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คู่มือปฏิบัติงานสำาห
รับตัวแท

นประกันชีวิต
  หลักสูตรขอต่อใบอนุญ

าตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3  โดย สำานักงานคณ
ะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)



 

สารเลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

  ธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเป็น
เครื่องมือที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินให้กับบุคคล ครอบครัว และองค์กรธุรกิจการค้า  
การลงทุนต่าง ๆ นอกจากนั้นยังจัดอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินที่มหีน้าที่ในการระดมเงินออมจากภาคครัวเรือน
ภายในประเทศที่เป็นรูปแบบการออมระยะยาวและเป็นการออมที่มีวินัย จึงเป็นแหล่งเงินออมที่สามารถ
น าไปลงทุนส่งผลต่อการขยายตัว และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงได้ด าเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยสนับสนุน 
การฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ให้มีความรู้ความสามารถและ
มีหัวใจของการบริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานจรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคลากรประกันภัย 
และสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจและความเชื่อมั่นของประชาชน  

  เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกัน
ชีวิต เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้า
ประกันชีวิต ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ท าให้ผู้บริโภคและ
ประชาชนทั่วไปได้รับค าแนะน าที่ดีจากผู้มีความรู้ในวิชาชีพ และให้หน่วยงานจัดอบรมน าไปประกอบการ
อบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและ
นายหน้าประกันชีวิต โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการกลุ่มผลิตคู่มือมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช จึงขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนา
คู่มือฯ ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย สมเจตนารมณ์ทุกประการ 

 

                                                                  (ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ) 
                                                                          เลขาธิการ 
                                             คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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สารเลขาธกิารคณะกรรมการก�ากบั

และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภัย

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

สารเลขาธิการ
คณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
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ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

คู่มอืปฏิบตัิงาน 

ส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
ตช.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลติ        ผู้ร่วมผลติ 
รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ      ประธานกรรมการ  อาจารย์อภิรกัษ์ ไทพัฒนกุล 
รองศาสตราจารย์วรรณี ชลนภาสถิตย ์  กรรมการและบรรณาธกิาร อาจารย์วีณา อร่ามวัฒน์เศรษฐ ์
รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์  กรรมการ   อาจารย์ชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ 
รองศาสตราจารย์อุทยัวรรณ จรุงวิภ ู  กรรมการ   อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ 
อาจารย์สุจินต์ พงษ์ศักดิ ์    กรรมการ   อาจารย์ปรีชา ไพบูลย์วุฒโิชค 
อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์    กรรมการ   อาจารย์สุนิดา พริบไหว 
อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า    กรรมการ   อาจารย์เจษฎา  สุนันท์ชัย 
อาจารย์รุ่งอรุณ จันทร์พูล   กรรมการ   อาจารย์ณวดี  เรืองรัตนเมธี 
นางสาววีนา เขาแกว้    เลขานุการ       อาจารย์นิพพิชฌน ์โกวิทวณิชกานนท ์
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(3) 

ค าน า 
 

คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต เป็นโครงการเพิ่มศักยภาพคนกลางประกันภัย ที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ท าการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตส าหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต ส าหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต พ.ศ. 2556 

ในการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มผลิตซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพจ านวน 9 ท่าน รวมถึง   
ผู้ร่วมผลิตภายนอกอีก 9 ท่าน มาเป็นผู้เขียนเนื้อหาตามความรู้ความช านาญในแต่ละด้าน จากนั้นได้มี การส่งงานให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ส านักงาน คปภ. แต่งตั้งอีกจ านวนหนึ่ง (ตามรายนามในกิตติกรรมประกาศ) เพื่อพิจารณา  ตลอดจน     
ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงให้เนื้อหาของคู่มือดังกล่าวถูกต้องและสมบูรณ์มากข้ึน  

คณะกรรมการกลุ่มผลิตฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิตเล่มนี้จะอ านวย
ประโยชน์แก่ตัวแทนประกันชีวิตและผู้เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม หากยังมีข้อบกพร่องประการใด
ในคู่มือเล่มนี้  คณะกรรมการกลุ่มผลิตฯ ใคร่ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิตครั้งนี้ ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
ทั้งภายนอกและภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ได้กรุณา
สละเวลาอันมีคา่มาร่วมให้ความคิดเห็นและค าแนะน าที่ทรงคุณค่ายิ่งจนท าให้การพัฒนาคู่มือดังกล่าวส าเร็จเป็นอย่างดี 
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 คณะท างานความรู้เกีย่วกบัการประกนัภัยและพฒันาข้อสอบหลกัสูตรใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัภัย 
นายหน้าประกนัภัย (ค าส่ังส านักงาน คปภ. ที่ (92/2555) 

นายอรรถพล พิบูลธนพฒันา     ประธานคณะท างาน 
(ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนา) 
นายสมชาย ปัญญาภรณ ์    คณะท างาน 
(ผู้ช่วยเลขาธิการสายประกนัภัยภูมิภาค)     
นายสมประโชค ปิยะตานนท์   คณะท างาน 
(ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย)   
ดร.นิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม    คณะท างาน 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัและวางแผน 

 (ปฏิบัติงานแทนในสายสถาบนัวทิยาการประกนัภัยระดับสูง)        
นางบุษรา  อ๊ึงภากรณ์    คณะท างาน 
(ผู้แทนสมาคมประกันชีวติไทย)    
นางสาวกัลยา  จุกหอม    คณะท างาน 
(ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย)    
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวดี  ชัยวัฒน ์  คณะท างาน 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล    คณะท างาน 
นางกรีทิพย์  มงคลชัยอรัญญา คณะท างาน  

 นายอธิวัฒน ์ ศุภสวัสดิ์วัชร คณะท างาน 
 นายเรืองวิทย ์ นันทาภิวฒัน ์ คณะท างาน 
 นายบรรยง  วิทยวีรศักดิ์ คณะท างาน 

 นายชัชวาลย์  วยัมหสวุรรณ   คณะท างานและเลขานุการ 
  (ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์ช่องทางการจ าหนา่ย)   
 นางจนัทร์ทิพย์  จิรโรจน์    คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
  (ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานชอ่งทางการจ าหน่าย)  
 นายเจษฎา  เลิศศิริวรพงศ ์    คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
  (ผู้อ านวยการส่วนพัฒนามาตรฐานคนกลางประกันภัย)  
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายในส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) 
 นางสาวกาญจนา แสมขาว      ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายก ากับผลิตภัณฑป์ระกันชีวิต 1 
 นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ                                                                      
 นางนภาพร แดดภู ่ ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพฒันากฎหมาย 1 
 นางพรเพ็ญ รัศมีโกเมน ผู้อ านวยการฝ่ายก ากบัทะเบยีนธุรกิจและสาขา 
 นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์ ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์ 3 
 นางสาวราตรี เนตรพระฤทธิ์     ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพฒันาการคุ้มครองสิทธิ 
 นางสาวพทุธภรณ์ วงค์รอด ผู้อ านวยการฝ่ายประกันภัยต่อ 
 ดร.ชญานนิ เกิดผลงาม ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาระบบประเมินความเสี่ยง 
 นางสาววชิสุดา กาญจนบุตร ผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายความเสี่ยงบริษัท 
 นายไมตรี ชนดูหอม ผู้อ านวยการส านักก ากับการลงทุนบริษัทประกันชีวิต 
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัตวัแทนประกนัชีวติ       ตช.3 
          (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 1.1  กฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต 
 1.2  กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต  
 
แนวคดิ 

1.  สัญญาประกันชีวิต เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งคู่สัญญาต้องซื่อสัตย์ต่อกันอย่างยิ่ง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อความ
จริง เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง ความรู้ของผู้รับประกันภัย และ
ความรู้ของตัวแทนประกันชีวิต 

2.  การศึกษาเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยหรือ
บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
865 โดยศึกษาจากค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  ระบุกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิตได้ 
2.  วิเคราะห์การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกนัชีวิตได้ 
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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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กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันชวีิต     1-3 
 

เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลงข้อความ 
อนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
 
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน  โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  
 สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีลักษณะ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป 
เป็นสัญญาชดใช้เงินจ านวนแน่นอน และเป็นสัญญาท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้
เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยแบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบ
ตลอดชีพ มีแบบและข้อความที่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ข้อความที่จะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
นอกเหนือจากจะต้องมีรายการตามที่กฎหมายก าหนดบังคับให้มีแล้ว จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรฐานตามที่ก าหนด
ไว้ในค าสั่งของนายทะเบียน เรื่องการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน ซึ่งก าหนดให้กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีรูปแบบและข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย 
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเร่ืองอายุความไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องใช้อายุ
ความทั่วไป 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้น
อายุความให้แก่กองทุนประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย
มารับไป  
 สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ ผู้เอาประกันชีวิตจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของ
บุคคลที่จะสมัครท าประกันชีวิตด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 ซึ่ง
หลักส่วนได้เสียถือเป็นหลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย  นอกจากนี้ ผู้เอาประกันชีวิตจะต้องไม่ปกปิด
ข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จในการสมัครท าประกันชีวิตด้วย มิฉะนั้นจะมีผลท าให้สัญญาประกันชีวิตตก
เป็นโมฆียะ ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งเป็นไปตามหลักความสุจริตอย่างยิ่ง
นั่นเอง  
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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เร่ืองที ่1.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลงข้อความ 
อนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
   
 
 การประกันชีวิตคือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงิน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้ที่ถูกเอาประกันภัยแล้วแต่กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถึงแก่มรณะภายใน
ระยะเวลาของสัญญา โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซึ่งกันและกัน  โดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่อง
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  
 สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีลักษณะ เป็นสัญญาเสี่ยงโชค เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาส าเร็จรูป 
เป็นสัญญาชดใช้เงินจ านวนแน่นอน และเป็นสัญญาท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ และนอกจากนี้
เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยแบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบ
ตลอดชีพ มีแบบและข้อความที่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ข้อความที่จะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
นอกเหนือจากจะต้องมีรายการตามที่กฎหมายก าหนดบังคับให้มีแล้ว จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรฐานตามที่ก าหนด
ไว้ในค าสั่งของนายทะเบียน เรื่องการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน ซึ่งก าหนดให้กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีรูปแบบและข้อความตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วย 
 การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตไม่มีการก าหนดในเร่ืองอายุความไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องใช้อายุ
ความทั่วไป 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ส่วนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการก าหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งเงินครบก าหนดและมูลค่าในกรมธรรม์ที่ไม่มีผู้มารับจนล่วงพ้น
อายุความให้แก่กองทุนประกันชีวิต เพื่อกองทุนประกันชีวิตจะได้แจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย
มารับไป  
 สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ ผู้เอาประกันชีวิตจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของ
บุคคลที่จะสมัครท าประกันชีวิตด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 ซึ่ง
หลักส่วนได้เสียถือเป็นหลักส าคัญที่เป็นพื้นฐานของการประกันภัย  นอกจากนี้ ผู้เอาประกันชีวิตจะต้องไม่ปกปิด
ข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จในการสมัครท าประกันชีวิตด้วย มิฉะนั้นจะมีผลท าให้สัญญาประกันชีวิตตก
เป็นโมฆียะ ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งเป็นไปตามหลักความสุจริตอย่างยิ่ง
นั่นเอง  
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 สัญญาประกันชีวิตตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความสุจริต กล่าวคือ คู่สัญญาในสัญญาประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติต่อ
กันด้วยความสุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เสนอขอท าสัญญาประกันภัยและเป็นผู้ทราบข้อเท็จจริง
ทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพและรายละเอียดของตัวเองอยู่ฝ่ายเดียว กฎหมายจึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่
จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่สมควรจะต้องเปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยทราบเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่า สมควรจะ
รับประกันภัย หรือก าหนดเงื่อนไขจ านวนเบี้ยประกันภัยให้สูงต่ าเพียงใด ซึ่งหลักสุจริตอย่างยิ่งตามกฎหมายไทยได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 วรรคหนึ่งว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้ว  
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่
ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญาเป็นโมฆียะ”  
 ดังนั้น ในส่วนของกฎหมายที่เก่ียวกับการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกัน
ชีวิตนั้น จะกล่าวถึง 1) การเปิดเผยข้อความจริง 2) เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง 3) ผลของการไม่เปิดเผย
ข้อความจริง และ 4) กรณีสัญญาประกันชีวิตไม่ตกเป็นโมฆียะ 
 
