ซึ่ง
จะประกอบด้วยส่วนของการประกันชีวิตจ านวน 5,000 บาท และส่วนของการลงทุนในกองทุนรวมจ านวน 95,000 
บาท   
  นางสาวสมหญิงได้ช าระเบี้ยประกันชีวิตต่อเนื่องทุกปี และยังคงเลือกการลงทุนไว้ในกองทุนที่เป็นความเสี่ยง
สูงโดยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนแต่อย่างใด ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่ากองทุนอ่ืน ๆ ที่
บริษัทมีให้เลือกทั้งแบบที่ความเสี่ยงต่ า หรือความเสี่ยงปานกลาง แต่ 4 ปี ต่อมาเมื่อเกิดสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ า
ส่งผลให้การบริหารผลตอบแทนการลงทุนในกองทุนท่ีนางสาวสมหญิงได้เลือกลงทุนไว้ประสบปัญหาท าให้มูลค่าของ
กองทุนลดลงอย่างมากจนต่ ากว่ามูลค่าที่นางสาวสมหญิงได้เร่ิมต้นลงทุนท าประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์นี้
ไว้ 
  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

4-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

 

ประเดน็ปัญหา 
  นางสาวสมหญิงตั้งใจเลือกท าประกันชีวติในแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ เพื่อวางแผนการลงทุนร่วมกับการ
คุ้มครองชีวิตไปพร้อมกัน โดยคาดหวังที่จะได้จ านวนเงินจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าการลงทุนในกองทุน
ความเสี่ยงต่ ากว่า และเมื่อเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้มูลค่าของกองทุนที่นางสาวสมหญิงได้เลือกลงทุนไว้ลดลง
อย่างมากจนท าให้ขาดทุน จึงท าให้ความมุ่งหวังในการท าประกันชีวิตที่ต้องการออมเงินด้วยหวังผลตอบแทนการลงทุน
ไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณจากการท างานของนางสาวสมศรีไม่เป็นไปตามที่ได้คาดหมายไว้ จนถึงกับเกิดปัญหาขาดทุนจาก
ส่วนของพอร์ตการลงทุนที่เลือกไว้เพียงกองทุนเดียวนี้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ตัวแทนประกันชีวิตมิได้ให้ค าแนะน าอย่างถูกต้องแก่นางสาวสมหญิงในการเลือกพอร์ตการลงทุนของกองทุน 
โดยหลักการที่ถูกต้องแล้วควรจะต้องกระจายความเสี่ยงให้เพียงพอ ด้วยการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อหวัง
ผลตอบแทนการลงทุนที่อัตราที่สูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนได้หากสภาวะการลงทุนประสบปัญหา พร้อมกับลง
ในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง รวมทั้งควรเลือกลงทุนกับกองทุนความเสี่ยงระดับต่ าไว้ด้วยเพื่อเป็นการเฉลี่ย
ความเสี่ยงของผลตอบแทนที่อาจจะผันผวนได้ตามสภาวะของตลาดการลงทุน  
  เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกการลงทุนเฉพาะในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง
เพียงกองทุนเดียว ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันชีวิตในการเลือกกรมธรรมป์ระกันชีวิตแบบยูนิต 
ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ที่ถูกต้องและอธิบายถึงความเสี่ยงของผลตอบแทนการลงทุนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้เอาประกัน
ชีวิตได้คาดหวังไว้ ควรที่จะแนะน าให้ผู้เอาประกันชีวิตมีการกระจายการลงทุนลงในกองทุนที่มีความเสี่ยงมากน้อยใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับการวางแผนทางการเงินและการใช้เงินของผู้เอาประกันชีวิต  
  ในกรณีของนางสาวสมหญิงนี้ ซึ่งเหลือระยะเวลาที่จะเกษียณจากการท างานเพียงปีเดียวการแก้ตัวด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนก็คงจะไม่ทันกับเวลา ซึ่งคงจะต้องถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของตัวแทนประกันชีวิตที่ขาด
การให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับผู้เอาประกันชีวิตที่ปล่อยให้เลือกท าประกันชีวิตในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ 
ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพียงอย่างเดียว     
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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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ประเดน็ปัญหา 
  นางสาวสมหญิงตั้งใจเลือกท าประกันชีวติในแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ เพื่อวางแผนการลงทุนร่วมกับการ
คุ้มครองชีวิตไปพร้อมกัน โดยคาดหวังที่จะได้จ านวนเงินจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าการลงทุนในกองทุน
ความเสี่ยงต่ ากว่า และเมื่อเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้มูลค่าของกองทุนที่นางสาวสมหญิงได้เลือกลงทุนไว้ลดลง
อย่างมากจนท าให้ขาดทุน จึงท าให้ความมุ่งหวังในการท าประกันชีวิตที่ต้องการออมเงินด้วยหวังผลตอบแทนการลงทุน
ไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณจากการท างานของนางสาวสมศรีไม่เป็นไปตามที่ได้คาดหมายไว้ จนถึงกับเกิดปัญหาขาดทุนจาก
ส่วนของพอร์ตการลงทุนที่เลือกไว้เพียงกองทุนเดียวนี้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ตัวแทนประกันชีวิตมิได้ให้ค าแนะน าอย่างถูกต้องแก่นางสาวสมหญิงในการเลือกพอร์ตการลงทุนของกองทุน 
โดยหลักการที่ถูกต้องแล้วควรจะต้องกระจายความเสี่ยงให้เพียงพอ ด้วยการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อหวัง
ผลตอบแทนการลงทุนที่อัตราที่สูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนได้หากสภาวะการลงทุนประสบปัญหา พร้อมกับลง
ในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง รวมทั้งควรเลือกลงทุนกับกองทุนความเสี่ยงระดับต่ าไว้ด้วยเพื่อเป็นการเฉลี่ย
ความเสี่ยงของผลตอบแทนที่อาจจะผันผวนได้ตามสภาวะของตลาดการลงทุน  
  เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกการลงทุนเฉพาะในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง
เพียงกองทุนเดียว ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันชีวิตในการเลือกกรมธรรมป์ระกันชีวิตแบบยูนิต 
ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ที่ถูกต้องและอธิบายถึงความเสี่ยงของผลตอบแทนการลงทุนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้เอาประกัน
ชีวิตได้คาดหวังไว้ ควรที่จะแนะน าให้ผู้เอาประกันชีวิตมีการกระจายการลงทุนลงในกองทุนที่มีความเสี่ยงมากน้อยใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับการวางแผนทางการเงินและการใช้เงินของผู้เอาประกันชีวิต  
  ในกรณีของนางสาวสมหญิงนี้ ซึ่งเหลือระยะเวลาที่จะเกษียณจากการท างานเพียงปีเดียวการแก้ตัวด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนก็คงจะไม่ทันกับเวลา ซึ่งคงจะต้องถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของตัวแทนประกันชีวิตที่ขาด
การให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับผู้เอาประกันชีวิตที่ปล่อยให้เลือกท าประกันชีวิตในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ 
ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพียงอย่างเดียว     
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เร่ืองที ่4.1  
การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองทีร่ะบุไว้ใน
สัญญาประกนัภัย 
  