1. การเปิดเผยข้อความจริง 
 การเปิดเผยข้อความจริง (Disclosure) หมายถึงการเปิดเผยข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญที่มีผลกระทบต่อ
ความเสี่ยงภัยของวัตถุที่เอาประกันภัยให้ผู้รับประกันภัยทราบอย่างละเอียดโดยปราศจากการซ่อนเร้นปิดบังอ าพราง  
ใด ๆ ทั้งสิ้น ก็เพื่อให้ผู้รับประกันภัยใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยตามที่ขอเอาประกันภัยได้หรือไม่ 
ถ้าสามารถรับประกันภัยได้ จะก าหนดเบี้ยประกันภัยเท่าใด และจะรับประกันภัยโดยมีเงื่อนไขอย่างไร หน้าที่เปิดเผย
ข้อความจริงดังกล่าวถือเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของ
เขาโดยไม่จ าต้องให้ผู้รับประกันภัยสอบถาม การที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ก็เนื่องจากการที่ผู้เอาประกันภัยเอาความ
เสี่ยงของตนไปให้ผู้รับประกันภัยรับเสี่ยงนั้น ข้อความจริงเก่ียวกับการเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยมีอยู่อย่างไร ผู้รับ
ประกันภัยอาจไม่สามารถทราบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงภัยบางอย่างเป็นความเสี่ยงภัยเฉพาะตัวบุคคล ซึ่ง
บุคคลทั่ว ๆ ไปจะไม่มีความเสี่ยงภัยนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อไม่นานมานี้ได้ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า  มี
ชายไทยคนหนึ่งมีหัวใจอยู่นอกซี่โครง ท าให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไป ถ้าชายไทยคนดังกล่าวขอเอา
ประกันภัย เขามีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงดังกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบ เพราะหากผู้รับประกันภัยทราบความ
จริงจะบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาด้วย (อ านวย สุภเวชย์, 2551, น. 31) 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดว่า ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
ก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสีย
ไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท า
สัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ 
 ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือ
มิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป  ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติ
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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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ดังกล่าวข้างต้นอาจแยกอธิบายหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงได้ ในสองลักษณะ คือ 1) ผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อความ
จริง และ 2) ข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.1 ผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง สัญญาประกันชีวิตอาศัยการทรงชีพ หรือมรณะของผู้ถูกประกันชีวิต ซึ่ง
เป็นภัยที่ผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง ความจริงหรือข้อมูลที่เก่ียวกับตัวผู้ถูกประกันภัยจึงเป็นสาระส าคัญที่ผู้รับประกันภัย
จะพิจารณาว่ามีความเสี่ยงภัยมากน้อยเพียงใด สมควรที่จะตกลงรับประกันภัยหรือไม่ และควรก าหนดเบี้ยประกันภัย
เท่าใดจึงจะคุ้มเสี่ยง แต่ความจริงดังกล่าวอยู่ในความรู้ของผู้เอาประกันชีวิตฝ่ายเดียว เนื่องจาก ผู้เอาประกันภัยมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกประกันชีวิต มีโอกาสที่จะรู้ความจริงได้ แม้ผู้รับประกันภัยจะสืบทราบได้บ้าง แต่ก็มี
ข้อจ ากัด และที่ส าคัญผู้เอาประกันภัยเป็นคู่สัญญาโดยตรง กฎหมายจึงบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่
จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ส่วนผู้ถูกประกันชีวิต แม้จะไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรง แต่เป็นผู้ที่รู้ความจริงเกี่ยวกับตนเอง
ดีกว่าผู้อ่ืน กฎหมายจึงบัญญัติให้มีหน้าที่เปิดเผยความจริงด้วย ส าหรับผู้รับประโยชน์กฎหมายมิได้บัญญัติให้มีหน้าที่
เปิดเผยความจริง แม้ปกปิดข้อความจริงซึ่งเป็นสาระส าคัญก็ไม่ท าให้สัญญาเป็นโมฆียะ และหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
ในการเปิดเผยข้อความจริงนี้ นอกจากจะมีการก าหนดไว้ ในกฎหมายโดยชัดแจ้งแล้ว ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการก าหนดข้อความ
เตือนนี้ให้ผู้เอาประกันภัยทราบในใบค าขอเอาประกันภัย และในกรมธรรม์ประกันภัยก าหนดเป็นเงื่อนไขในการรับ
ประกันภัยและเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ โดยมีตัวอย่างค า
พิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2792/2546 ใบค าขอเอาประกันชีวิต พ. แจ้งว่าไม่เคยรับการตรวจสุขภาพหรือการ
ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค ไม่เคยเจ็บป่วย ไม่เคยรับการรักษาในสถานพยาบาล ไม่เคยเป็นหรือรับการรักษาโรคเก่ียวกับตาหู
คอจมูก ไม่เคยเป็นโรคหืดหอบ หรือโรคเกี่ยวกับปอด หรือระบบหายใจ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันที่ 19 กันยายน 
2538 พ. เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล เพราะพยายามฆ่าตัวตาย วันที่ 27 สิงหาคม 2539 เข้ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาล ด้วยโรคไซนัสอักเสบติดเชื้อ เดือนตุลาคม 2539 เป็นต้นมาเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหลาย
ครั้งด้วยอาการหลอดลมอักเสบ กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย กินอาหารไม่ได้ เดือน
ธันวาคม 2539 แพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคเอดส์ หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง ดังนั้น พ. จึงแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือ
ปกปิดความจริงต่อจ าเลย ซึ่งถือว่า เป็นข้อสาระส าคัญ สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง 
 เป็นหน้าที่โดยตรงที่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งข้อเท็จจริงตามที่ผู้รับประกันภัยจ าเลยต้องการทราบและก าหนด
ไว้ การให้แพทย์ตรวจผู้เอาประกันภัยหรือไม่เป็นดุลพินิจของผู้รับประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยปกปิดความจริง แถลง
ข้อความเป็นเท็จเสียแล้ว ผู้เอาประกันภัยจึงไม่อาจอ้างได้ว่า “ผู้รับประกันภัยไม่ได้ให้แพทย์ตรวจร่างกายผู้เอา
ประกันภัย ถือว่า ประมาท และไม่ท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ” 
 1.2 ข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติไว้คือ “... รู้อยู่
แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอก
ปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จไซร้...”  
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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ดังกล่าวข้างต้นอาจแยกอธิบายหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงได้ ในสองลักษณะ คือ 1) ผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อความ
จริง และ 2) ข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.1 ผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง สัญญาประกันชีวิตอาศัยการทรงชีพ หรือมรณะของผู้ถูกประกันชีวิต ซึ่ง
เป็นภัยที่ผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง ความจริงหรือข้อมูลที่เก่ียวกับตัวผู้ถูกประกันภัยจึงเป็นสาระส าคัญที่ผู้รับประกันภัย
จะพิจารณาว่ามีความเสี่ยงภัยมากน้อยเพียงใด สมควรที่จะตกลงรับประกันภัยหรือไม่ และควรก าหนดเบี้ยประกันภัย
เท่าใดจึงจะคุ้มเสี่ยง แต่ความจริงดังกล่าวอยู่ในความรู้ของผู้เอาประกันชีวิตฝ่ายเดียว เนื่องจาก ผู้เอาประกันภัยมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกประกันชีวิต มีโอกาสที่จะรู้ความจริงได้ แม้ผู้รับประกันภัยจะสืบทราบได้บ้าง แต่ก็มี
ข้อจ ากัด และที่ส าคัญผู้เอาประกันภัยเป็นคู่สัญญาโดยตรง กฎหมายจึงบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่
จะต้องเปิดเผยข้อความจริง ส่วนผู้ถูกประกันชีวิต แม้จะไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรง แต่เป็นผู้ที่รู้ความจริงเกี่ยวกับตนเอง
ดีกว่าผู้อ่ืน กฎหมายจึงบัญญัติให้มีหน้าที่เปิดเผยความจริงด้วย ส าหรับผู้รับประโยชน์กฎหมายมิได้บัญญัติให้มีหน้าที่
เปิดเผยความจริง แม้ปกปิดข้อความจริงซึ่งเป็นสาระส าคัญก็ไม่ท าให้สัญญาเป็นโมฆียะ และหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
ในการเปิดเผยข้อความจริงนี้ นอกจากจะมีการก าหนดไว้ ในกฎหมายโดยชัดแจ้งแล้ว ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการก าหนดข้อความ
เตือนนี้ให้ผู้เอาประกันภัยทราบในใบค าขอเอาประกันภัย และในกรมธรรม์ประกันภัยก าหนดเป็นเง่ือนไขในการรับ
ประกันภัยและเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ โดยมีตัวอย่างค า
พิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2792/2546 ใบค าขอเอาประกันชีวิต พ. แจ้งว่าไม่เคยรับการตรวจสุขภาพหรือการ
ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค ไม่เคยเจ็บป่วย ไม่เคยรับการรักษาในสถานพยาบาล ไม่เคยเป็นหรือรับการรักษาโรคเก่ียวกับตาหู
คอจมูก ไม่เคยเป็นโรคหืดหอบ หรือโรคเกี่ยวกับปอด หรือระบบหายใจ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันที่ 19 กันยายน 
2538 พ. เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล เพราะพยายามฆ่าตัวตาย วันที่ 27 สิงหาคม 2539 เข้ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาล ด้วยโรคไซนัสอักเสบติดเชื้อ เดือนตุลาคม 2539 เป็นต้นมาเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหลาย
ครั้งด้วยอาการหลอดลมอักเสบ กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย กินอาหารไม่ได้ เดือน
ธันวาคม 2539 แพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคเอดส์ หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง ดังนั้น พ. จึงแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือ
ปกปิดความจริงต่อจ าเลย ซึ่งถือว่า เป็นข้อสาระส าคัญ สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง 
 เป็นหน้าที่โดยตรงที่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งข้อเท็จจริงตามที่ผู้รับประกันภัยจ าเลยต้องการทราบและก าหนด
ไว้ การให้แพทย์ตรวจผู้เอาประกันภัยหรือไม่เป็นดุลพินิจของผู้รับประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยปกปิดความจริง แถลง
ข้อความเป็นเท็จเสียแล้ว ผู้เอาประกันภัยจึงไม่อาจอ้างได้ว่า “ผู้รับประกันภัยไม่ได้ให้แพทย์ตรวจร่างกายผู้เอา
ประกันภัย ถือว่า ประมาท และไม่ท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ” 
 1.2 ข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติไว้คือ “... รู้อยู่
แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอก
ปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จไซร้...”  
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 ข้อความจริงชนิดใดที่จะต้องเปิดเผย และข้อความใดที่เป็นสาระส าคัญนั้นจะเป็นไปตามที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ก าหนดไว้  กล่าวคือ ข้อความจริงนั้นต้องเป็นข้อความจริงที่อาจจะจูงใจให้ผู้รับ
ประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือเป็นข้อความจริงที่อาจจะจูงใจให้ผู้รับประกันภัยบอกปัดไม่ยอมท าสัญญา 
 ในสัญญาประกันชีวิต ข้อความจริงที่ต้องแถลงจะปรากฏเป็นค าถามอยู่ในค าขอเอาประกันชีวิตซึ่งผู้เอา
ประกันภัยจะต้องกรอก ข้อความจริงดังกล่าวนับว่าเป็นข้อความส าคัญที่บริษัทประกันภัยต้องการทราบเพื่อ
ประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงว่าจะรับประกันหรือไม่และจะเรียกเบี้ยประกันเท่าใดจึงจะคุ้มเสี่ยง อาทิ อายุ 
ที่อยู่ อาชีพ สุขภาพ น้ าหนัก ส่วนสูง ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งจ านวนเงินที่
เอาประกันภัยและการประกันชีวิตที่มีอยู่แล้วกับบริษัทอื่น หรือก าลังสมัครกับบริษัทอ่ืนอยู่ เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะทราบได้
อย่างไรว่า ข้อความจริงในสัญญาใดจึงจะถือว่าอาจจะจูงใจ ผู้รับประกันให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือให้บอกปัด  
ไม่ยอมท าสัญญา หรือที่ศาลฎีกาเรียกว่าเป็นสาระส าคัญนั้น ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 2278/2517 วินิจฉัยว่า ข้อความ
จริงอย่างไรจะถือว่าอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น ต้องถือตามความเห็นของวิญญูชนทั่วไปเป็นหลัก จะถือว่าถ้ามีการปกปิด
ข้อความจริงไม่ว่าประการใด ๆ แล้วจะท าให้สัญญาเป็นโมฆียะเสียทั้งหมดหาได้ไม่  
 ตามค าพิพากษาฎีกาดังกล่าว ข้อความจริงอย่างไรที่เป็นข้อส าคัญถึงขนาดที่จะจูงใจดังกล่าวจึงต้องพิจารณา
ตามความคิดเห็นของวิญญูชนทั่วไป โดยหากพิจารณาจากความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปแล้วเห็นว่า ข้อความจริงนั้นถึง
ขนาดดังกล่าว ข้อความจริงนั้นก็ถือว่าเป็นข้อส าคัญ แต่ถ้าวิญญูชนทั่ว ๆ ไป ไม่ถือว่าเป็นข้อที่ผู้เอาประกันจะต้อง
เปิดเผย แม้ข้อความจริงนั้นจะเป็นข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยทั่วไปถือเป็นข้อส าคัญ ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อความจริงที่ 
ผู้เอาประกันภัยต้องเปิดเผย อย่างไรก็ดี ถ้าปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยไม่รู้จริง ๆ ว่าข้อความจริงนั้นเป็นสาระส าคัญ  
ก็ต้องถือความรู้ของผู้เอาประกันภัยนั้นเป็นส าคัญในการวินิจฉัยว่ามีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือไม่ กรณีที่แน่ชัดว่าผู้ เอา
ประกันภัยไม่รู้ว่าเป็นข้อสาระส าคัญเช่นนี้ย่อมไม่ถือตามความคิดเห็นของวิญญูชนทั่วไป แต่ถือตามความรู้ของผู้เอา
ประกันภัยแต่ละคนเป็นเร่ือง ๆ ไป โดยมีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผยดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5793/2531 ผู้เอาประกันชีวิตทราบก่อนท าสัญญาประกันชีวิตกับจ าเลยว่า ตนเป็นโรค
พิษสุราเรื้อรังจนตับอักเสบแต่มิได้แจ้งให้จ าเลยทราบ ซึ่งหากจ าเลยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นได้ หรือไม่
รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นโมฆียะ  
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3682/2545 โจทก์กรอกค าตอบในใบค าขอเอาประกันชีวิตโจทก์ว่าไม่เคยเป็น หรือ
ทราบว่าเป็น หรือเคยได้รับค าแนะน า หรือการรักษาโรคมะเร็งเนื้องอกตุ่มเนื้อ หรืออวัยวะใด  ๆ ที่งอก หรือโตขึ้น
ผิดปกติ ไม่เคยมีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน แต่ปรากฏว่า โจทก์เคยเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดบริเวณเต้านม 
ซึ่งแพทย์ตรวจพบว่า มีก้อนเนื้อที่เต้านมด้านซ้าย เมื่อโจทก์ทราบแล้ว แต่โจทก์มิได้แจ้งให้จ าเลยทราบ ซึ่งหากจ าเลย
ทราบอาจเรียกเบี้ยประกันให้สูงขึ้น หรือไม่รับประกันชีวิต การกระท าของโจทก์มีผลให้สัญญาประกันชีวิตและสัญญา
พิเศษเพิ่มเติมตกเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง  
 การไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือการแถลงข้อความเป็นเท็จนั้นมีหลักส าคัญอยู่ว่า ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ถูก
คนอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้จะต้องรู้อยู่ว่าความจริงเป็นเช่นไร แล้วไม่เปิดเผยความจริงนั้น หรือแถลงให้ผิดไปจากความ
จริง จึงจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ถ้าหากผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ถูกคนอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้ไม่รู้ว่าความ
จริงเป็นอย่างไร ย่อมจะไม่ถือเป็นการไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือไม่ถือเป็นการแถลงข้อความเท็จ  เช่น ผู้เอา
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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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ประกันภัยไม่รู้เลยว่าตนเองเป็นมะเร็ง เมื่อกรอกแบบฟอร์มค าขอเอาประกันชีวิตจึงไม่ได้ระบุไว้ ดังนี้ ไม่ใช่เรื่อง “รู้อยู่
แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง” หรือ “รู้อยู่แล้วแถลงข้อความเป็นความเท็จ” จึงไม่ท าให้สัญญาประกันภัยเป็น
โมฆียะ ทั้งนี้ถ้ามีการไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือมีการแถลงข้อความเท็จในระดับความส าคัญ ซึ่งถ้า ได้มีการเปิดเผย
ข้อความนั้น หรือไม่มีการแถลงข้อความเท็จอันอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือถึงกับบอกปัด
ไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิตด้วย ก็ย่อมมีผลท าให้ส ญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะโดยไม่จ าเป็นต้องมีความเกี่ยวพัน
ระหว่างข้อความจริงที่ปกปิด หรือแถลงเท็จกับภัยที่เกิดขึ้นเลย เช่น ผู้เอาประกันภัยปกปิดไม่เปิดเผยให้ผู้รับประกันภัย
ทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคส าคัญที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ สัญญาย่อมเป็นโมฆียะ แม้ต่อมาจะ
ปรากฏว่า ผู้เอาประกันภัยนั้นจะถึงแก่ความตายดว้ยโรคอ่ืน ไม่ใช่โรคเบาหวานก็ไม่ท าให้ผลของสัญญาซึ่งเป็นโมฆียะไป
แล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 858/2515) (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 145) 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ถูกคนอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้ ไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร ย่อมจะถือว่า ไม่
เป็นการไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือไม่ถือเป็นการแถลงข้อความเท็จ อย่างเช่นค าพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1277/2524 การที่ผู้เอาประกันภัยเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออก และมิได้ทราบถึงความ
ร้ายแรงแห่งโรคที่ตนเป็นอยู่ เพราะยังคงท างานได้เช่นคนปกติทั่วไป ทั้งตัวแทนของจ าเลยก็มิได้สอบถามประวัติความ
ป่วยเจ็บของผู้เอาประกันภัย เพียงแต่สอบถามอายุและให้ลงลายมือชื่อในแบบค าขอเอาประกัน แล้วตัวแทนจ าเลยก็น า
แบบค าขอเอาประกันภัยนั้นไปกรอกข้อความเสียเอง ผู้เอาประกันภัยจึงไม่มีโอกาสจะได้รู้ข้อความจริง ที่ตนเคยเป็น
โรคความดันโลหิตสูงมาก่อน อันจะเป็นเหตุจูงใจให้จ าเลยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือให้จ าเลยบอกปัดไม่ยอมท า
สัญญาประกันภัยหรือไม่ เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่รู้เช่นนี้จึงจะถือว่าผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วละเว้นเสีย ไม่เปิดเผย
ข้อความจริงนั้นหาได้ไม่ ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตรายนี้ 
 
2. เวลาทีจ่ะต้องเปิดเผยข้อความจริง 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย...”  
 ตัวบทกฎหมายใช้ค าว่า “ในเวลาท าสัญญา” หมายความว่า หน้าที่เปิดเผยความจริงมีเฉพาะในเวลาท าสัญญา
เท่านั้น ดังนั้น หน้าที่เปิดเผยข้อความจริงจึงเร่ิมตั้งแต่เวลาที่เร่ิมมีการเจรจาตกลงขอท าสัญญาแล้ว เมื่อท าสัญญากัน
เสร็จแล้วก็หมดหน้าที่ แต่ถ้ามีการต่อสัญญาเท่ากับเป็นการท าสัญญากันใหม่ จึงต้องมีหน้าที่เปิดเผยความจริงใน
ระหว่างเวลาที่มีการต่อสัญญานั้นด้วย โดยในทางปฏิบัตินั้น การท าสัญญาประกันชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ในขณะที่ 
ผู้เอาประกันภัยท าค าเสนอขอเอาประกันภัยด้วยการกรอกข้อความต่าง ๆ ลงในแบบพิมพ์ค าขอเอาประกันภัย และเมื่อ
ผู้รับประกันภัยสนองรับค าเสนอนั้นแล้ว สัญญาประกันชีวิตก็เกิดขึ้นทันที หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง หรือไม่แถลง
ข้อความเท็จของผู้เอาประกันภัยจึงต้องเร่ิมตั้งแต่ตอนที่ท าค าเสนอขอเอาประกันภัย ซึ่งบางกรณีผู้รับประกันภัยอาจส่ง
ตัวผู้เอาประกันภัยไปให้แพทย์ตรวจสุขภาพ ในระหว่างนั้น ผู้เอาประกันภัยก็ยังมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริง หรือ
แถลงข้อความจริงตามที่ตนรู้ต่อแพทย์ของผู้รับประกันภัยด้วย ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับเวลาที่จะต้อง
เปิดเผยข้อความจริง มีดังต่อไปนี้ 
 ค าพากษาศาลฎีกาที่ 68/2516 หน้าที่เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยมิได้สิ้นสุดลงเพียงในชั้นยื่นค า
เสนอขอเอาประกันภัยโดยกรอกค าตอบในแบบค าขอเท่านั้น แต่ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาในระหว่างนั้นเร่ือยไปจนถึงเวลา
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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ประกันภัยไม่รู้เลยว่าตนเองเป็นมะเร็ง เมื่อกรอกแบบฟอร์มค าขอเอาประกันชีวิตจึงไม่ได้ระบุไว้ ดังนี้ ไม่ใช่เรื่อง “รู้อยู่
แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง” หรือ “รู้อยู่แล้วแถลงข้อความเป็นความเท็จ” จึงไม่ท าให้สัญญาประกันภัยเป็น
โมฆียะ ทั้งนี้ถ้ามีการไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือมีการแถลงข้อความเท็จในระดับความส าคัญ ซึ่งถ้า ได้มีการเปิดเผย
ข้อความนั้น หรือไม่มีการแถลงข้อความเท็จอันอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือถึงกับบอกปัด
ไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิตด้วย ก็ย่อมมีผลท าให้ส ญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะโดยไม่จ าเป็นต้องมีความเกี่ยวพัน
ระหว่างข้อความจริงที่ปกปิด หรือแถลงเท็จกับภัยที่เกิดขึ้นเลย เช่น ผู้เอาประกันภัยปกปิดไม่เปิดเผยให้ผู้รับประกันภัย
ทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคส าคัญที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ สัญญาย่อมเป็นโมฆียะ แม้ต่อมาจะ
ปรากฏว่า ผู้เอาประกันภัยนั้นจะถึงแก่ความตายดว้ยโรคอ่ืน ไม่ใช่โรคเบาหวานก็ไม่ท าให้ผลของสัญญาซึ่งเป็นโมฆียะไป
แล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 858/2515) (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2555, น. 145) 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ถูกคนอ่ืนเอาประกันชีวิตไว้ ไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร ย่อมจะถือว่า ไม่
เป็นการไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือไม่ถือเป็นการแถลงข้อความเท็จ อย่างเช่นค าพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1277/2524 การที่ผู้เอาประกันภัยเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออก และมิได้ทราบถึงความ
ร้ายแรงแห่งโรคที่ตนเป็นอยู่ เพราะยังคงท างานได้เช่นคนปกติทั่วไป ทั้งตัวแทนของจ าเลยก็มิได้สอบถามประวัติความ
ป่วยเจ็บของผู้เอาประกันภัย เพียงแต่สอบถามอายุและให้ลงลายมือชื่อในแบบค าขอเอาประกัน แล้วตัวแทนจ าเลยก็น า
แบบค าขอเอาประกันภัยนั้นไปกรอกข้อความเสียเอง ผู้เอาประกันภัยจึงไม่มีโอกาสจะได้รู้ข้อความจริง ที่ตนเคยเป็น
โรคความดันโลหิตสูงมาก่อน อันจะเป็นเหตุจูงใจให้จ าเลยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือให้จ าเลยบอกปัดไม่ยอมท า
สัญญาประกันภัยหรือไม่ เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่รู้เช่นนี้จึงจะถือว่าผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วละเว้นเสีย ไม่เปิดเผย
ข้อความจริงนั้นหาได้ไม่ ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตรายนี้ 
 
2. เวลาทีจ่ะต้องเปิดเผยข้อความจริง 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย...”  
 ตัวบทกฎหมายใช้ค าว่า “ในเวลาท าสัญญา” หมายความว่า หน้าที่เปิดเผยความจริงมีเฉพาะในเวลาท าสัญญา
เท่านั้น ดังนั้น หน้าที่เปิดเผยข้อความจริงจึงเร่ิมตั้งแต่เวลาที่เร่ิมมีการเจรจาตกลงขอท าสัญญาแล้ว เมื่อท าสัญญากัน
เสร็จแล้วก็หมดหน้าที่ แต่ถ้ามีการต่อสัญญาเท่ากับเป็นการท าสัญญากันใหม่ จึงต้องมีหน้าที่เปิดเผยความจริงใน
ระหว่างเวลาที่มีการต่อสัญญานั้นด้วย โดยในทางปฏิบัตินั้น การท าสัญญาประกันชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ในขณะที่ 
ผู้เอาประกันภัยท าค าเสนอขอเอาประกันภัยด้วยการกรอกข้อความต่าง ๆ ลงในแบบพิมพ์ค าขอเอาประกันภัย และเมื่อ
ผู้รับประกันภัยสนองรับค าเสนอนั้นแล้ว สัญญาประกันชีวิตก็เกิดขึ้นทันที หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง หรือไม่แถลง
ข้อความเท็จของผู้เอาประกันภัยจึงต้องเร่ิมตั้งแต่ตอนที่ท าค าเสนอขอเอาประกันภัย ซึ่งบางกรณีผู้รับประกันภัยอาจส่ง
ตัวผู้เอาประกันภัยไปให้แพทย์ตรวจสุขภาพ ในระหว่างนั้น ผู้เอาประกันภัยก็ยังมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริง หรือ
แถลงข้อความจริงตามที่ตนรู้ต่อแพทย์ของผู้รับประกันภัยด้วย ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับเวลาที่จะต้อง
เปิดเผยข้อความจริง มีดังต่อไปนี้ 
 ค าพากษาศาลฎีกาที่ 68/2516 หน้าที่เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยมิได้สิ้นสุดลงเพียงในชั้นยื่นค า
เสนอขอเอาประกันภัยโดยกรอกค าตอบในแบบค าขอเท่านั้น แต่ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาในระหว่างนั้นเร่ือยไปจนถึงเวลา
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ที่ผู้รับประกันภัยสนองตอบรับจนเกิดเป็นสัญญาแล้วระหว่างคู่กรณี แม้ผู้เอาประกันชีวิตกรอกข้อความในค าขอเอา
ประกันชีวิตไว้ว่า ไม่เป็นโรคกระเพาะอาหาร โรคตับอักเสบยื่นส่งบริษัทผู้รับประกันภัยไปแล้ว ต่อมาอยู่ในระหว่างที่
บริษัทฯ พิจารณาค าขอและยังมิได้ออกกรมธรรม์ตอบรับมา ผู้เอาประกันภัยป่วยต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรค
กระเพาะอาหารและตับอักเสบ แต่ไม่ได้บอกข้อความจริงนั้น สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516 การประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น จะต้องเป็นการปกปิดข้อความจริง หรือแถลงความเท็จในข้อสาระส าคัญเฉพาะใน
เวลาเข้าท าสัญญาประกันชีวิตเท่านั้น  
 
3. ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้ว
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่
ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ”  
 สัญญาที่เป็นโมฆียะ หมายความถึง สัญญาที่อาจถูกบอกล้าง หรือให้สัตยาบันได้ ผู้ที่มีสิทธิบอกล้างได้คือ 
บุคคลที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 175 สัญญาประกันภัยที่เป็นโมฆียะตามมาตรา 865 วรรค
หนึ่ง ผู้รับประกันภัยย่อมเป็นผู้ที่มีสิทธิบอกล้าง เพราะได้ตกลงเข้าท าสัญญาด้วยความส าคัญผิด ซึ่งเมื่อได้บอกล้าง
โมฆียะแล้ว กฎหมายให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวนี้ กฎหมายบัญญัติให้สัญญาประกันชีวิตที่ท าขึ้นเนื่องจากการไม่เปิดเผยข้อความจริ ง 
หรือการแถลงข้อความเท็จ เช่นนี้เป็นโมฆียะ นั่นหมายความว่า การไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จนั้น
ได้เป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยเชื่อถือตกลงรับประกันภัยหรือยอมรับประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยต่ ากว่าที่ควร จึงจะ 
ท าให้สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะ แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เปิดเผยความจริง หรือมิได้แถลงข้อความอันเป็นเท็จ 
สัญญาประกันภัยก็ไม่เป็นโมฆียะ ดังปรากฏตามตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7219/2542 ส. กรอกข้อความ หรือตอบค าถามจ าเลยในใบค าขอเอาประกันชีวิตไป
ตามความเป็นจริง สัญญาประกันชีวิตระหว่าง ส. กับจ าเลยจึงไม่เป็นโมฆียะ จ าเลยไม่มีสิทธิบอกล้าง 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4379/2530 ผู้เอาประกันชีวิตรู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเข้าท าสัญญาประกันชีวิตว่าตนป่วย
เป็นโรคลมชัก แต่แถลงข้อความเป็นเท็จว่าตนมีสุขภาพดี ซึ่งหากผู้รับประกันภัยทราบความจริง จะไม่รับประกันชีวิตไว้ 
เช่นนี้ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ 
 ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริงท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 865 ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือ 1) ผู้มีหน้าที่บอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ 2) ก าหนดเวลา
บอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ 3) ผู้รับการบอกล้างโมฆียะกรรม และ4) ผลของการบอกล้างสัญญาประกัน
ชีวิตอันเป็นโมฆียะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.1  ผู้มีหน้าที่บอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ เมื่อสัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะแล้ว ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง ก าหนดว่า “ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่
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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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วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่า
สิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป” 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยที่เป็น
โมฆียะ โดยการบอกล้างผู้รับประกันภัยจะต้องด าเนินการ ดังนี้คือ 
   1)  ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเวลาหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยได้
ทราบมูลอันจะบอกล้างได้ 
   2)  ถ้าผู้รับประกันภัยไม่ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ท าสัญญาประกันภัย สิทธิ
บอกล้างเป็นอันระงับสิ้นไป 
 สัญญาที่เป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง เป็นสัญญาประกันภัย
ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย สาเหตุที่ท าให้สัญญาเป็นโมฆียะนั้นมีผลมาจากการปกปิดข้อความจริงของ 
ผู้ที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง จึงท าให้อีกฝ่ายหนึ่งคือ ผู้รับประกันภัย มีสิทธิที่จะบอกล้างได้  
 3.2  ก าหนดเวลาบอกล้างสัญญาประกนัชีวิตที่เป็นโมฆยีะ การเริ่มนับระยะเวลาบอกล้างสัญญาประกันชีวิต
ที่เป็นโมฆียะนั้น ระยะเวลาที่บอกล้างสัญญาประกันชีวิตนั้นจะเริ่มนับแต่เมื่อใด ตามถ้อยค าในกฎหมายบัญญัติว่า ให้
นับแต่วันที่ทราบมูลอันจะบอกล้างได้ มิใช่นับแต่วันที่ทราบความจริงเพราะถ้ายอมให้ผู้รับประกันภัยอ้างว่า เพิ่งทราบ
ความจริงอยู่เสมอก็อาจไม่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัยได้ เพราะการที่ทราบหรือไม่ทราบ เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของ
ผู้รับประกันภัยซึ่งจะอ้างเอาได้แต่เพียงฝ่ายเดียว 
 การพิจารณาว่า ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ในวันใดนั้น จะต้องพิจารณาจากการที่ ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ยื่นค าขอรับประโยชน์กับพฤติการณ์อ่ืน ๆ ประกอบด้วยเป็นราย ๆ ไป ว่ามีเหตุน่าเชื่อว่า 
ผู้รับประกันภัยควรจะทราบมูลอันจะบอกล้างได้ในวันใด 
 ค าว่า “ทราบมูลอันจะบอกล้างได้” หมายความว่า เม่ือรูปเรื่องพอมีเค้าว่าได้มีการปกปิดความจริงหรือแถลง
ความเท็จ ผู้รับประกันภัยก็ชอบที่จะต้องใช้สิทธิบอกล้างเสียภายในก าหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับทราบมูลนั้น ทั้งนี้
มีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วินิจฉัยสนับสนุนดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1785/2538 ค าว่า “มูลอันจะบอกล้างได้” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 865 วรรคสอง คือ ข้อความในวรรคแรกที่ว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดีหรือในกรณี
ประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผย
ข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่า
รูอ้ยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ” จ าเลยทราบว่า ผู้ตายเป็นมะเร็งภายหลังจากท าสัญญาประกันชีวิต มิใช่เป็น
ก่อนหรือขณะท าสัญญา กรณียังไม่ทราบมูลที่จะบอกล้าง ก าหนดระยะเวลาบอกล้างหนึ่งเดือนตามมาตรา  865 วรรค
สอง จึงยังไม่เร่ิมนับ ต่อมาจ าเลยได้รับรายงานในวันที่ 3 ธันวาคม 2528 ว่าผู้ตายน่าจะเป็นมะเร็งมาก่อนท าสัญญาแต่
ปกปิดไว้จึงเป็นการทราบมูลอันจะบอกล้างได้แล้ว เม่ือจ าเลยมีหนังสือบอกล้างโมฆียะกรรมไปยังโจทก์ในวันที่ 23 และ 
24 ธันวาคม 2528 จึงเป็นการใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดหนึ่งเดือนตามมาตรา 865 วรรคสองแล้ว 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่า
สิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป” 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยที่เป็น
โมฆียะ โดยการบอกล้างผู้รับประกันภัยจะต้องด าเนินการ ดังนี้คือ 
   1)  ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเวลาหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยได้
ทราบมูลอันจะบอกล้างได้ 
   2)  ถ้าผู้รับประกันภัยไม่ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ท าสัญญาประกันภัย สิทธิ
บอกล้างเป็นอันระงับสิ้นไป 
 สัญญาที่เป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง เป็นสัญญาประกันภัย
ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย สาเหตุที่ท าให้สัญญาเป็นโมฆียะนั้นมีผลมาจากการปกปิดข้อความจริงของ 
ผู้ที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริง จึงท าให้อีกฝ่ายหนึ่งคือ ผู้รับประกันภัย มีสิทธิที่จะบอกล้างได้  
 3.2  ก าหนดเวลาบอกล้างสัญญาประกนัชีวิตที่เป็นโมฆยีะ การเริ่มนับระยะเวลาบอกล้างสัญญาประกันชีวิต
ที่เป็นโมฆียะนั้น ระยะเวลาที่บอกล้างสัญญาประกันชีวิตนั้นจะเริ่มนับแต่เมื่อใด ตามถ้อยค าในกฎหมายบัญญัติว่า ให้
นับแต่วันที่ทราบมูลอันจะบอกล้างได้ มิใช่นับแต่วันที่ทราบความจริงเพราะถ้ายอมให้ผู้รับประกันภัยอ้างว่า เพิ่งทราบ
ความจริงอยู่เสมอก็อาจไม่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัยได้ เพราะการที่ทราบหรือไม่ทราบ เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของ
ผู้รับประกันภัยซึ่งจะอ้างเอาได้แต่เพียงฝ่ายเดียว 
 การพิจารณาว่า ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ในวันใดนั้น จะต้องพิจารณาจากการที่ ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ยื่นค าขอรับประโยชน์กับพฤติการณ์อ่ืน ๆ ประกอบด้วยเป็นราย ๆ ไป ว่ามีเหตุน่าเชื่อว่า 
ผู้รับประกันภัยควรจะทราบมูลอันจะบอกล้างได้ในวันใด 
 ค าว่า “ทราบมูลอันจะบอกล้างได้” หมายความว่า เม่ือรูปเรื่องพอมีเค้าว่าได้มีการปกปิดความจริงหรือแถลง
ความเท็จ ผู้รับประกันภัยก็ชอบที่จะต้องใช้สิทธิบอกล้างเสียภายในก าหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับทราบมูลนั้น ทั้งนี้
มีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วินิจฉัยสนับสนุนดังนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1785/2538 ค าว่า “มูลอันจะบอกล้างได้” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 865 วรรคสอง คือ ข้อความในวรรคแรกที่ว่า “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดีหรือในกรณี
ประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผย
ข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่า
รูอ้ยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ” จ าเลยทราบว่า ผู้ตายเป็นมะเร็งภายหลังจากท าสัญญาประกันชีวิต มิใช่เป็น
ก่อนหรือขณะท าสัญญา กรณียังไม่ทราบมูลที่จะบอกล้าง ก าหนดระยะเวลาบอกล้างหนึ่งเดือนตามมาตรา  865 วรรค
สอง จึงยังไม่เร่ิมนับ ต่อมาจ าเลยได้รับรายงานในวันที่ 3 ธันวาคม 2528 ว่าผู้ตายน่าจะเป็นมะเร็งมาก่อนท าสัญญาแต่
ปกปิดไว้จึงเป็นการทราบมูลอันจะบอกล้างได้แล้ว เม่ือจ าเลยมีหนังสือบอกล้างโมฆียะกรรมไปยังโจทก์ในวันที่ 23 และ 
24 ธันวาคม 2528 จึงเป็นการใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดหนึ่งเดือนตามมาตรา 865 วรรคสองแล้ว 
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 โดยสรุป ผู้รับประกันภัยต้องใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง ภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ มิใช่นับ
แต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบความจริง 
 อย่างไรก็ตามระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง
นี้ ระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมมิใช่อายุความ ดังนั้นคู่กรณีจะตกลงย่นระยะเวลาดังกล่าวได้ เมื่อตกลงกันอย่างไร
แล้ว ก็ต้องถือตามนั้น ซึ่งปัจจุบันผู้รับประกันภัยได้มีการย่นระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมจากที่กฎหมายก าหนดไว้ 5 
ปี เป็น 2 ปี ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต มีผลให้ผู้รับประกันภัยต้องผูกพันตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ ตามตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5852/2537 ระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 865 วรรคสอง ไม่ใช่อายุความ จึงไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 191 (เดิม) ที่
จะย่นเข้าไม่ได้ เมื่อจ าเลยผู้รับประกันชีวิตยอมลดระยะเวลาในการบอกล้างโมฆียะกรรมจากก าหนด 5 ปี นับแต่วันท า
สัญญาประกันชีวิตลงมาเป็นก าหนด 2 ปีนับแต่วันที่จ าเลยอนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต จ าเลยจึงต้องผูกพัน
ตามนั้น  
  3.3  ผู้ รับการบอกล้างโมฆียะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 มิได้บัญญัติว่า
จะต้องบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะนี้ไปยังผู้ใด แต่เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 178 ในหมวดว่าด้วยโมฆียะและโมฆียะกรรมซึ่งบัญญัติว่า “การบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม ย่อม
กระท าได้โดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวก าหนดได้แน่นอน” 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องบอกล้างต่อใคร แต่เมื่อพิเคราะห์จากเนื้อความ ซึ่งได้
บัญญัติให้แสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวก าหนดไว้แน่นอนนั้น ย่อมต้องบอกล้างโดยการแสดง
เจตนาต่อบุคคลผู้นั้น จึงถือเป็นหลักได้ว่า การบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยจะต้องบอก
ล้างต่อผู้เอาประกันภัยโดยตรง แต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ถึงแก่ความตายแล้วก็ย่อมจะต้องบอกล้างแก่ผู้ซึ่งจะ
ได้รับประโยชน์ในการประกันชีวิตจากผู้รับประกันภัย แต่ถ้าเป็นสัญญาประกันชีวิตที่ไม่มีผู้รับประโยชน์ก็สามารถบอก
ล้างโมฆียะไปยังทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัยได้ ทั้งนี้ ดังแนวค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
 ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 1675/2500 การบอกล้างโมฆียะกรรมตามสัญญาประกันภัย กฎหมายไม่ได้บังคับว่าให้
บอกล้างกับผู้เอาประกันภัยโดยตรง เมื่อบริษัทผู้รับประกันภัยทราบถึงมูลอันจะบอกล้างได้ ก็ย่อมบอกล้างแก่ผู้ซึ่งจะ
ได้รับประโยชน์ในการประกันชีวิตจากบริษัทผู้รับประกันภัยได้ 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3682/2545 โจทก์กรอกค าตอบในใบค าขอเอาประกันชีวิตโจทก์ว่า ไม่เคยเป็น หรือ
ทราบว่าเป็น หรือเคยได้รับค าแนะน า หรือการรักษาโรคมะเร็งเนื้องอกตุ่มเนื้อ หรืออวัยวะใด  ๆ ที่งอก หรือโตขึ้น
ผิดปกติ ไม่เคยมีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน แต่ปรากฏว่า โจทก์เคยเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดบริเวณเต้านม 
ซึ่งแพทย์ตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อที่เต้านมด้านซ้าย เมื่อโจทก์ทราบแล้ว แต่โจทก์มิได้แจ้งให้จ าเลยทราบ ซึ่งหากจ าเลย
ทราบอาจเรียกเบี้ยประกันให้สูงขึ้น หรือไม่รับประกันชีวิต การกระท าของโจทก์มีผลให้สัญญาประกันชีวิตและสัญญา
พิเศษเพิ่มเติมตกเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคหนึ่ง จ าเลยได้ทราบถึง
ข้อเท็จจริงที่โจทก์ปกปิดไว้อันเป็นมูลที่จ าเลยจะบอกล้างโมฆียะกรรมได้อย่างเร็วที่สุดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2538 เม่ือ
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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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โจทก์เรียกค่ารักษาพยาบาลจากจ าเลย จ าเลยปฏิเสธไม่จ่ายเงินให้ เพราะโจทก์ปิดบังการป่วยเป็นโรคของโจทก์ก่อนที่
จะท าสัญญาประกันภัย ต่อมาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2538 โจทก์ท าบันทึกต่อนายทะเบียนกรมการประกันภัยระบุว่า 
โจทก์ไปยื่นเร่ืองเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นค่ารักษาการผ่าตัด แต่จ าเลยปฏิเสธการจ่าย ต่อจากนั้นจ าเลยมีหนังสือบอก
ล้างโมฆียะกรรมลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2538 ไปยังโจทก์ จึงเป็นการใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดหนึ่งเดือนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง สัญญาประกันชีวิตในส่วนสัญญาเพิ่มเติมพิเศษซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาประกันชีวิต ในส่วนการรักษาก้อนเนื้อที่เต้านมข้างซ้ายระหว่างโจทก์กับจ าเลยย่อมเป็นโมฆะ 
 3.4  ผลของการบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
176 โมฆียะกรรมเมื่อบอกล้างแล้วให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เร่ิมแรก และให้ผู้เป็นคู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม ถ้าเป็นการ
พ้นวิสัยจะให้กลับคืนเช่นนั้นได้ ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทน 
 ถ้าบุคคลใดรู้ หรือควรจะได้รู้ว่าการใดเป็นโมฆียะ เมื่อบอกล้างให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รู้ว่าการนั้นเป็นโมฆียะนับ
แต่วันที่ได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่าเป็นโมฆียะ  
 ห้ามมิให้ใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดแต่การกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามวรรคหนึ่งเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันบอกล้าง  
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 892 ในกรณีบอกล้างสัญญาตามความในมาตรา 865 ผู้รับ
ประกันภัยต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น 
 สัญญาเป็นโมฆะ หมายความว่า สัญญาเสียเปล่ามาแต่แรกที่ท าสัญญา หรือต่ออายุสัญญาเสมือนหนึ่งไม่เคย
ท าสัญญา หรือต่ออายุสัญญากัน คู่กรณีไม่ผูกพันตามสัญญา ไม่อาจบังคับตามสัญญาได้ อะไรที่ให้แก่กันไว้ถือว่าเป็น
ลาภมิควรได้ ไม่มีสิทธิรับไว้ต้องคืนให้แก่กัน ซึ่งมีผลให้คู่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมนั้นเอง 
 ในการกลับคืนสู่ฐานะเดิมนั้น ตามหลักทั่วไปแล้ว ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยที่รับไว้แก่ผู้เอา
ประกันภัยและหากผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับประโยชน์ก็ต้องคืน
ให้แก่ผู้รับประกันภัย 
 แต่ในสัญญาประกันชีวิต ในเรื่องการคืนเบี้ ยประกันภัยนั้น มาตรา 892 ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้ผู้รับ
ประกันภัยคืน “ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัย” ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทของผู้นั้นโดยปกติ เงินค่าไถ่ถอน
กรมธรรม์ประกันภัยไม่ใช่เบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ส่งไปแล้ว แต่เป็นจ านวนเงินที่คิดจากเบี้ยประกันภัยและจ านวน
ระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้ว 
 การคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยนั้น กฎหมายให้คืนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ส่งเบี้ยประกันภัย หรือ
ทายาทของผู้เอาประกันภัย ไม่ได้ให้คืนแก่ผู้รับประโยชน์ ซึ่งมิใช่เป็นผู้ส่งเงินตามสัญญาประกันชีวิต แต่เป็นเพียงผู้รับ
ประโยชน์จากความมรณะของผู้ถูกประกันชีวิตตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเท่านั้น 
 
4. กรณสัีญญาประกนัชีวติไม่ตกเป็นโมฆยีะ  
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 866 ก าหนดว่า ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความดังกล่าวใน
มาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึง
คาดหมายได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์ในขณะท าสัญญา 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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โจทก์เรียกค่ารักษาพยาบาลจากจ าเลย จ าเลยปฏิเสธไม่จ่ายเงินให้ เพราะโจทก์ปิดบังการป่วยเป็นโรคของโจทก์ก่อนที่
จะท าสัญญาประกันภัย ต่อมาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2538 โจทก์ท าบันทึกต่อนายทะเบียนกรมการประกันภัยระบุว่า 
โจทก์ไปยื่นเร่ืองเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นค่ารักษาการผ่าตัด แต่จ าเลยปฏิเสธการจ่าย ต่อจากนั้นจ าเลยมีหนังสือบอก
ล้างโมฆียะกรรมลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2538 ไปยังโจทก์ จึงเป็นการใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดหนึ่งเดือนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง สัญญาประกันชีวิตในส่วนสัญญาเพิ่มเติมพิเศษซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาประกันชีวิต ในส่วนการรักษาก้อนเนื้อที่เต้านมข้างซ้ายระหว่างโจทก์กับจ าเลยย่อมเป็นโมฆะ 
 3.4  ผลของการบอกล้างสัญญาประกันชีวิตอันเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
176 โมฆียะกรรมเมื่อบอกล้างแล้วให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เร่ิมแรก และให้ผู้เป็นคู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม ถ้าเป็นการ
พ้นวิสัยจะให้กลับคืนเช่นนั้นได้ ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทน 
 ถ้าบุคคลใดรู้ หรือควรจะได้รู้ว่าการใดเป็นโมฆียะ เมื่อบอกล้างให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รู้ว่าการนั้นเป็นโมฆียะนับ
แต่วันที่ได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่าเป็นโมฆียะ  
 ห้ามมิให้ใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดแต่การกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามวรรคหนึ่งเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันบอกล้าง  
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 892 ในกรณีบอกล้างสัญญาตามความในมาตรา 865 ผู้รับ
ประกันภัยต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทของผู้นั้น 
 สัญญาเป็นโมฆะ หมายความว่า สัญญาเสียเปล่ามาแต่แรกที่ท าสัญญา หรือต่ออายุสัญญาเสมือนหนึ่งไม่เคย
ท าสัญญา หรือต่ออายุสัญญากัน คู่กรณีไม่ผูกพันตามสัญญา ไม่อาจบังคับตามสัญญาได้ อะไรที่ให้แก่กันไว้ถือว่าเป็น
ลาภมิควรได้ ไม่มีสิทธิรับไว้ต้องคืนให้แก่กัน ซึ่งมีผลให้คู่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมนั้นเอง 
 ในการกลับคืนสู่ฐานะเดิมนั้น ตามหลักทั่วไปแล้ว ผู้รับประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันภัยที่รับไว้แก่ผู้เอา
ประกันภัยและหากผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตไปแล้ว ผู้รับประโยชน์ก็ต้องคืน
ให้แก่ผู้รับประกันภัย 
 แต่ในสัญญาประกันชีวิต ในเรื่องการคืนเบี้ ยประกันภัยนั้น มาตรา 892 ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้ผู้รับ
ประกันภัยคืน “ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัย” ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทของผู้นั้นโดยปกติ เงินค่าไถ่ถอน
กรมธรรม์ประกันภัยไม่ใช่เบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ส่งไปแล้ว แต่เป็นจ านวนเงินที่คิดจากเบี้ยประกันภัยและจ านวน
ระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้ว 
 การคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยนั้น กฎหมายให้คืนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ส่งเบี้ยประกันภัย หรือ
ทายาทของผู้เอาประกันภัย ไม่ได้ให้คืนแก่ผู้รับประโยชน์ ซึ่งมิใช่เป็นผู้ส่งเงินตามสัญญาประกันชีวิต แต่เป็นเพียงผู้รับ
ประโยชน์จากความมรณะของผู้ถูกประกันชีวิตตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเท่านั้น 
 