  
 การที่บริษัทประกันชีวิตได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านกระบวนการพิจารณารับประกันชีวิตในการให้ความ
คุ้มครองตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ก็หมายถึงว่าบริษัทประกันชีวิตนั้นได้ตกลงที่จะกระท าตามข้อ
สัญญาในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เมื่อเกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิตและฝ่ายผู้ เอาประกันชีวิตได้
เรียกร้องต่อบริษัทประกันชีวิต การพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่มีการเรียกร้องนี้จะอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้พิจารณาสินไหมซึ่งอยู่ในส่วนงานพิจารณาสินไหมประกันชีวิต ผลของการพิจารณาการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ด าเนินการโดยผู้พิจารณาสินไหมอาจจะเป็นไปได้ทั้งกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
อนุมัติจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตเรียกร้อง หรือปฏิเสธการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ผลของการพิจารณาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกรณี ผู้พิจารณาสินไหมจะพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ที่
ฝ่ายผู้เอาประกันชีวิตได้น าเสนอต่อบริษัทร่วมกับการพิจารณาเงื่อนไขของความคุ้มครองของสัญญาประกันชีวิตที่ระบุ
ในกรมธรรม์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามความรับผิดชอบในส่วนของบริษัทประกันชีวิตและความเป็นธรรมแก่              
ผู้เอาประกันชีวิต การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์จะแยกอธิบายเป็นกรมธรรม์แบบพื้นฐานและกรมธรรม์        
แบบพิเศษ ดังนี้ 
 
1. การพจิารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของกรมธรรม์แบบพืน้ฐาน 
  ในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามทั้งหลักกฎหมายและให้เกิดความยุติธรรมตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าไว้ ซึ่งการปฏิบัติในการพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
ผู้พิจารณาสินไหมต้องพิจารณาตามหลักการต่อไปนี้  
 1.1 สถานะของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้พิจารณาสินไหมจะต้องตรวจสอบถึงสถานะของกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อให้มั่นใจว่ากรมธรรม์ของผู้ที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์รายนั้นยังคงมีผลบังคับอยู่โดยสมบูรณ์หรือไม่  
ในขณะที่เกิดความสูญเสียแก่ผู้เอาประกันชีวิต ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวอาจจะมีการสิ้นสุดสถานะการมีผล
บังคับไปแล้วเนื่องจากได้มีการใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ หรืออาจจะสิ้นผลบังคับลงเพราะขาดการช าระเบี้ยประกันชีวิต
จนพ้นระยะเวลาผ่อนผันการช าระไปแล้ว ซึ่งหากเป็นกรณีที่สถานะกรมธรรม์ได้สิ้นผลบังคับไปแล้ว ผลของการ
พิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ของกรมธรรม์นี้จะปรากฏเป็นการปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท  
ประกันชีวิตจะแจ้งให้ฝ่ายของผู้เอาประกันชีวิตได้ทราบถึงผลการพิจารณาและสาเหตุของการปฏิเสธการจ่าย
ผลประโยชน์ตามที่เรียกร้องดังกล่าว 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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