4. กรณสัีญญาประกนัชีวติไม่ตกเป็นโมฆยีะ  
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 866 ก าหนดว่า ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความดังกล่าวใน
มาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึง
คาดหมายได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์ในขณะท าสัญญา 
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 การปกปิดข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผยตามมาตรา 865 จะมีผลให้สัญญาเป็นโมฆียะ ก็ต่อเมื่อผู้รับประกันภัย
ไม่ทราบข้อความจริงนั้น และยอมรับประกันภัยหรือรับประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าที่ควรเพราะเชื่อตามที่  
ผู้เอาประกันภัยบอก จึงจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ หากผู้รับประกันภัยยอมรับประกันภัยโดยรู้ข้อความจริง 
หรือรู้ว่าผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเป็นเท็จ หรือควรจะรู้เช่นนั้นได้หากใช้ความระมัดระวังอย่างวิญญูชนทั่วไป 
สัญญาประกันชีวิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆียะ 
 ความรู้ของผู้รับประกันภัยที่จะเป็นข้อยกเว้นท าให้สัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะเพราะผู้เอาประกันภัย
ปกปิดข้อความจริงที่จะต้องเปิดเผยกลายเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆียะตามมาตรา 866 ข้ึนอยู่กับความรู้ของผู้รับ
ประกันภัย 3 กรณี คือ 

1)  ผู้รับประกันภัยรู้ข้อความจริงทีไ่ม่เปิดเผยตามมาตรา 865 
2)  ผู้รับประกันภัยรู้วา่ข้อแถลงความเป็นเท็จ 
3)  ผู้รับประกันควรจะได้รู้เชน่นัน้หากใช้ความระมัดระวงัดังจะพึงคาดหมายได้แตว่ิญญูชน 

 กรณีสัญญาประกันชีวิตไม่ตกเป็นโมฆียะ หรือบทยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 866 บัญญัติว่า “ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดังกล่าวในมาตรา 
865 นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมาย
ได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์” 
 กรณีนี้แม้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่ถูกเอาประกันชีวิตจะได้ละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงเท็จกับผู้รับ
ประกันภัย แต่ถ้าปรากฏว่าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อเท็จจริงที่ผู้เอาประกันละเว้นไม่แจ้งหรือได้แถลงให้ทราบเป็นเท็จหรือ
ควรจะได้รู้หากใช้ความระมัดระวังดังเช่นวิญญูชน  สัญญาเป็นอันสมบูรณ์ การได้รู้ของผู้รับประกันภัยแสดงว่าผู้รับ
ประกันภัยสมัครใจเข้าท าสัญญากับผู้เอาประกันภัย ดังนั้นจะยกเรื่องการไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงเท็จของอีก
ฝ่ายมาอ้างให้เกิดประโยชน์แก่ตนภายหลังไม่ได้ กฎหมายไม่ยอมให้ยกความไม่รู้เป็นข้อแก้ตัวเพื่ออ้างสัญญาเป็นโมฆียะ 
ดังนั้นแค่ควรรู้ได้ก็ต้องถือว่าผู้รับประกันภัยได้รู้ด้วย ตัวอย่างเช่น ก. เป็นชาวนาท าสัญญาประกันชีวิตโดยแจ้งรายได้สูง
กว่าปกติความจริง เป็นการปกปิดความจริงหรือแถลงเท็จเกี่ยวกับรายได้จากการท านา แต่กรณีนี้บริษัทประกันชีวิต
อาจเปรียบเทียบฐานะของ ก. กับชาวนาคนอ่ืน ๆ ได้ แต่ไม่ท าและได้สนับสนุนตามตัวแทนประกันชีวิตแจ้งมา ดังนั้น
บริษัทประกันชีวิตจะมาอ้างภายหลังไม่ได้ว่าสัญญาประกันชีวิตไม่สมบูรณ์ (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2447/2516)  
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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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เร่ืองที ่1.2  
กรณศึีกษาการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลงข้อความ 
อนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
  
 
 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ที่ได้ก าหนดเป็นหน้าที่ให้จ าต้อง
เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญในการเข้าท าสัญญาประกันชีวิต และให้เป็นหน้าที่ของฝ่าย ผู้เอาประกันภัยที่
จะต้องเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ แม้ว่าผู้รับประกันภัยจะไม่ได้สอบถามก็ต้องแถลงข้อความจริง
ตามที่สอบถาม เพื่อให้ผู้รับประกันภัยน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยตามที่ขอเอา
ประกันภัยได้หรือไม่ ถ้าได้จะก าหนดเบี้ยประกันภัยในอัตราเท่าใด  
 จากหลักกฎหมายดังกล่าวหากผู้เอาประกันภัยละเว้นไม่เปิดเผยความจริงแก่ผู้รับประกันภัย หรือรู้ความจริง
นั้นอยู่แล้วแต่ไม่ได้แถลงข้อความดังกล่าวให้แก่ผู้รับประกันภัย ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่มีความสุจริตในการแจ้งข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงอันจะมีผลต่อสัญญา การท าประกันชีวิตของทั้งสองฝ่าย คืออาจจะท าให้สัญญานั้นไม่ผูกพันหรือสัญญา
เป็นโมฆียะ โดยมีกรณีศึกษาจากค าพิพากษาต่าง ๆ เช่น 1) กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความอันเป็น
เท็จในสัญญาประกันชีวิต ที่ถือว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ และ 2) กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต ที่ถือว่าสัญญาประกันชีวิตไม่เป็นโมฆียะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1.  กรณศึีกษาการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือแถลงข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ  
 ทีถ่ือว่าสัญญาประกนัชีวติเป็นโมฆยีะ  
 การปกปิดข้อเท็จหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต เพื่อซ่อนเร้นหรือปิดบังบางสิ่ง
บางอย่างไว้ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการไม่เปิดเผยข้อความจริงโดยเจตนาหรือจงใจนั่นเอง ซึ่งในที่นี้จะศึกษาจากแนวค า
พิพากษาของศาลฎีกาที่ได้มีการวางแนวไว้ดังต่อไปนี้ 
 เกี่ยวกับอาชีพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1675/2500 ผู้เอาประกันชีวิตตนเองแถลงข้อความเท็จในเร่ือง
อาชีพและว่าเสียเบี้ยประกันภัยเอง ความจริงผู้เอาประกันภัยไม่มีอาชีพและผู้รับประโยชน์เสียเบี้ยประกันภัยให้ ถือว่า
เป็นข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยจะไม่ท าสัญญาด้วย สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ถือว่า
การปกปิดเรื่องไม่มีอาชีพและผู้ส่งเบี้ยประกันภัยให้ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกีย่วกับสุขภาพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 49/2501 ผู้เอาประกันภัยขาดส่งเบี้ยประกันภัยท าให้กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ โดยรับรองว่าตนเองมีสุขภาพดี ความจริงป่วยเก่ียวกับท้อง
และสุขภาพไม่สมบูรณ์ บริษัทผู้รับประกันภัยจึงต่ออายุสัญญาประกันให้ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้การที่ผู้เอาประกันภัยสุขภาพไม่สมบูรณ์ ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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เร่ืองที ่1.2  
กรณศึีกษาการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือการแถลงข้อความ 
อนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ 
  
 
 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ที่ได้ก าหนดเป็นหน้าที่ให้จ าต้อง
เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญในการเข้าท าสัญญาประกันชีวิต และให้เป็นหน้าที่ของฝ่าย ผู้เอาประกันภัยที่
จะต้องเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ แม้ว่าผู้รับประกันภัยจะไม่ได้สอบถามก็ต้องแถลงข้อความจริง
ตามที่สอบถาม เพื่อให้ผู้รับประกันภัยน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับประกันภัยตามที่ขอเอา
ประกันภัยได้หรือไม่ ถ้าได้จะก าหนดเบี้ยประกันภัยในอัตราเท่าใด  
 จากหลักกฎหมายดังกล่าวหากผู้เอาประกันภัยละเว้นไม่เปิดเผยความจริงแก่ผู้รับประกันภัย หรือรู้ความจริง
นั้นอยู่แล้วแต่ไม่ได้แถลงข้อความดังกล่าวให้แก่ผู้รับประกันภัย ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่มีความสุจริตในการแจ้งข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงอันจะมีผลต่อสัญญา การท าประกันชีวิตของทั้งสองฝ่าย คืออาจจะท าให้สัญญานั้นไม่ผูกพันหรือสัญญา
เป็นโมฆียะ โดยมีกรณีศึกษาจากค าพิพากษาต่าง ๆ เช่น 1) กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความอันเป็น
เท็จในสัญญาประกันชีวิต ที่ถือว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ และ 2) กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือแถลง
ข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต ที่ถือว่าสัญญาประกันชีวิตไม่เป็นโมฆียะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1.  กรณศึีกษาการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือแถลงข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติ  
 ทีถ่ือว่าสัญญาประกนัชีวติเป็นโมฆยีะ  
 การปกปิดข้อเท็จหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต เพื่อซ่อนเร้นหรือปิดบังบางสิ่ง
บางอย่างไว้ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการไม่เปิดเผยข้อความจริงโดยเจตนาหรือจงใจนั่นเอง ซึ่งในที่นี้จะศึกษาจากแนวค า
พิพากษาของศาลฎีกาที่ได้มีการวางแนวไว้ดังต่อไปนี้ 
 เกี่ยวกับอาชีพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1675/2500 ผู้เอาประกันชีวิตตนเองแถลงข้อความเท็จในเร่ือง
อาชีพและว่าเสียเบี้ยประกันภัยเอง ความจริงผู้เอาประกันภัยไม่มีอาชีพและผู้รับประโยชน์เสียเบี้ยประกันภัยให้ ถือว่า
เป็นข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยจะไม่ท าสัญญาด้วย สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ถือว่า
การปกปิดเรื่องไม่มีอาชีพและผู้ส่งเบี้ยประกันภัยให้ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกีย่วกับสุขภาพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 49/2501 ผู้เอาประกันภัยขาดส่งเบี้ยประกันภัยท าให้กรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ โดยรับรองว่าตนเองมีสุขภาพดี ความจริงป่วยเก่ียวกับท้อง
และสุขภาพไม่สมบูรณ์ บริษัทผู้รับประกันภัยจึงต่ออายุสัญญาประกันให้ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้การที่ผู้เอาประกันภัยสุขภาพไม่สมบูรณ์ ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
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 เกี่ยวกับโรคมะเร็งโลหิตขาว เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 355/2505 และค าพิพากษาฎีกาท่ี 1247/2515 
ข้อถามของบริษัทผู้รับประกันภัยว่า เคยรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่ด้วยโรคอะไร เคยหยุดงานเกิน 1 เดือน หรือไม่ 
ผู้เอาประกันชีวิตตอบข้อซักถามว่า ไม่เคย ความจริงผู้เอาประกันชีวิตเคยเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง
ในเม็ดโลหิตขาว 2 เดือน เป็นการปกปิดข้อความจริง สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฏีกานี้
โรคมะเร็งในเม็ดโลหิตขาวถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกีย่วกบัโรคมะเร็งปากมดลูก เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 505/2508 ผู้เอาประกันภัยปกปิดความจริงที่ว่าตน
เคยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและถูกผ่าตัดมดลูกออก สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 858/2515 ผู้เอาประกันภัยปกปิดไม่เปิดเผยให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคส าคัญที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ แม้ต่อมาผู้เอาประกันภัยจะ
ตายด้วยโรคอ่ืนมิใช่โรคเบาหวาน สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคเบาหวานถือว่าเป็น
สาระส าคัญ 
 เกีย่วกับโรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลอืด เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 16/2517 ผู้เอาประกันภัย
ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือด มีค าถามในใบสมัครเอาประกันชีวิตอยู่แล้ วแต่ไม่เปิดเผย สัญญา
ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือดถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแต่ตายด้วยโรคอื่น เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1215/2519 การปกปิดโรค
ความดันโลหิตสูง แม้จะตายด้วยโรคอ่ืนซึ่งมิใช่ความดันโลหิตสูงก็เป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่ า 
โรคความดันโลหิตสูง แม้จะตายด้วยโรคอ่ืน ก็เป็นการปกปิดข้อความจริงที่เป็นสาระส าคัญแล้ว ไม่จ าเป็นต้องตายด้วย
โรคที่ปกปิด 
 เกี่ยวกับโรคถุงลมโป่งพอง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1076/2520 โรคถุงลมพองเป็นโรคเรื้อรังรักษา 
ไม่หายขาดและอาจท าให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตายได้ โรคถุงลมโป่งพองจึงเป็นโรคที่มีความส าคัญอันอาจถือเป็นเหตุให้
บอกปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยตอบค าถามของนายแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพว่า ไม่เคยเจ็บป่วยเป็น
โรคใด ๆ ไม่เคยรับการรักษาโรงพยาบาล และไม่เคยเข้ารับการฉายเอ็กซเรย์ทั้ง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยรู้ว่าตนป่วยเป็น
โรคถุงลมโป่งพองเรื้อรังมานานปี เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายแห่ง และเคยรับการฉายเอ็กซเรย์มาแล้ว 
เป็นการละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษา
ศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า การปกปิดโรคถุงลมโป่งพอง เคยรักษาในโรงพยาบาล และเคยได้รับการฉายเอ็กซเรย์มาแล้ว 
ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
  เกี่ยวกับโรคตับโต โรคดีซ่าน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3820/2530 ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วว่าตน
ป่วยเป็นโรคตับโต และดีซ่าน เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่แถลงในค าขอเอาประกันภัยและตอบนายแพทย์
ผู้ตรวจสุขภาพก่อนท าสัญญาว่า ไม่เคยเป็นหรือเคยรักษาโรคตับ ล าไส้ ไต หรือกระเพาะปัสสาวะ และไม่เคยเจ็บ ไข้
และบาดเจ็บนอกเหนือจากข้อซักถามเก่ียวกับโรคในข้ออ่ืน ๆ เป็นการละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ในการรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการปกปิด โรคตับโต โรค 
ดีซ่าน และเคยเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคัญทั้งหมด 
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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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 เกีย่วกบัโรคลมชัก เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4379/2530 ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นโรคลมชัก แต่
แถลงว่ามีสุขภาพดี หากผู้รับประกันภัยทราบความจริงจะไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า การปกปิดโรคลมชัก ซึ่งจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ แต่ผู้รับประกันภัย  
ไม่น าสืบให้เห็นว่าได้บอกล้างภายในก าหนด 1 เดือน จึงต้องรับผิดใช้เงินตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 เกี่ยวกับโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษเป็นโรคร้ายแรง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 771/2531 ผู้เอาประกันภัย 
รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ได้เคยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชมาก่อน และยังคงรักษาเร่ือยมา มีโรค
แทรกซ้อน มีอาการใจสั่นและเหนื่อยง่าย แต่ปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าว แม้ตัวแทนผู้หาประกันของผู้รับประกันภัยให้
แพทย์มาตรวจร่างกายเพื่อรายงานให้ผู้รับประกันภัยทราบ และแพทย์จะเคยรักษามาก่อน แต่แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
ไม่ใช่ตัวแทนของผู้รับประกันภัย จะถือว่าผู้รับประกันภัยทราบว่าผู้เอาประกันภัยเคยตรวจและรักษาโรคต่าง  ๆ 
เช่นเดียวกับแพทย์ผู้ตรวจร่างกายไม่ได้ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ถือว่า โรคต่อม
ไทรอยด์เป็นพิษเป็นโรคร้ายแรง และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายไม่ใช่ตัวแทนของผู้รับประกันภัย การที่แพทย์เคยรู้ความจริง
มาก่อนจึงไม่ถือว่าผู้รับประกันภัยรู้ความจริงนั้นด้วย  
 เกี่ยวกับโรคพิษสุราเร้ือรัง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5768/2531 ผู้เอาประกันภัยทราบก่อนท าสัญญา
ประกันชีวิตว่า ตนเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังจนตับอักเสบ แต่ไม่แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ หากผู้รับประกันภัยทราบอาจ
เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคพิษสุรา
เร้ือรังจนตับอักเสบถือว่ามีอาการรุนแรงแล้ว จึงเป็นสาระส าคัญ 
 และค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5268/2533 ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง แต่กลับแถลงในค าขอเอา
ประกันชีวิตว่า มีสุขภาพสมบูรณ์ดี ในระหว่าง 2 ปีที่แล้วมา ไม่เคยเข้าสถานพยาบาลเพื่อรักษาตัวข้อความจริงดังกล่าว
เป็นสาระส าคัญในการประกอบการวินิจฉัยว่าจะรับประกันชีวิตได้หรือไม่ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้ปกปิดโรคพิษสุราเร้ือรังเช่นเดียวกับฎีกาข้างบน 
 เกี่ยวกับโรคไตวายร้ายแรง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1543/2534 รู้ว่าเป็นโรคไตวายร้ายแรง แต่ละเว้น  
ไม่เปิดเผยความจริง สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ โรคไตวายร้ายแรงถือว่าร้ายแรง จึงเป็น
สาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคตับ เช่น ค าพิพาษาศาลฎีกาที่ 3285/2536 ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริงเก่ียวกับการเป็น
โรคตับ ซึ่งหากผู้รับประกันภัยรู้ว่าเป็นโรคตับอันเป็นโรคร้ายแรง ก็จะบอกปัดไม่ยอมรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิต
เป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคตับถือว่าเป็นโรคร้ายแรง 
 เกี่ยวกับโรคหอบหืด เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3155/2539 ผู้เอาประกันภัยรู้ว่าตนเป็นโรคหอบหืด
ประจ าตัว แต่ไม่เปิดเผยให้ทราบ แม้ผู้เอาประกันภัยจะถึงแก่ความตายเพราะหกล้มศีรษะฟาดพื้นเลือดออกในสมองก็
ตาม สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคหอบหืดถือว่า เป็นโรคร้ายแรง 
 เกี่ยวกบัป่วยวัณโรคปอด เช่นค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 922/2542 ในสัญญาประกันชีวิตเป็นหน้าที่ของบุคคล 
ผู้ซึ่งการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของตนต้องเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ ผู้เอา
ประกันภัยป่วยเป็นโรควัณโรคปอดเป็นโรคร้ายแรงและได้รับการรักษาเป็นเวลานาน แต่มิได้แจ้ งความจริงให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบ หากผู้รับประกันภัยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมรับประกันชีวิต สัญญา
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ร ่ำงกำยเพ่ือรำยงำนให ้ผู ้ รับประกันภัยทรำบ และแพทย ์จะเคยรักษำมำก ่อน แต ่แพทย ์ผู ้ตรวจร ่ำงกำย

 แม ้ตัวผู ้ รับประกันภัยให ้แพทย ์มำตรวจ
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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 เกีย่วกบัโรคลมชัก เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4379/2530 ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นโรคลมชัก แต่
แถลงว่ามีสุขภาพดี หากผู้รับประกันภัยทราบความจริงจะไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า การปกปิดโรคลมชัก ซึ่งจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ แต่ผู้รับประกันภัย  
ไม่น าสืบให้เห็นว่าได้บอกล้างภายในก าหนด 1 เดือน จึงต้องรับผิดใช้เงินตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 เกี่ยวกับโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษเป็นโรคร้ายแรง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 771/2531 ผู้เอาประกันภัย 
รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ได้เคยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชมาก่อน และยังคงรักษาเร่ือยมา มีโรค
แทรกซ้อน มีอาการใจสั่นและเหนื่อยง่าย แต่ปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าว แม้ตัวแทนผู้หาประกันของผู้รับประกันภัยให้
แพทย์มาตรวจร่างกายเพื่อรายงานให้ผู้รับประกันภัยทราบ และแพทย์จะเคยรักษามาก่อน แต่แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
ไม่ใช่ตัวแทนของผู้รับประกันภัย จะถือว่าผู้รับประกันภัยทราบว่าผู้เอาประกันภัยเคยตรวจและรักษาโรคต่าง  ๆ 
เช่นเดียวกับแพทย์ผู้ตรวจร่างกายไม่ได้ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ถือว่า โรคต่อม
ไทรอยด์เป็นพิษเป็นโรคร้ายแรง และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายไม่ใช่ตัวแทนของผู้รับประกันภัย การที่แพทย์เคยรู้ความจริง
มาก่อนจึงไม่ถือว่าผู้รับประกันภัยรู้ความจริงนั้นด้วย  
 เกี่ยวกับโรคพิษสุราเร้ือรัง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5768/2531 ผู้เอาประกันภัยทราบก่อนท าสัญญา
ประกันชีวิตว่า ตนเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังจนตับอักเสบ แต่ไม่แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ หากผู้รับประกันภัยทราบอาจ
เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคพิษสุรา
เร้ือรังจนตับอักเสบถือว่ามีอาการรุนแรงแล้ว จึงเป็นสาระส าคัญ 
 และค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5268/2533 ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง แต่กลับแถลงในค าขอเอา
ประกันชีวิตว่า มีสุขภาพสมบูรณ์ดี ในระหว่าง 2 ปีที่แล้วมา ไม่เคยเข้าสถานพยาบาลเพื่อรักษาตัวข้อความจริงดังกล่าว
เป็นสาระส าคัญในการประกอบการวินิจฉัยว่าจะรับประกันชีวิตได้หรือไม่ สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้ปกปิดโรคพิษสุราเร้ือรังเช่นเดียวกับฎีกาข้างบน 
 เกี่ยวกับโรคไตวายร้ายแรง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1543/2534 รู้ว่าเป็นโรคไตวายร้ายแรง แต่ละเว้น  
ไม่เปิดเผยความจริง สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ โรคไตวายร้ายแรงถือว่าร้ายแรง จึงเป็น
สาระส าคัญ 
 เกี่ยวกับโรคตับ เช่น ค าพิพาษาศาลฎีกาที่ 3285/2536 ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริงเก่ียวกับการเป็น
โรคตับ ซึ่งหากผู้รับประกันภัยรู้ว่าเป็นโรคตับอันเป็นโรคร้ายแรง ก็จะบอกปัดไม่ยอมรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิต
เป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคตับถือว่าเป็นโรคร้ายแรง 
 เกี่ยวกับโรคหอบหืด เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3155/2539 ผู้เอาประกันภัยรู้ว่าตนเป็นโรคหอบหืด
ประจ าตัว แต่ไม่เปิดเผยให้ทราบ แม้ผู้เอาประกันภัยจะถึงแก่ความตายเพราะหกล้มศีรษะฟาดพื้นเลือดออกในสมองก็
ตาม สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้โรคหอบหืดถือว่า เป็นโรคร้ายแรง 
 เกี่ยวกบัป่วยวัณโรคปอด เช่นค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 922/2542 ในสัญญาประกันชีวิตเป็นหน้าที่ของบุคคล 
ผู้ซึ่งการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของตนต้องเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับประกันภัยทราบ ผู้เอา
ประกันภัยป่วยเป็นโรควัณโรคปอดเป็นโรคร้ายแรงและได้รับการรักษาเป็นเวลานาน แต่มิได้แจ้ งความจริงให้ผู้รับ
ประกันภัยทราบ หากผู้รับประกันภัยทราบก็อาจเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมรับประกันชีวิต สัญญา
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1-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้การที่ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นวัณโรคปอดถือว่าเป็นโรคร้ายแรง ทั้ง
ยังรักษาเป็นเวลานานแสดงว่ามีอาการหนัก  
 เกีย่วกบัโรคหัวใจและโรคความดนัโลหิตสูง เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1976/2545 ผู้เอาประกันชีวิตทราบ
อยู่แล้วว่าตนเป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้ผู้รับ
ประกันภัยบอกปัดไม่ยอมรับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ การที่ผู้เอา
ประกันภัยเป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงถือว่าเป็นโรคร้ายแรง 
 เกี่ยวกับก้อนเนือ้ที่เต้านม เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3682/2545 ผู้เอาประกันภัยเคยเข้าโรงพยาบาลด้วย
อาการปวดบริเวณเต้านมแพทย์ตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อที่เต้านมด้านซ้าย ผู้เอาประกันภัยทราบแล้ว กลับกรอกค าตอบ
ในค าขอเอาประกันชีวิตว่า ไม่เคยเป็นหรือทราบว่าเป็นหรือเคยได้รับค าแนะน าหรือการรักษาโรคมะเร็งเนื้องอกตุ่มเนื้อ
หรืออวัยวะใด ๆ ที่งอกหรือโตผิดปกติ ไม่เคยมีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน หากผู้รับประกันภัยทราบความจริงอาจ
เรียกเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้นหรือไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตและสัญญาพิเศษเพิ่มเติมตกเป็นโมฆียะ ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า การที่ผู้เอาประกันภัยปวดที่เต้านมถือว่ามีอาการผิดปกติที่เต้านมมาก่อน และมีก้อน
เนื้อที่เต้านมด้วย ตรงตามแบบสอบถามแล้ว  
 เกีย่วกบัโรคเอดส์ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2792/2547 ผู้เอาประกันภัยเคยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล
เพราะพยายามฆ่าตัวตาย เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยโรคไซนัสอักเสบติดเชื้อ เคยตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
หลายครั้งด้วยโรคหลอดลมอักเสบ กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย กินอาหารไม่ได้ และ
พบว่าเป็นโรคเอดส์ แจ้งในค าขอเอาประกันชีวิตว่า ไม่เคยรับการตรวจสุขภาพหรือตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค ไม่เคยเจ็บป่วย 
ไม่เคยรับการรักษาในสถานพยาบาล ไม่เคยเป็นหรือรับการรักษาโรคเก่ียวกับตาหูคอจมูก ไม่เคยเป็นโรคหืดหอบหรือ
โรคเกี่ยวกับปอดหรือระบบหายใจ เป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง ซึ่งถือว่าเป็นข้อสาระส าคัญ 
สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการที่ผู้เอาประกันภัยน่าจะรู้ดีว่าตัวเองเป็นโรค
เอดส์จึงพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน 
 
2. กรณศึีกษาการปกปิดข้อเทจ็จริง หรือแถลงข้อความอนัเป็นเทจ็ในสัญญาประกนัชีวติทีถ่ือว่า
 สัญญาประกนัชีวติไม่เป็นโมฆยีะ 
 การปกปิดข้อเท็จหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจริงในสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่ร้ายแรงสัญญาไม่เป็นโมฆียะ 
จึงผูกพันคู่สัญญา ซึ่งในที่นี้จะศึกษาจากแนวค าพิพากษาของศาลฎีกาที่ได้มีการวางแนวไว้ดังต่อไปนี้ 
 เกี่ยวกับโรคไส้เลื่อน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 715/2513โรคไส้เลื่อนมิใช่เป็นโรคอันตรายร้ายแรง เมื่อ
ผ่าตัดแล้วอาจหายได้ การที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งเรื่องเคยเป็นโรคนี้และได้รับการผ่าตัดมาก่อนยังไม่ถึงขนาดอนุมาน
ได้ว่า ถ้าได้แจ้งเช่นนั้นผู้รับประกันภัยจะบอกปัดไม่รับประกันหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น สัญญาไม่เป็นโมฆียะ ตาม
ค าพิพากษาศาลฎีกานี้ศาลเห็นว่า โรคไส้เลื่อนไม่ใช่โรคอันตรายร้ายแรง ไม่อาจอนุมานได้จากวิญญูชนทั่วไปว่าเป็นข้อ
สาระส าคัญ  
 เกี่ยวกับการถูกปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตและปกปิดสุขภาพ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1422/2515 ผู้เอา
ประกันภัยเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไตท างานไม่ปกติ บริษัทจ าเลยปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตมาแล้ว ต่อมา 1 ปีเศษ
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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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ขอเอาประกันชีวิตกับจ าเลยอีก และแจ้งว่าไม่เคยถูกปฏิเสธการรับประกันชีวิตมาก่อน แพทย์ของจ าเลยตรวจร่างกาย 
ผู้เอาประกันภัยแล้วปรากฏว่าสมบูรณ์ดี จ าเลยจึงรับประกันชีวิต ต่อมา 1 ปีผู้เอาประกันภัยตายด้วยโรคปอดบวม 
ปรากฏว่าจ าเลยเคยรับประกันชีวิตผู้ที่เคยถูกปฏิเสธมาแล้ว จ าเลยไม่ถือข้อนี้เป็นส าคัญ แต่ถือตามที่แพทย์ของจ าเลย
ตรวจสุขภาพดีหรือไม่ สัญญาไม่เป็นโมฆียะ  
 ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ โรคความดันโลหิตสูงและโรคไต ซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่รับประกันชีวิตมาก่อนนั้น ตาม
แนวค าพิพากษาศาลฎีกาถือว่าเป็นโรคร้ายแรงที่จะต้องเปิดเผย การกระท าของผู้เอาประกันเข้าองค์ประกอบ แถลง
ข้อความที่ต้องเปิดเผยเป็นเท็จแล้ว ถือว่าไม่สุจริตอย่างยิ่งแล้ว แต่การกระท านั้นต้องเป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยหลงเชื่อ
ด้วย กรณีนี้ผู้รับประกันภัยเชื่อตามที่แพทย์ตรวจว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ดี หาได้เชื่อตามที่ผู้เอาประกันภัยแถลงไม่ ทั้งตาม
พฤติการณ์ขณะท าสัญญาตรวจไม่พบว่ามีอาการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและไตท างานไม่ปกติ ทั้งปรากฏว่าผู้เอา
ประกันภัยตายด้วยโรคอ่ืน อาจเห็นว่าอาการของโรคไม่รุนแรงก็ได้ นอกจากนี้ผู้รับประกันภัยก็เคยรับประกันชีวิตผู้ที่
เคยถูกปฏิเสธไม่รับประกันมาแล้ว ศาลฎีกาจึงฟังว่า ผู้รับประกันภัยไม่ถือว่าเป็นข้อส าคัญแต่ถ้าเป็นบริษัทอ่ืนปฏิเสธ  
ไม่รบัประกันภัยมาก่อน อาจจะถือว่าเป็นข้อสาระส าคัญ  
 เกีย่วกับผู้เอาประกนัภัยไม่ทราบว่าเป็นโรคไต เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2278/2517 ข้อความจริงอย่างไร
จะถือว่าอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น ต้องถือตามความเห็นของวิญญูชนทั่วไปเป็นหลัก จะถือว่าถ้ามีการปกปิดความจริงไม่ว่า
ประการใด ๆ แล้วจะท าให้สัญญาเป็นโมฆียะไปเสียทั้งหมดหาได้ไม่ ตามข้อมูลแพทย์บันทึกในรายงานแพทย์ว่าเป็นโรค
ไต ไม่ปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยทราบจากแพทย์ว่าตนเป็นโรคไต ขณะผู้ เอาประกันภัยขอเอาประกันชีวิต มีสุขภาพดี 
แพทย์ผู้ตรวจไม่พบโรคไตแสดงว่าโรคไตหายแล้วหรืออยู่ในขั้นไม่ร้ายแรง และต่อมาตายด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตก
ดังนั้น การที่ไม่เปิดเผยว่าเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาก่อน ไม่อาจอนุมานได้ว่า ถ้าเปิดเผยแล้วจะจูงใจให้บอก
ปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิต อันจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ ไม่ปรากฏว่า   
ผู้เอาประกันภัยทราบจากแพทย์ว่าเป็นโรคไต จึงไม่ถือว่าปกปิดโรคไต ส่วนที่ปกปิดข้อความจริงที่ว่าเคยรักษาตัวใน
โรงพยาบาลมาก่อนท าสัญญาประกันชีวิต ขณะท าสัญญามีสุขภาพดีและตรวจไม่พบว่าเป็นโรคไต จึงไม่อาจอนุมานจาก 
“ความคิดเห็นของวิญญูชนทั่วไป” ว่าเป็นข้อส าคัญที่จะต้องเปิดเผยหรือแถลง 
 เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแต่ผู้ เอาประกันภัยไม่รู้ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1277/2524 ผู้เอา
ประกันภัยเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกและมิได้ทราบถึงความร้ายแรงแห่งโรคที่ตนเป็นอยู่ เพราะยังท างานได้เช่นคน
ปกติทั่วไป ตัวแทนของผู้รับประกันภัยก็มิได้สอบถามประวัติความเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย เพียงแต่สอบถามอายุ
และให้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มค าขอเอาประกันภัย แล้วตัวแทนน าแบบฟอร์มไปกรอกข้อความเอาเอง ผู้เอา
ประกันภัยย่อมไม่มีโอกาสรู้ได้ว่าที่ตนเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนเป็นสาระส าคัญ จะถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่
เปิดเผยความจริงหาได้ไม่ กรณีนี้จะเห็นได้ว่า ศาลคงถือเอาความรู้ของผู้เอาประกันภัย โดยเฉพาะที่ไม่รู้หนังสือและ
ตัวแทนประกันชีวิตไม่ไดส้อบถามให้รู้ว่าโรคดังกล่าวเป็นสาระส าคัญจะต้องเปิดเผย คงไม่ใช่ถือเอาความรู้อย่างวิญญูชน
ทั่วไปเป็นหลัก  
 เกีย่วกบัอาการป่วยเป็นหวัดและแพ้อากาศ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1977/2526 ผู้ตาย เป็นโรคหวัดและ
แพ้อากาศมีอาการหอบหืด แต่ไม่ใช่อาการของโรคหืดเพราะไม่ได้เป็นโรคหืด การที่ผู้ตายแจ้งในแบบสอบถามว่า ไม่เคย
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
2. อธิบายการเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความได้ 
3. อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได้ 
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ขอเอาประกันชีวิตกับจ าเลยอีก และแจ้งว่าไม่เคยถูกปฏิเสธการรับประกันชีวิตมาก่อน แพทย์ของจ าเลยตรวจร่างกาย 
ผู้เอาประกันภัยแล้วปรากฏว่าสมบูรณ์ดี จ าเลยจึงรับประกันชีวิต ต่อมา 1 ปีผู้เอาประกันภัยตายด้วยโรคปอดบวม 
ปรากฏว่าจ าเลยเคยรับประกันชีวิตผู้ที่เคยถูกปฏิเสธมาแล้ว จ าเลยไม่ถือข้อนี้เป็นส าคัญ แต่ถือตามที่แพทย์ของจ าเลย
ตรวจสุขภาพดีหรือไม่ สัญญาไม่เป็นโมฆียะ  
 ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ โรคความดันโลหิตสูงและโรคไต ซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่รับประกันชีวิตมาก่อนนั้น ตาม
แนวค าพิพากษาศาลฎีกาถือว่าเป็นโรคร้ายแรงที่จะต้องเปิดเผย การกระท าของผู้เอาประกันเข้าองค์ประกอบ แถลง
ข้อความที่ต้องเปิดเผยเป็นเท็จแล้ว ถือว่าไม่สุจริตอย่างยิ่งแล้ว แต่การกระท านั้นต้องเป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยหลงเชื่อ
ด้วย กรณีนี้ผู้รับประกันภัยเชื่อตามที่แพทย์ตรวจว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ดี หาได้เชื่อตามที่ผู้เอาประกันภัยแถลงไม่ ทั้งตาม
พฤติการณ์ขณะท าสัญญาตรวจไม่พบว่ามีอาการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและไตท างานไม่ปกติ ทั้งปรากฏว่าผู้เอา
ประกันภัยตายด้วยโรคอ่ืน อาจเห็นว่าอาการของโรคไม่รุนแรงก็ได้ นอกจากนี้ผู้รับประกันภัยก็เคยรับประกันชีวิตผู้ที่
เคยถูกปฏิเสธไม่รับประกันมาแล้ว ศาลฎีกาจึงฟังว่า ผู้รับประกันภัยไม่ถือว่าเป็นข้อส าคัญแต่ถ้าเป็นบริษัทอ่ืนปฏิเสธ  
ไม่รบัประกันภัยมาก่อน อาจจะถือว่าเป็นข้อสาระส าคัญ  
 เกีย่วกับผู้เอาประกนัภัยไม่ทราบว่าเป็นโรคไต เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2278/2517 ข้อความจริงอย่างไร
จะถือว่าอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมท าสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น ต้องถือตามความเห็นของวิญญูชนทั่วไปเป็นหลัก จะถือว่าถ้ามีการปกปิดความจริงไม่ว่า
ประการใด ๆ แล้วจะท าให้สัญญาเป็นโมฆียะไปเสียทั้งหมดหาได้ไม่ ตามข้อมูลแพทย์บันทึกในรายงานแพทย์ว่าเป็นโรค
ไต ไม่ปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยทราบจากแพทย์ว่าตนเป็นโรคไต ขณะผู้ เอาประกันภัยขอเอาประกันชีวิต มีสุขภาพดี 
แพทย์ผู้ตรวจไม่พบโรคไตแสดงว่าโรคไตหายแล้วหรืออยู่ในขั้นไม่ร้ายแรง และต่อมาตายด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตก
ดังนั้น การที่ไม่เปิดเผยว่าเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาก่อน ไม่อาจอนุมานได้ว่า ถ้าเปิดเผยแล้วจะจูงใจให้บอก
ปัดไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิต อันจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ ไม่ปรากฏว่า   
ผู้เอาประกันภัยทราบจากแพทย์ว่าเป็นโรคไต จึงไม่ถือว่าปกปิดโรคไต ส่วนที่ปกปิดข้อความจริงที่ว่าเคยรักษาตัวใน
โรงพยาบาลมาก่อนท าสัญญาประกันชีวิต ขณะท าสัญญามีสุขภาพดีและตรวจไม่พบว่าเป็นโรคไต จึงไม่อาจอนุมานจาก 
“ความคิดเห็นของวิญญูชนทั่วไป” ว่าเป็นข้อส าคัญที่จะต้องเปิดเผยหรือแถลง 
 เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแต่ผู้ เอาประกันภัยไม่รู้ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1277/2524 ผู้เอา
ประกันภัยเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกและมิได้ทราบถึงความร้ายแรงแห่งโรคที่ตนเป็นอยู่ เพราะยังท างานได้เช่นคน
ปกติทั่วไป ตัวแทนของผู้รับประกันภัยก็มิได้สอบถามประวัติความเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย เพียงแต่สอบถามอายุ
และให้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มค าขอเอาประกันภัย แล้วตัวแทนน าแบบฟอร์มไปกรอกข้อความเอาเอง ผู้เอา
ประกันภัยย่อมไม่มีโอกาสรู้ได้ว่าที่ตนเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนเป็นสาระส าคัญ จะถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่
เปิดเผยความจริงหาได้ไม่ กรณีนี้จะเห็นได้ว่า ศาลคงถือเอาความรู้ของผู้เอาประกันภัย โดยเฉพาะที่ไม่รู้หนังสือและ
ตัวแทนประกันชีวิตไม่ไดส้อบถามให้รู้ว่าโรคดังกล่าวเป็นสาระส าคัญจะต้องเปิดเผย คงไม่ใช่ถือเอาความรู้อย่างวิญญูชน
ทั่วไปเป็นหลัก  
 เกีย่วกบัอาการป่วยเป็นหวัดและแพ้อากาศ เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1977/2526 ผู้ตาย เป็นโรคหวัดและ
แพ้อากาศมีอาการหอบหืด แต่ไม่ใช่อาการของโรคหืดเพราะไม่ได้เป็นโรคหืด การที่ผู้ตายแจ้งในแบบสอบถามว่า ไม่เคย
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รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเคยปรึกษาแพทย์เก่ียวกับโรคหรืออาการของโรคหืดตามที่ระบุในค าถาม ไม่เป็นการปกปิด
ตามมาตรา 865 ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ จะเห็นได้ว่าการป่วยเป็นหวัดและแพ้อากาศไม่ใช่โรคร้ายแรง วิญญูชน
ทั่วไปย่อมเห็นว่าไม่ใช่สาระส าคัญที่จ าต้องเปิดเผย อาการหอบหืดที่เป็นอาการของโรคแพ้อากาศไม่ใช่อาการของโรค
หืดที่ระบุไว้ในค าถาม ทั้งในค าถามก็มิได้ระบุโรคนี้ไว้ด้วย แสดงว่าแม้ผู้รับประกันภัยก็ไม่ถือว่าโรคหวัดหรือแพ้อากาศนี้
เป็นสาระส าคัญ จึงไม่เป็นการปกปิดข้อความจริงตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 
 เกีย่วกบัโรคต้อตา เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3728/2530 โรคต้อตาไม่ถือว่าเป็นอาการผิดปกติเกี่ยวกับตาที่
มีอันตรายร้ายแรงถึงขนาดต้องผ่าตัด แม้ผู้เอาประกันชีวิตจะเข้ารับการผ่าตัดต้อตา ที่โรงพยาบาลมาแล้ว และแถลง
เท็จต่อแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพว่า ไม่เคยมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับตา ไม่เคยรับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน ก็
ไม่ท าให้สัญญาเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้จะเห็นได้ว่า โรคต้อตาไม่ใช่โรคร้ายแรงถึงตาย และไม่จ าเป็นต้อง
ผ่าตัดทันทีที่เป็น แม้ท าการการผ่าตัด ก็ไม่เป็นเหตุให้ตายได้ ไม่ใช่อาการผิดปกติเกี่ยวกับตาตามค าถามของแพทย์ ไม่
เป็นเหตุให้บอกปัดไม่รับประกันภัยหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น จึงถือว่าไม่เป็นสาระส าคัญที่จะต้องเปิดเผย  
 เกี่ยวกับโรคลมชักหรือลมบ้าหมู เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5407/2537 แพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้ตายเห็นว่า
ผู้ตายมีอาการชัก ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจจะมิใช่เกิดจากโรคลมชักหรือลมบ้าหมู จะต้องพิสูจน์ด้วยเครื่องตรวจ
คลื่นไฟฟ้าในสมอง แต่ทางโรงพยาบาลไม่มี แพทย์ไม่ได้ยืนยันว่า อาการชักของผู้ตายเป็นโรคที่ร้ายแรง การตรวจรักษา
นั้นห่างจากการตรวจครั้งสุดท้ายถึง 10 ปี ไม่ปรากฏว่าผู้ตายท างานไม่ได้เช่นคนปกติและปรากฏว่าผู้ตายถึงแก่ความ
ตายเพราะขับรถจักรยานยนต์พลิกคว่ า จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ตายมีโรคประจ าตัวที่ร้ายแรง การที่ผู้ตายมิได้แจ้งให้ทราบถึง
อาการชักดังกล่าว ไม่ใช่กรณีที่ผู้ตายรู้อยู่แล้วไม่เปิดข้อความจริง อันจะท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ  ตามค า
พิพากษาศาลฎีกานี้ ผู้เอาประกันภัยมีอาการชัก แม้แต่แพทย์ยังไม่รู้แน่ว่าเป็นอาการของโรคลมชักหรือลมบ้าหมู จึงฟัง
ไม่ได้ว่าเป็นโรคลมชักหรือลมบ้าหมู ดังนั้น จึงถือไม่ได้ว่าอาการชักเป็นโรคร้ายแรงที่จะต้องเปิดเผย  
 เกี่ยวกับโรคหนองในเทียมและซิฟิลิส เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7186/2539 การที่ผู้ตายไม่ได้แจ้งเร่ืองที่
เคยเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลและคลินิกเก่ียวกับกามโรคหนองในเทียมและซิฟิลิสให้จ าเลยทราบ ยังไม่ถึง
ขนาดที่จะอนุมานได้ว่าถ้าได้แจ้งเช่นนั้นจะท าให้จ าเลยบอกปัดไม่รับประกันชีวิตหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น อันจะ
ท าให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้ จะเห็นได้ว่า โรคหนองในเทียมและซิฟิลิสเป็นโรค 
ไม่ร้ายแรง รักษาได้ ไม่ถึงตาย เมื่อไม่ถามโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว ย่อมถือว่าไม่เป็นสาระส าคัญ 
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 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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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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



 

2-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

บทที ่2 ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ                              ตช.3 
           (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่

2.1 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
2.2  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
2.3  เงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย 
2.4  คุณสมบัติและหน้ำที่ของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวร์

รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์       
 

แนวคดิ 
1.  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ หมำยถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ 

แก่ผู้เอำประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำผู้เอำประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีกำรท ำสัญญำประกัน
ชีวิต โดยมีข้อตกลงว่ำผู้เอำประกันภัยจะช ำระเบี้ยประกันภัยตำมที่ระบุในสัญญำเรียกว่ำเบี้ยประกันภัย
หลัก (Regular Premium) และผู้เอำประกันภัยสำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top ups) ได้ 
เพื่อลงทุนเพิ่มในส่วนของเงินออม โดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำควำมคุ้มครองกำร
มรณกรรม (Cost of Insurance) จำกกรมธรรม์ หรือควำมคุ้มครองอ่ืน ๆ และจะจ่ำยผลตอบแทนเป็น
ครำว ๆ ตำมที่ระบุในเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีกำรรับประกัน
ผลตอบแทนขั้นต่ ำ 

2.  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ หมำยถึง กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอำ
ประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำผู้เอำประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีกำรท ำสัญญำประกันชีวิตควบคู่
กับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีข้อตกลงว่ำผู้เอำประกันภัยจะช ำระเบี้ยประกันภัยตำมที่ระบุในสัญญำ
เรียกว่ำเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอำประกันภัยสำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติมพิเศษ (Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุนโดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำ
ควำมคุ้มครองกำรมรณกรรม (Cost of Insurance) ตำมที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย  

3.  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวร์รันซ์และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์  
อินชัวรันซ์ เป็นกรมธรรม์ที่มีผู้เอำประกันภัย สำมำรถซื้อสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ เพื่อเพิ่มควำม
คุ้มครองจำกควำมคุ้มครองชีวิตของสัญญำประกันชีวิตได้  

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

 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     2-3 
 

 
 

4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
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บทที ่2 ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ                              ตช.3 
           (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่

2.1 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
2.2  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
2.3  เงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย 
2.4  คุณสมบัติและหน้ำที่ของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวร์

รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์       
 

แนวคดิ 
1.  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ หมำยถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ 

แก่ผู้เอำประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำผู้เอำประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีกำรท ำสัญญำประกัน
ชีวิต โดยมีข้อตกลงว่ำผู้เอำประกันภัยจะช ำระเบี้ยประกันภัยตำมที่ระบุในสัญญำเรียกว่ำเบี้ยประกันภัย
หลัก (Regular Premium) และผู้เอำประกันภัยสำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top ups) ได้ 
เพื่อลงทุนเพิ่มในส่วนของเงินออม โดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำควำมคุ้มครองกำร
มรณกรรม (Cost of Insurance) จำกกรมธรรม์ หรือควำมคุ้มครองอ่ืน ๆ และจะจ่ำยผลตอบแทนเป็น
ครำว ๆ ตำมที่ระบุในเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีกำรรับประกัน
ผลตอบแทนขั้นต่ ำ 

2.  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ หมำยถึง กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอำ
ประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำผู้เอำประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีกำรท ำสัญญำประกันชีวิตควบคู่
กับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีข้อตกลงว่ำผู้เอำประกันภัยจะช ำระเบี้ยประกันภัยตำมที่ระบุในสัญญำ
เรียกว่ำเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอำประกันภัยสำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติมพิเศษ (Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุนโดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำ
ควำมคุ้มครองกำรมรณกรรม (Cost of Insurance) ตำมที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย  

3.  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวร์รันซ์และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์  
อินชัวรันซ์ เป็นกรมธรรม์ที่มีผู้เอำประกันภัย สำมำรถซื้อสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ เพื่อเพิ่มควำม
คุ้มครองจำกควำมคุ้มครองชีวิตของสัญญำประกันชีวิตได้  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     2-3 
 

 
 

4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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



 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์  

 
 
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิ เวอร์แซล  ไลฟ์  อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance หรือ Flexible 

Premium Adjustable Life) หมำยถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอำประกันภัย เพื่อเป็น
หลักฐำนว่ำผู้เอำประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีกำรท ำสัญญำประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่ำผู้เอำประกันภัยจะ
ช ำระเบี้ยประกันภัยตำมที่ระบุในสัญญำเรียกว่ำเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอำประกันภัยสำมำรถ
ช ำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในส่วนของเงินออม โดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียมต่ำง 
ๆ และค่ำควำมคุ้มครองต่อกำรมรณกรรม (Cost of Insurance) และจะจ่ำยผลตอบแทนเป็นครำว ๆ ตำมที่ระบุใน
เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีกำรรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ ำ 

 
1. ข้อดขีองกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

กำรที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ ย่อมมีผลดีต่อผู้เอำ
ประกันภัย ดังนี้ 

1) มีแบบประกันภัยใหม่ ๆ ให้เลือก ผู้เอำประกันภัยมีโอกำสเลือกท ำประกันแบบใหม่ ๆ ได้เพิ่มมำกขึ้น ตำม
ควำมต้องกำร 

2) มีผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ผู้เอำประกันภัยที่ต้องกำรลงทุนนอกเหนือจำกควำมคุ้มครองชีวิต จะได้รับ
ผลตอบแทนที่เกิดจำกกำรน ำเงินส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันชีวิตมำลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้บริหำรกำรลงทุน 

3) มีควำมโปร่งใส ผู้เอำประกันภัยจะได้รับทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น ค่ำกำร
ประกันภัย เป็นต้น พร้อมอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนอย่ำงชัดเจน  

อย่ำงไรก็ตำมกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีควำมเสี่ยง หำกผู้เอำประกันภัยซื้อ
โดยไม่มีกำรศึกษำหรือไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ อำจเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัยที่ไม่พร้อมจะรับควำมเสี่ยงได้  

 
2. ลกัษณะทีส่ าคญักรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ มีลักษณะที่ส ำคัญ ดังนี้ 
1) มีลักษณะกำรน ำเงินออมไปลงทุนและจ่ำยผลตอบแทน (Credit Rate) เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่แยก

ส่วนควำมคุ้มครองชีวิต และส่วนกำรออมทรัพย์อย่ำงชัดเจน โดยจะมีกำรให้ผลตอบแทน (Credit Rating) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ผลตอบแทนของพอร์ตกำรลงทุนของกรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ โดยมีกำรรับรองผลตอบแทนขั้นต่ ำไว้ 

2) มีควำมโปร่งใส เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่มีกำรระบุค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ค่ำกำรประกันภัย มูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละช่วงเวลำ และจ ำนวนผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งกำรแสดง
รำยละเอียดดังกล่ำวไม่มีในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่ว ๆ ไป    

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

จะหกัค่ำธรรมเนยีมต่ำง ๆ

และค่ำควำมคุ ้มครองต่อ

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     2-3 
 

 
 

4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์  

 
 
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิ เวอร์แซล  ไลฟ์  อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance หรือ Flexible 

Premium Adjustable Life) หมำยถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอำประกันภัย เพื่อเป็น
หลักฐำนว่ำผู้เอำประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีกำรท ำสัญญำประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่ำผู้เอำประกันภัยจะ
ช ำระเบี้ยประกันภัยตำมที่ระบุในสัญญำเรียกว่ำเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอำประกันภัยสำมำรถ
ช ำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในส่วนของเงินออม โดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียมต่ำง 
ๆ และค่ำควำมคุ้มครองต่อกำรมรณกรรม (Cost of Insurance) และจะจ่ำยผลตอบแทนเป็นครำว ๆ ตำมที่ระบุใน
เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีกำรรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ ำ 

 
1. ข้อดขีองกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

กำรที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ ย่อมมีผลดีต่อผู้เอำ
ประกันภัย ดังนี้ 

1) มีแบบประกันภัยใหม่ ๆ ให้เลือก ผู้เอำประกันภัยมีโอกำสเลือกท ำประกันแบบใหม่ ๆ ได้เพิ่มมำกขึ้น ตำม
ควำมต้องกำร 

2) มีผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ผู้เอำประกันภัยที่ต้องกำรลงทุนนอกเหนือจำกควำมคุ้มครองชีวิต จะได้รับ
ผลตอบแทนที่เกิดจำกกำรน ำเงินส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันชีวิตมำลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้บริหำรกำรลงทุน 

3) มีควำมโปร่งใส ผู้เอำประกันภัยจะได้รับทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น ค่ำกำร
ประกันภัย เป็นต้น พร้อมอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนอย่ำงชัดเจน  

อย่ำงไรก็ตำมกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีควำมเสี่ยง หำกผู้เอำประกันภัยซื้อ
โดยไม่มีกำรศึกษำหรือไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ อำจเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัยที่ไม่พร้อมจะรับควำมเสี่ยงได้  

 
2. ลกัษณะทีส่ าคญักรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ มีลักษณะที่ส ำคัญ ดังนี้ 
1) มีลักษณะกำรน ำเงินออมไปลงทุนและจ่ำยผลตอบแทน (Credit Rate) เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่แยก

ส่วนควำมคุ้มครองชีวิต และส่วนกำรออมทรัพย์อย่ำงชัดเจน โดยจะมีกำรให้ผลตอบแทน (Credit Rating) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ผลตอบแทนของพอร์ตกำรลงทุนของกรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ โดยมีกำรรับรองผลตอบแทนขั้นต่ ำไว้ 

2) มีควำมโปร่งใส เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่มีกำรระบุค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ค่ำกำรประกันภัย มูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละช่วงเวลำ และจ ำนวนผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งกำรแสดง
รำยละเอียดดังกล่ำวไม่มีในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่ว ๆ ไป    
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ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     2-5 
 

 
 

3) มีควำมยืดหยุ่น เป็นกำรประกันชีวิตที่เปิดโอกำสให้ผู้เอำประกันภัยสำมำรถที่จะเลือกใช้สิทธิ ภำยใต้
ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น  

      (1) ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ได้ สำมำรถเพิ่มหรือลดเบี้ย
ประกันภัย และเลือกงวดของกำรช ำระได้ โดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของบริษัท 

      (2) หำกผู้เอำประกันภัยไม่ได้ช ำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะท ำกำรถอนเงินจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ 
เพื่อช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำกำรประกันภัยให้      

      (3) ผลประโยชน์กำรมรณกรรมอำจเพิ่ม/ลดได้ เนื่องจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของผลประโยชน์มรณกรรม เมื่อมูลค่ำบัญชีเพิ่มหรือลด ก็จะมีผลกับผลประโยชน์มรณกรรม 

     (4) สำมำรถถอนเงินสดบำงส่วนออกไปได้โดยไม่ท ำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นสุดลง  
      (5) สำมำรถกู้เงินตำมกรมธรรม์ในอัตรำดอกเบี้ยที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตรำ

ดอกเบี้ยที่ใช้ค ำนวณเบี้ยตำมนำยทะเบียนประกำศก ำหนด            
4) มีสิทธิในกำรถอนมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย  ผู้เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำกมูลค่ำบัญชี

กรมธรรม์ประกันภัยของตนเองได้ โดยไม่ท ำให้กรมธรรม์สิ้นสุดลง แต่ผลประโยชน์กำรมรณกรรมจะลดลงเท่ำกับ
จ ำนวนเงินที่ถอนออกไป บริษัทจะคิดค่ำธรรมเนียมในกำรถอนเงินสดออกไป โดยมูลค่ำเวนคืนเงินสดจะเท่ำกับมูลค่ำ
บัญชีกรมธรรม์หักเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกกรมธรรม์ ซึ่งเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกกรมธรรม์จะลดลงในแต่ละปี
จนเท่ำกับศูนย์ จึงท ำให้มูลค่ำเวนคืนเงินสดเท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ในปีที่ก ำหนดไว้                                 

ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ เป็นกำรประกันชีวิตท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ 
ผู้เอำประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงอำยุ กำรด ำเนินชีวิต สภำพเศรษฐกิจ รวมทั้งตอบสนองกำรมีส่วนร่วม
จำกอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของบริษัทได้   

 
3. รูปแบบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกรูปแบบควำมคุ้มครองของกรมธรรม์แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 2 แบบ 
คือ 

แบบที่ 1  
1) กรณีเสียชีวิต จ ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์บวกด้วยควำมเสี่ยงภัยสุทธิขั้นต่ ำ (Net 

Amount at Risk) แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 
2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
แบบที่ 2 
1) กรณีเสียชีวิต จ ำนวนเงินเอำประกันภัย บวก มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
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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 

 

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



 

2-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

บัญชีกรมธรรม ์
(สิ้นงวดที่ 1) 

 

บัญชีกรมธรรม ์
(ต้นงวด) 

เบี้ยประกันภัย 
งวดต่อไป 

บัญชีกรมธรรม ์
(สิ้นงวดที่ 2) 

บัญชีกรมธรรม ์
(ต้นงวด) 

 

เบี้ยประกันภัย 
งวดแรก 

4. การจดัสรรเบีย้ประกนัภัยแบบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ของบริษทัประกนัชีวติ1 
เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ จะมีทั้งควำมคุ้มครองชีวิตและกำรออม บริษัทประกัน

ชีวิตจึงต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระ ดังนี้ 
1) บริษัทจะน ำเงินค่ำเบี้ยประกันภัยสวนหนึ่งไปซื้อควำมคุ้มครองชีวิต (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต) 
2) บริษัทน ำเงินหลังจำกหักค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ แล้วไปลงทุน โดยตั้งพอร์ตลงทุน

แยกต่ำงหำกจำกกำรลงทุนอ่ืนของบริษัท 
3) ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของพอร์ต บริษัทจะจัดสรรสะสมเข้ำบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัยแบบ           

ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ แต่ละรำยตำมส่วน   
 

5. วธิกีารช าระเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 แบบ คือ 1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด และ 2) 

ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 
1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด โดยมีแผนภูมิแสดงดังนี้ 
 

           หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย 
          ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์   บวกผลตอบแทน 
   
               
  
        หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย 
           ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์     บวกผลตอบแทน 
  
 
   

 
ภาพที ่2.1 ช าระเบีย้ประกนัภัยรายงวด 

ที่มา: สถำบันประกันภัยไทย. เอกสำรประกอบกำรบรรยำย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life.  
            
จำกภำพที่ 2.1 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยงวดแรก บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย และ

ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ออกจำกเบี้ยประกันภัยงวดแรก หลังจำกนั้นน ำเงินส่วนที่เหลือเข้ำสะสมในบัญชกีรมธรรม์ 
 
 
 1เอกสำรประกอบกำรบรรยำย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ และแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ โดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

2-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

บัญชีกรมธรรม ์
(สิ้นงวดที่ 1) 

 

บัญชีกรมธรรม ์
(ต้นงวด) 

เบี้ยประกันภัย 
งวดต่อไป 

บัญชีกรมธรรม ์
(สิ้นงวดที่ 2) 

บัญชีกรมธรรม ์
(ต้นงวด) 

 

เบี้ยประกันภัย 
งวดแรก 

4. การจดัสรรเบีย้ประกนัภัยแบบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ของบริษทัประกนัชีวติ1 
เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ จะมีทั้งควำมคุ้มครองชีวิตและกำรออม บริษัทประกัน

ชีวิตจึงต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระ ดังนี้ 
1) บริษัทจะน ำเงินค่ำเบี้ยประกันภัยสวนหนึ่งไปซื้อควำมคุ้มครองชีวิต (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต) 
2) บริษัทน ำเงินหลังจำกหักค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ แล้วไปลงทุน โดยตั้งพอร์ตลงทุน

แยกต่ำงหำกจำกกำรลงทุนอ่ืนของบริษัท 
3) ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของพอร์ต บริษัทจะจัดสรรสะสมเข้ำบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัยแบบ           

ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ แต่ละรำยตำมส่วน   
 

5. วธิกีารช าระเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 แบบ คือ 1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด และ 2) 

ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 
1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด โดยมีแผนภูมิแสดงดังนี้ 
 

           หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย 
          ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์   บวกผลตอบแทน 
   
               
  
        หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย 
           ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์     บวกผลตอบแทน 
  
 
   

 
ภาพที ่2.1 ช าระเบีย้ประกนัภัยรายงวด 

ที่มา: สถำบันประกันภัยไทย. เอกสำรประกอบกำรบรรยำย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life.  
            
จำกภำพที่ 2.1 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยงวดแรก บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย และ

ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ออกจำกเบี้ยประกันภัยงวดแรก หลังจำกนั้นน ำเงินส่วนที่เหลือเข้ำสะสมในบัญชกีรมธรรม์ 
 
 
 1เอกสำรประกอบกำรบรรยำย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ และแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ โดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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บัญชีกรมธรรม ์
(สิ้นงวดที่ 1) 

 

บัญชีกรมธรรม ์
(สิ้นงวดที ่2) 

เบี้ยประกันภัย 
ช ำระครั้งเดียว 

บัญชีกรมธรรม ์
(ต้นงวด) 

บัญชีกรมธรรม ์
(ต้นงวด) 

 

ของผู้เอำประกันภัยเพื่อน ำไปลงทุน เมื่อถึงสิ้นงวดที่ 1 บริษัทจะค ำนวณผลตอบแทนและรวมเข้ำบัญชีกรมธรรม์ของ           
ผู้เอำประกันภัย 

เบี้ยประกันภัยงวดต่อไป บริษัทประกันภัยก็จะด ำเนินกำรเช่นเดียวกับเบี้ยประกันภัยงวดแรก และบริษัทจะ
ด ำเนินกำรเช่นนี้ต่อไปจนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต 

2) ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยมีแผนภูมิแสดงดังนี้ 
 

           หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย 
            ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ บวกผลตอบแทน 
 
   
              
 
        

หักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม ์
บวกผลตอบแทน 

       
 
       
           
           

ภาพที ่2.2 ช าระเบีย้ประกนัภัยคร้ังเดยีว 
ที่มา: สถำบันประกันภัยไทย. เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life.  

 
จำกภำพที่ 2.2 อธิบำยได้ว่ำเบี้ยประกันภัยช ำระครั้งเดียว บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย 

และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ออกจำกเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระครั้งเดียว หลังจำกนั้นน ำเงินส่วนที่
เหลือเข้ำสะสมในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย (ต้นงวด) เพื่อน ำไปลงทุน เมื่อถึงสิ้นงวดที่ 1 บริษัทจะค ำนวณ
ผลตอบแทนและน ำเข้ำบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย 

ในงวดต่อ ๆ ไป บริษัทจะน ำเงินในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย (ต้นงวด) มำหักค่ำกำรประกันภัย และ
ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ และบวกผลตอบแทนที่ได้จำกกำรลงทุน หลังจำกนั้นน ำเงินที่ค ำนวณได้ไปสะสมในบัญชี
กรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย บริษัทจะด ำเนินกำรเช่นนี้จนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต    
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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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เร่ืองที ่2.2  
กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์  

 
 

    กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Linked Life Insurance) หมำยถึง กรมธรรม์ที่
บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอำประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำผู้เอำประกันภัย และบริษัทประกันชีวิตได้มีกำรท ำสัญญำ
ประกันชีวิตควบคู่กับกำรลงทุน และสัญญำกำรลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีข้อตกลงว่ำผู้เอำประกันภัยจะช ำระเบี้ย
ประกันภัยตำมที่ระบุในสัญญำเรียกว่ำเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอำประกันภัยสำมำรถช ำระเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำ
ควำมคุ้มครองกำรมรณกรรม (Cost of Insurance) ตำมที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย  

 
1. ข้อดขีองกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์  

กำรที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีผลดีต่อผู้เอำประกันภัย 
ดังนี้ 

1)  มีแบบประกันภัยใหม่ ๆ ให้เลือกผู้เอำประกันภัยมีโอกำสเลือกท ำประกันภัยแบบใหม่ ๆ ได้เพิ่มมำกขึ้น 
ตำมควำมต้องกำร 

2) ผู้เอำประกันภัยที่ชอบกำรลงทุนนอกเหนือจำกควำมคุ้มครองชีวิต จะได้รับผลตอบแทนจำกเงินลงทุนที่
เป็นไปตำมสภำวะของตลำด  

3) มีควำมโปร่งใส ผู้เอำประกันภัยจะได้รับทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น ค่ำกำร
ประกันภัย เป็นต้น อย่ำงชัดเจน ซึ่งผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกลงทุนได้ตำมควำมต้องกำร และควำมเสี่ยง 

4) ไม่มีผลกระทบ หำกบริษัทประกันชีวิตประสบกับภำวะขำดทุนจนไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปได้  หน่วย
ลงทุนของผู้เอำประกันภัยจะไม่มีผลกระทบต่อผู้เอำประกันภัย เนื่องจำกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เอำประกันภัยแต่ละรำย 

5) ใช้วำงแผนทำงกำรเงิน ผู้เอำประกันภัยสำมำรถใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนทำงกำรเงินของตนเองได้  

6) มีควำมยืดหยุ่น ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกใช้สิทธิในลักษณะต่ำง ๆ ได้หลำยอย่ำง เช่น 
      (1) ผู้เอำประกันภัยสำมำรถที่จะเลือกใช้สิทธิ ภำยใต้ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  
      (2) ผู้เอำประกันสำมำรถก ำหนดช ำระเบี้ยประกันภัยเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ได้ หรือหยุดพักช ำระเบี้ยได้

ตรำบใดที่ยังมีเงินในมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยเพียงพอส ำหรับกำรจัดสรรเป็นค่ำควำมคุ้มครองต่อมรณกรรม และ
ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน  

     (3) ผู้เอำประกันภัยสำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัยพิเศษเพิ่มเติม (Top ups) ได้ 
      (4) ผลประโยชน์มรณกรรมเพิ่ม/ลด ได้ 
  สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนบำงส่วน ไม่ท ำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นสุด 
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ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     2-3 
 

 
 

4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
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เร่ืองที ่2.2  
กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์  

 
 

    กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Linked Life Insurance) หมำยถึง กรมธรรม์ที่
บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอำประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำผู้เอำประกันภัย และบริษัทประกันชีวิตได้มีกำรท ำสัญญำ
ประกันชีวิตควบคู่กับกำรลงทุน และสัญญำกำรลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีข้อตกลงว่ำผู้เอำประกันภัยจะช ำระเบี้ย
ประกันภัยตำมที่ระบุในสัญญำเรียกว่ำเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอำประกันภัยสำมำรถช ำระเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำ
ควำมคุ้มครองกำรมรณกรรม (Cost of Insurance) ตำมที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย  

 
1. ข้อดขีองกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์  

กำรที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีผลดีต่อผู้เอำประกันภัย 
ดังนี้ 

1)  มีแบบประกันภัยใหม่ ๆ ให้เลือกผู้เอำประกันภัยมีโอกำสเลือกท ำประกันภัยแบบใหม่ ๆ ได้เพิ่มมำกขึ้น 
ตำมควำมต้องกำร 

2) ผู้เอำประกันภัยที่ชอบกำรลงทุนนอกเหนือจำกควำมคุ้มครองชีวิต จะได้รับผลตอบแทนจำกเงินลงทุนที่
เป็นไปตำมสภำวะของตลำด  

3) มีควำมโปร่งใส ผู้เอำประกันภัยจะได้รับทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น ค่ำกำร
ประกันภัย เป็นต้น อย่ำงชัดเจน ซึ่งผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกลงทุนได้ตำมควำมต้องกำร และควำมเสี่ยง 

4) ไม่มีผลกระทบ หำกบริษัทประกันชีวิตประสบกับภำวะขำดทุนจนไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปได้  หน่วย
ลงทุนของผู้เอำประกันภัยจะไม่มีผลกระทบต่อผู้เอำประกันภัย เนื่องจำกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เอำประกันภัยแต่ละรำย 

5) ใช้วำงแผนทำงกำรเงิน ผู้เอำประกันภัยสำมำรถใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนทำงกำรเงินของตนเองได้  

6) มีควำมยืดหยุ่น ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกใช้สิทธิในลักษณะต่ำง ๆ ได้หลำยอย่ำง เช่น 
      (1) ผู้เอำประกันภัยสำมำรถที่จะเลือกใช้สิทธิ ภำยใต้ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  
      (2) ผู้เอำประกันสำมำรถก ำหนดช ำระเบี้ยประกันภัยเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ได้ หรือหยุดพักช ำระเบี้ยได้

ตรำบใดที่ยังมีเงินในมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยเพียงพอส ำหรับกำรจัดสรรเป็นค่ำควำมคุ้มครองต่อมรณกรรม และ
ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน  

     (3) ผู้เอำประกันภัยสำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัยพิเศษเพิ่มเติม (Top ups) ได้ 
      (4) ผลประโยชน์มรณกรรมเพิ่ม/ลด ได้ 
  สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนบำงส่วน ไม่ท ำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นสุด 
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อย่ำงไรก็ตำมกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีข้อสังเกต คือกรมธรรมประเภทนี้ มี
ควำมเสี่ยง หำกผู้เอำประกันภัยซื้อโดยไม่มีกำรศึกษำ หรือได้รับข้อมูลเพียงพอ อำจเกิดควำมเสียห ำยแก่ผู้ เอำ
ประกันภัยที่ไม่พร้อมรับควำมเสี่ยงได้   

 
2. ลกัษณะทีส่ าคญัของกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีลักษณะที่ส ำคัญดังนี้ 
1) การประกันชีวิตในลักษณะควบการลงทุน (Investment – Linked Life Insurance) เป็นกรมธรรม์ประกัน

ชีวิตที่แยกส่วนควำมคุ้มครองชีวิต และส่วนกำรลงทุนในหน่วยลงทุนอย่ำงชัดเจน โดยจะมีกำรให้ผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุนขึ้นอยู่กับมูลค่ำหน่วยลงทุน  

2) ความโปร่งใส เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่มีกำรระบุค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ค่ำกำรประกันภัย มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละช่วงเวลำ (ขึ้นอยู่กับรำคำของหน่วย) ซึ่งกำรแสดง
รำยละเอียดดังกล่ำวไม่มีในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่ว ๆ ไป 

3) มีความยืดหยุ่น เป็นกำรประกันชีวิตที่เปิดโอกำสให้ผู้เอำประกันภัยสำมำรถที่จะเลือกใช้สิทธิ ภำย ใต้
ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น 

 (1) เบี้ยประกันภัยสำมำรถเพิ่มข้ึนหรือลดลง และเลือกงวดของกำรช ำระได้ 
     (2) ช ำระเบี้ยประกันภัยเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ได้ หรือไม่ช ำระก็ได้ ตรำบใดที่ยังมีมูลค่ำในบัญชีเพียงพอ

ส ำหรับกำรจัดสรรเป็นค่ำควำมคุ้มครอง และค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 
      (3) ส่วนเงินลงทุนเพิ่ม/ลดได้ 
      (4) ผลประโยชน์กำรมรณกรรมเพิ่ม/ลดได้ 
4) สิทธิในการถอนมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์

ประกันภัยของตนเองได้ โดยไม่ท ำให้กรมธรรม์ส้ินสุดลง แต่ผลประโยชน์กำรมรณกรรมจะลดลงเท่ำกับจ ำนวนเงินที่
ถอนออกไป บริษัทจะไม่คิดดอกเบี้ยส ำหรับจ ำนวนเงินที่ถอน  แต่มักจะคิดค่ำธรรมเนียมในแต่ละครั้งที่ถอนเงินสด
ออกไป โดยมูลค่ำเวนคืนเงินสดจะเท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์หักเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย  ซึ่ง
เงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยจะลดลงในแต่ละปีจนเท่ำกับศูนย์ จึงท ำให้มูลค่ำเวนคืนเงินสดเท่ำกับ
มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ในปีที่ก ำหนดไว้ 

5) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ รับภาระความเส่ียงจากการลงทุนด้วยตนเอง โดยสำมำรถเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมที่มีควำมเสี่ยง และผลตอบแทนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตนเองได้ ดังนั้นยอดเงินในบัญชีแต่ละงวด 
อำจเพิ่มขึ้น หรือลดลงขึ้นอยู่กับรำคำหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้ถือกรมธรรม์เลือก           
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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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3. รูปแบบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์     
  ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกรูปแบบควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์  ได้ 2 
แบบ คือ                                       

แบบที่ 1  
1) กรณีเสียชีวิต จ ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยบวกด้วยควำมเสี่ยงภัยสุทธิขั้น

ต่ ำ (Net Amount at Risk) แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 
2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
แบบที่ 2 
1) กรณีเสียชีวิต จ ำนวนเงินเอำประกันภัย บวก มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 

4. การจดัสรรเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีทั้งควำมคุ้มครองชีวิต และกำรลงทุน บริษัท

จึงต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระ ดังนี้ 
1) บริษัทจะน ำเงินค่ำเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งไปซื้อควำมคุ้มครองชีวิต (คุม้ครองกรณีเสียชีวิต) 
2) บริษัทน ำเงินหลังจำกหักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ประกันภัย แล้วไปลงทุน  โดย            

ผู้เอำประกันภัย เป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุนรวมต่ำง ๆ  
3) กำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่ำของหน่วยลงทุนที่ผู้เอำประกันภัยเลือกลงทุนไว้จะถูกสะสมเข้ำ หรือหัก

ออกจำกบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอำประกันภัย                 
 

5. วธีิการช าระเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 แบบคือ 
1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด โดยมีแผนภูมิแสดง ดังนี้ 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
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3. รูปแบบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์     
  ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกรูปแบบควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์  ได้ 2 
แบบ คือ                                       

แบบที่ 1  
1) กรณีเสียชีวิต จ ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยบวกด้วยควำมเสี่ยงภัยสุทธิขั้น

ต่ ำ (Net Amount at Risk) แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 
2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
แบบที่ 2 
1) กรณีเสียชีวิต จ ำนวนเงินเอำประกันภัย บวก มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 

4. การจดัสรรเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีทั้งควำมคุ้มครองชีวิต และกำรลงทุน บริษัท

จึงต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระ ดังนี้ 
1) บริษัทจะน ำเงินค่ำเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งไปซื้อควำมคุ้มครองชีวิต (คุม้ครองกรณีเสียชีวิต) 
2) บริษัทน ำเงินหลังจำกหักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ประกันภัย แล้วไปลงทุน  โดย            

ผู้เอำประกันภัย เป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุนรวมต่ำง ๆ  
3) กำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่ำของหน่วยลงทุนที่ผู้เอำประกันภัยเลือกลงทุนไว้จะถูกสะสมเข้ำ หรือหัก

ออกจำกบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอำประกันภัย                 
 

5. วธีิการช าระเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 แบบคือ 
1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด โดยมีแผนภูมิแสดง ดังนี้ 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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บัญชีกรมธรรม ์
 

เบี้ยประกันภัย 
งวดแรก บัญชีกรมธรรม ์

เบี้ยประกันภัย 
งวดต่อไป 

บัญชีกรมธรรม ์
    เบี้ยประกันภัย 
    ช ำระครั้งเดียว 

งวดต่อไป 
 

บัญชีกรมธรรม ์
 

หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย คำ่ธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกนัภัย 
   ซื้อหน่วยลงทุน 

 
    
              

 
หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย คำ่ธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ 

ซื้อหน่วยลงทุน 
 
 
 
           

ภาพที ่2.3 ช าระเบีย้ประกนัภัยรายงวด 
ที่มา: สถำบันประกันภัยไทย. เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life. 

 
จำกภำพที่ 2.3 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยงวดแรก บริษัทผู้รับประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย 

และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกันภัย ออกจำกเบี้ยประกันภัยงวดแรก หลังจำกนั้นน ำเงินส่วนที่เหลือไปซื้อ
หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนที่ผู้เอำประกันภัยก ำหนดและบันทึกข้อมูลไว้ในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย เมื่อถึงสิ้น
งวดจะต้องขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อช ำระค่ำบริหำรกองทุน 

เบี้ยประกันภัยงวดต่อไป บริษัทประกันภัยก็จะด ำเนินกำรเช่นเดียวกับเบี้ ยประกันภัยงวดแรก บริษัทจะ
ด ำเนินกำรเช่นนี้ต่อไปจนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต    

2) ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยมีแผนภูมิแสดงดังนี้ 
 

หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย คำ่ธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกนัภัย 
ซื้อหน่วยลงทุน 

 
    
               

ขำยคืนหน่วยลงทุน 
หักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกันภยั 

 
                                                                                       

 
ภาพที ่2.4 ช าระเบีย้ประกนัภัยคร้ังเดยีว 

ที่มา: สถำบันประกันภัยไทย. เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life.  
จำกภำพที่  2.4 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยช ำระครั้งเดียว บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำร
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ประกันภัย และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกันภัย หลังจำกนั้นน ำเงินส่วนที่เหลือซื้อหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนที่ 
ผู้เอำประกันภัยก ำหนดและบันทึกข้อมูลไว้ในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย 

ในงวดต่อ ๆ ไป บริษัทจะขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อช ำระค่ำบริหำรกองทุน ค่ำประกันภัย และค่ำธรรมเนียม
รักษำกรมธรรม์ บริษัทจะด ำเนินกำรเช่นนี้ต่อไปจนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต 

เพื่อให้เห็นลักษณะของกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐำน แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ว่ำมีควำมคล้ำยกัน และแตกต่ำงกันอย่ำงไร จะแสดงกำรเปรียบเทียบให้เห็นในตำรำงที่ 2.1 ดังนี้ 

 
ตารางที ่2.1 ตารางเปรียบเทยีบลกัษณะกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์  

   และแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
 

ที ่ ลกัษณะ แบบพืน้ฐาน แบบยูนิต ลงิค์ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 

1 ผลตอบแทนต่อ 
ผู้เอาประกนัภัย 

เป็นอัตรำคงที่ตลอดระยะเวลำ       
เอำประกันภัย (อัตรำดอกเบี้ยที่ใช้
ค ำนวณเบี้ยประกันภัย) 

เป็นอัตรำทีไ่ม่คงท่ีขึ้นอยู่กับ
รำคำหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมที่ผู้เอำประกันภัยเลือก ซึ่ง
อำจจะก ำไรหรือขำดทุน 

เป็นอัตรำทีไ่ม่คงท่ีขึ้นอยู่กับ
ผลตอบแทนท่ีบริษัทประกัน
ชีวิตสำมำรถท ำได้ แต่ไมต่่ ำ
กว่ำอัตรำผลตอบแทนท่ี
รับรองไว ้

2 ผลประโยชน์
มรณกรรม และ
ผลประโยชน์ครบ 
ก าหนดสัญญา 

เป็นจ ำนวนเงินที่แน่นอนตำมที่ระบุ
ในกรมธรรม์ประกันภัย 

ผลประโยชน์มรณกรรมไม่ต่ ำ
กว่ำจ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
และผลประโยชน์ครบก ำหนด
สัญญำขึ้นอยู่กับรำคำหน่วย
ลงทุน อำจจะต่ ำหรือสูงกว่ำ
ส่วนของเบี้ยประกันภัย 

ผลประโยชน์มรณกรรมไม่ต่ ำ
กว่ำจ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
และผลประโยชน์ครบก ำหนด
สัญญำขึ้นอยู่กับผลตอบแทน 
แต่ไมต่่ ำกว่ำส่วนของเบี้ย
ประกันภัยทีเ่ป็นส่วนกำร
ลงทุน 

3 นโยบายการ
ลงทุนของเงนิใน
ส่วนการออม 

ไม่เปดิเผย โดยเน้นกำรลงทุนที่ท ำ
ให้บริษัทสำมำรถจ่ำยเงินคืนตำม
สัญญำ 

เปิดเผย ผูเ้อำประกันภัย
สำมำรถเลือกลงทุนไดต้ำมควำม
ต้องกำร 

เปิดเผยข้อมูลกำรลงทุน หรือ
อัตรำผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผูเ้อำ
ประกันภัยประกอบกำร
ตัดสินใจ 

4 ความเส่ียงด้าน
การลงทุน 

บริษัทประกันภยัเป็นผู้รับเพยีงฝ่ำย
เดียว 

ผู้เอำประกันภัยเป็นผูร้ับควำม
เสี่ยงเพียงฝำ่ยเดียว 

บริษัทและผู้เอำประกันภัย
เป็นผู้รับควำมเสี่ยงร่วมกัน 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ประกันภัย และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกันภัย หลังจำกนั้นน ำเงินส่วนที่เหลือซื้อหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนที่ 
ผู้เอำประกันภัยก ำหนดและบันทึกข้อมูลไว้ในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย 

ในงวดต่อ ๆ ไป บริษัทจะขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อช ำระค่ำบริหำรกองทุน ค่ำประกันภัย และค่ำธรรมเนียม
รักษำกรมธรรม์ บริษัทจะด ำเนินกำรเช่นนี้ต่อไปจนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต 

เพื่อให้เห็นลักษณะของกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐำน แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ว่ำมีควำมคล้ำยกัน และแตกต่ำงกันอย่ำงไร จะแสดงกำรเปรียบเทียบให้เห็นในตำรำงที่ 2.1 ดังนี้ 

 
ตารางที ่2.1 ตารางเปรียบเทยีบลกัษณะกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์  

   และแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
 

ที ่ ลกัษณะ แบบพืน้ฐาน แบบยูนิต ลงิค์ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 

1 ผลตอบแทนต่อ 
ผู้เอาประกนัภัย 

เป็นอัตรำคงที่ตลอดระยะเวลำ       
เอำประกันภัย (อัตรำดอกเบี้ยที่ใช้
ค ำนวณเบี้ยประกันภัย) 

เป็นอัตรำทีไ่ม่คงท่ีขึ้นอยู่กับ
รำคำหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมที่ผู้เอำประกันภัยเลือก ซึ่ง
อำจจะก ำไรหรือขำดทุน 

เป็นอัตรำทีไ่ม่คงท่ีขึ้นอยู่กับ
ผลตอบแทนท่ีบริษัทประกัน
ชีวิตสำมำรถท ำได้ แต่ไมต่่ ำ
กว่ำอัตรำผลตอบแทนท่ี
รับรองไว ้

2 ผลประโยชน์
มรณกรรม และ
ผลประโยชน์ครบ 
ก าหนดสัญญา 

เป็นจ ำนวนเงินที่แน่นอนตำมที่ระบุ
ในกรมธรรม์ประกันภัย 

ผลประโยชน์มรณกรรมไม่ต่ ำ
กว่ำจ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
และผลประโยชน์ครบก ำหนด
สัญญำขึ้นอยู่กับรำคำหน่วย
ลงทุน อำจจะต่ ำหรือสูงกว่ำ
ส่วนของเบี้ยประกันภัย 

ผลประโยชน์มรณกรรมไม่ต่ ำ
กว่ำจ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
และผลประโยชน์ครบก ำหนด
สัญญำขึ้นอยู่กับผลตอบแทน 
แต่ไมต่่ ำกว่ำส่วนของเบี้ย
ประกันภัยทีเ่ป็นส่วนกำร
ลงทุน 

3 นโยบายการ
ลงทุนของเงนิใน
ส่วนการออม 

ไม่เปดิเผย โดยเน้นกำรลงทุนที่ท ำ
ให้บริษัทสำมำรถจ่ำยเงินคืนตำม
สัญญำ 

เปิดเผย ผูเ้อำประกันภัย
สำมำรถเลือกลงทุนไดต้ำมควำม
ต้องกำร 

เปิดเผยข้อมูลกำรลงทุน หรือ
อัตรำผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผูเ้อำ
ประกันภัยประกอบกำร
ตัดสินใจ 

4 ความเส่ียงด้าน
การลงทุน 

บริษัทประกันภยัเป็นผู้รับเพยีงฝ่ำย
เดียว 

ผู้เอำประกันภัยเป็นผูร้ับควำม
เสี่ยงเพียงฝำ่ยเดียว 

บริษัทและผู้เอำประกันภัย
เป็นผู้รับควำมเสี่ยงร่วมกัน 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
ที ่ ลกัษณะ แบบพืน้ฐาน แบบยูนิต ลงิค์ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 

5 เบีย้ประกนัภัย รวมเป็นจ ำนวนเดียวท้ังค่ำใช้จ่ำย 
ค่ำกำรประกันภัย และส่วนของกำร
ออม 

โปร่งใส สำมำรถแยกเบี้ย
ประกันภัย และค่ำใช้จ่ำยใหผู้้
เอำประกันภัยเห็นอย่ำงชัดเจน 

โปร่งใส สำมำรถแยกเบี้ย
ประกันภัย และค่ำใช้จ่ำยใหผู้้
เอำประกันภัยเห็นอย่ำง
ชัดเจน 

6 การลงทุน พอร์ตกำรลงทุนรวมของบริษัท กองทุนรวม แยกพอร์ตกำรลงทุนเฉพำะ
แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ออก
จำกพอร์ตกำรลงทุนรวมของ
บริษัท 

7 การหักลดหย่อน
ภาษีเงนิได้บุคคล
ธรรมดา 

1. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
พื้ น ฐ ำน ส ำม ำ รถ น ำ เบี้ ย
ประกันชีวิตที่มีระยะเวลำเอำ
ประกันชีวิต10 ปีขึ้นไปยื่นหัก
ลดหย่อนภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำเป็นจ ำนวนเงินตำมที่
จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน 100,000
บำท 

2. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
บ ำนำญสำมำรถน ำเบี้ย
ประกันชีวิตแบบบ ำนำญที่มี
ระยะเวลำเอำประกันภัย 10 
ปีขึ้นไปยื่นหักลดหย่อนภำษี
เงินได้บุคคลธรรมดำใน 
100,000 บำทแรกให้เต็ม
จ ำนวนเงินก่อน และส่วนท่ี
เกิน 100,000 บำทนั้น
สำมำรถน ำมำใช้หักลดหย่อน
ภำษีเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อย
ละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน 
แต่ต้องไมเ่กิน 200,000 บำท
และเมื่อรวม RMF, 
Provident Fund, กบข. 
ต้องไม่เกิน 500,000 บำท 

ในส่วนของกำรซื้ อหน่ วย
ล ง ทุ น ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ หั ก
ลดหย่อนได้ แต่ในส่วนของ
สัญญำประกันชีวิตจะเหมือน
แบบพ้ืนฐำน 

หลักเกณฑ์ เช่นเดียวกับ
ก ำ รป ระ กั น ชี วิ ต แ บ บ
พื้นฐำน 
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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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เร่ืองที ่2.3   
เงือ่นไขส าคญัและสัญญาเพิม่เติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัย 
 

 
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีลักษณะที่

เหมือนกัน และแตกต่ำงกันของเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้ 
 

ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัว
รันซ์ 

1 ความสมบูรณ์ของสัญญา
ประกนัภัย 
 

สัญญำประกันภัยนี้เกิดจำกกำรที่บริษัทเช่ือถือข้อ
แถลงของผู้เอำประกันภัย ในใบค ำขอเอำประกันชีวิต 
ใบแถลงสุขภำพและข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่ผู้เอำ
ประกันภัยลงลำยมือช่ือไว้และได้มีกำรช ำระเบี้ย
ประกันภัยงวดแรกแล้ว บริษัทประกันภัยจึงได้ตกลง
ท ำสัญญำและออกกรมธรรม์ให้ 

เหมื อนยู นิ เวอร์ แซล  ไลฟ ์        
อินชัวรันซ์ 

2 การไม่โต้แย้งหรือคดัค้าน
ความไม่สมบูรณ์ของ
สัญญาประกนัภัย 

ในกำรใช้สิทธิกำรบอกล้ำงสัญญำประกันภัย บริษัท
สำมำรถบอกล้ำงสัญญำได้ภำยใน 2 ปี นับแต่วันท ำ
สัญญำประกันภัยหรือวันต่ออำยุกรมธรรม์ หรือวันที่
กลับคืนสู่อำยุเดิมของกรมธรรม์เท่ำนั้น และหำก
บริษัททรำบข้อมูลที่จะบอกล้ำงสัญญำได้ แต่ไม่ใช้
สิทธิกำรบอกล้ำงสัญญำภำยใน 1 เดือนนับแต่วันที่
ทรำบข้อมูลบริษัทก็ไม่สำมำรถบอกล้ำงสัญญำได้ 
ยกเว้นในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียใน
บุคคลที่เอำประกันภัย หรือผู้เอำประกันภัยแจ้งอำยุ
ผิด โดยที่อำยุที่ถูกต้องไม่อยู่ ในช่วงอำยุที่บริษัท
สำมำรถรับประกันภัยได้ บริษัทจะยังใช้สิทธิบอกล้ำง 
บริษัทจะคืนเงินในส่วนของกำรลงทุนทั้งหมดที่อยู่ใน
มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ รวมกับค่ำธรรมเนียมที่บริษัท
เรียกเก็บจำกผู้เอำประกันภัย ยกเว้นค่ำธรรมเนียม
กำรขอใบ เจ้ งรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของ
กรมธรรม์ 

ในกำรใช้สิทธิกำรบอกล้ำง
สัญญำประกัน บริษัทสำมำรถ
บอกล้ำงสัญญำได้ภำยใน 2 ปี 
นับแต่วันท ำสัญญำประกัน
หรือวันต่ออำยุกรมธรรม์ หรือ
วันที่กลับคืนสู่อำยุ เดิมของ
กรมธรรม์ เท่ำนั้น  และหำก
บริษัททรำบข้อมูลที่จะบอก
ล้ำงสัญญำได้ แต่ไม่ใช้สิทธิกำร
บอกล้ ำ งสัญ ญ ำภ ำย ใน  1 
เดือนนับแต่วันที่ทรำบข้อมูล
บริษัทก็ไม่สำมำรถบอกล้ำง
สัญ ญ ำได้ ยก เว้น ในกรณี ที่            
ผู้เอำประกันภัยไม่มีส่วนได้เสีย
ในบุคคลที่เอำประกันภัย หรือ
ผู้ เอำประกันภัยแจ้งอำยุผิด 
โด ย ที่ อ ำยุ ที่ ถู ก ต้ อ งไม่ อ ยู่
ในช่วงอำยุที่บริษัทสำมำรถรับ
ประกันภัยได้  
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4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

2-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

เร่ืองที ่2.3   
เงือ่นไขส าคญัและสัญญาเพิม่เติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัย 
 

 
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีลักษณะที่

เหมือนกัน และแตกต่ำงกันของเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้ 
 

ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัว
รันซ์ 

1 ความสมบูรณ์ของสัญญา
ประกนัภัย 
 

สัญญำประกันภัยนี้เกิดจำกกำรที่บริษัทเช่ือถือข้อ
แถลงของผู้เอำประกันภัย ในใบค ำขอเอำประกันชีวิต 
ใบแถลงสุขภำพและข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่ผู้เอำ
ประกันภัยลงลำยมือช่ือไว้และได้มีกำรช ำระเบี้ย
ประกันภัยงวดแรกแล้ว บริษัทประกันภัยจึงได้ตกลง
ท ำสัญญำและออกกรมธรรม์ให้ 

เหมื อนยู นิ เวอร์ แซล  ไลฟ ์        
อินชัวรันซ์ 

2 การไม่โต้แย้งหรือคดัค้าน
ความไม่สมบูรณ์ของ
สัญญาประกนัภัย 

ในกำรใช้สิทธิกำรบอกล้ำงสัญญำประกันภัย บริษัท
สำมำรถบอกล้ำงสัญญำได้ภำยใน 2 ปี นับแต่วันท ำ
สัญญำประกันภัยหรือวันต่ออำยุกรมธรรม์ หรือวันที่
กลับคืนสู่อำยุเดิมของกรมธรรม์เท่ำนั้น และหำก
บริษัททรำบข้อมูลที่จะบอกล้ำงสัญญำได้ แต่ไม่ใช้
สิทธิกำรบอกล้ำงสัญญำภำยใน 1 เดือนนับแต่วันที่
ทรำบข้อมูลบริษัทก็ไม่สำมำรถบอกล้ำงสัญญำได้ 
ยกเว้นในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียใน
บุคคลที่เอำประกันภัย หรือผู้เอำประกันภัยแจ้งอำยุ
ผิด โดยที่อำยุที่ถูกต้องไม่อยู่ ในช่วงอำยุที่บริษัท
สำมำรถรับประกันภัยได้ บริษัทจะยังใช้สิทธิบอกล้ำง 
บริษัทจะคืนเงินในส่วนของกำรลงทุนทั้งหมดที่อยู่ใน
มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ รวมกับค่ำธรรมเนียมที่บริษัท
เรียกเก็บจำกผู้เอำประกันภัย ยกเว้นค่ำธรรมเนียม
กำรขอใบ เจ้ งรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของ
กรมธรรม์ 

ในกำรใช้สิทธิกำรบอกล้ำง
สัญญำประกัน บริษัทสำมำรถ
บอกล้ำงสัญญำได้ภำยใน 2 ปี 
นับแต่วันท ำสัญญำประกัน
หรือวันต่ออำยุกรมธรรม์ หรือ
วันที่กลับคืนสู่อำยุ เดิมของ
กรมธรรม์ เท่ำนั้น  และหำก
บริษัททรำบข้อมูลที่จะบอก
ล้ำงสัญญำได้ แต่ไม่ใช้สิทธิกำร
บอกล้ ำ งสัญ ญ ำภ ำย ใน  1 
เดือนนับแต่วันที่ทรำบข้อมูล
บริษัทก็ไม่สำมำรถบอกล้ำง
สัญ ญ ำได้ ยก เว้น ในกรณี ที่            
ผู้เอำประกันภัยไม่มีส่วนได้เสีย
ในบุคคลที่เอำประกันภัย หรือ
ผู้ เอำประกันภัยแจ้งอำยุผิด 
โด ย ที่ อ ำยุ ที่ ถู ก ต้ อ งไม่ อ ยู่
ในช่วงอำยุที่บริษัทสำมำรถรับ
ประกันภัยได้  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     2-15 
 

 
 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
   บริษัทจะยังใช้สิทธิบอกล้ำง

บริษัทจะคืนเงินในส่วนท่ีได้รับ
จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้เอำประกันภัย 
รวมกับค่ำธรรมเนยีมที่บริษัท
เรียกเก็บจำกผู้เอำประกันภัย 
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรขอใบ
แจ้งรำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน
ของกรมธรรม ์

3 สิทธิ และการใช้สิทธิใน
กรมธรรม์ 

หำกมิได้ก ำหนดมอบให้บุคคลอื่นใดโดยเฉพำะแล้ว 
ให้ถือว่ำเป็นของผู้เอำประกันภัยแต่ผู้ เดียว ผู้เอำ
ประกันภัยสำมำรถโอนให้บุคคลอื่นได้ โดยท ำเป็น
หนังสือแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัย และบริษัทฯ
เห็นชอบ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์          
อินชัวรันซ์ 

4 การโอนประโยชน์แห่ง
สัญญาประกนัภัย 
 

ในระหว่ำงกรมธรรม์มีผลบังคับ ผู้เอำประกันภัยมี
สิทธิจะโอนประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยนี้ให้แก่
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้รับประโยชน์ก็ได้ เว้นแต่จะได้ส่ง
มอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว กำรโอนจะ
มีผลเมื่อบริษัทรับประกันภัยได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
และได้บันทึกสลักหลังกรมธรรม์แล้ว 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์            
อินชัวรันซ์ 

5 ผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ 

ระบุหรือไม่ระบุก็ได้  กรณี ผู้ระบุผู้ รับประโยชน์
มำกกว่ำ 1 คน และผู้รับประโยชน์รำยใดเสียชีวิต
ก่อน ผู้เอำประกันภัยควรแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทรำบ 
กรณีไม่ได้แจ้งเปลีย่นผู้รบัประโยชน์ บริษัทจะจ่ำยเงิน
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลือคนละเท่ำ ๆ 
กัน 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์          
อินชัวรันซ์ 

6 การเปลีย่นตวัผู้รับ
ประโยชน์ 

ผู้เอำประกันภัยจะเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ได้ เว้นแต่ได้
ส่งมอบกรมธรรม์ให้ผู้รับประโยชน์ไปแล้วและผู้รับ
ประโยชน์ได้บอกกล่ำวเป็นหนังสือแสดงควำมจ ำนง
ไปยังบริษัทว่ำจะถือเอำประโยชน์ตำมสัญญำนั้น 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์                       
อินชัวรันซ์ 

7 การแก้ไขกรมธรรม์ กำรแก้ไขกรมธรรม์นี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทตก
ลงรับกำรแก้ไขและจะมีผลบังคับต่อเมื่อบริษัทได้ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์          
อินชัวรันซ์ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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



 

2-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
  บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้

แล้ว 
 

8 การฆ่าตวัตายหรือถูก
ฆาตกรรม 

1)  ผู้เอำประกันภัยฆ่ำตัวตำย ควำมรับผิดของบริษัท
จะคืนเงินในส่วนของกำรลงทุนทั้งหมดที่อยู่ใน
มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์รวมกับค่ำธรรมเนียมที่บริษัท
เรี ย ก เก็ บ จ ำ ก ผู้ เอ ำ ป ร ะ กั น ภั ย   ย ก เว้ น
ค่ำธรรมเนียมกำรขอใบแจ้งรำยงำนสถำนะ
ทำงกำรเงินของกรมธรรม์ประกันภัย 

2) ผู้รับประโยชน์ฆ่ำตัวตำย ควำมรับผิดของบริษัท 
จะมีเพียงคืนเงินในส่วนของกำรลงทุนทั้งหมดที่อยู่
ในมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ 

1) ผู้ เอำประกันภัยฆ่ำตัวตำย
ควำมรับผิดของบริษัทจะคืน
เงินในส่วนที่ได้รับจำกกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ของผู้เอำประกันภัยรวมกับ
ค่ำธรรมเนียมที่บริษัทเรียก
เก็บ จำกผู้ เอำประกันภั ย 
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรขอ
ใบ แ จ้ ง ร ำ ย ง ำน ส ถ ำ น ะ
ทำงกำรเงินของกรมธรรม์
ประกันภัย 

2. ผู้ รับประโยชน์ฆ่ ำตั วตำย
ควำมรับผิดของบริษัทจะคืน
เงินในส่วนที่ได้รับจำกกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ของผู้เอำประกันภัย 9 การแถลงอายุหรือเพศ

คลาดเคลือ่น 
1)  ผู้ เอำประกันภั ยมี ชี วิตอยู่ และช ำระค่ ำกำร

ประกันภั ยไว้ต่ ำกว่ำอำยุหรือเพศจริง ผู้ เอำ
ประกันภัยต้องช ำระเพิ่มค่ำกำรประกันภัยส่วนที่
ขำดส ำหรับเดือนปัจจุบัน และเดือนต่อ ๆ ไป แต่
ถ้ำผู้ เอำประกันภัยช ำระค่ำประกันภัยไว้เกิน 
บริษัทจะคืนค่ำกำรประกันภัยส่วนที่ช ำระไว้เกินที่
ได้เรียกเก็บมำทั้งหมดให้ 

2)  ผู้ เอ ำป ระกั นภั ย เสี ย ชีวิ ตและช ำระค่ ำกำร
ประกันภัยไว้ต่ ำกว่ำอำยุหรือเพศจริง บริษัทจะ
จ่ำยผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตลดลงตำมส่วน แต่
ถ้ำผู้เอำประกันภัยช ำระค่ำกำรประกันภัยไว้เกิน 
บริษัทจะคืนค่ำกำรประกันภัยส่วนที่ช ำระไว้เกินที่
ได้เรียกเก็บมำทั้งหมดให้ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์          
อินชัวรันซ์ 

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

 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     2-3 
 

 
 

4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

2-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
  บันทึกแก้ไขในกรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้

แล้ว 
 

8 การฆ่าตวัตายหรือถูก
ฆาตกรรม 

1)  ผู้เอำประกันภัยฆ่ำตัวตำย ควำมรับผิดของบริษัท
จะคืนเงินในส่วนของกำรลงทุนทั้งหมดที่อยู่ใน
มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์รวมกับค่ำธรรมเนียมที่บริษัท
เรี ย ก เก็ บ จ ำ ก ผู้ เอ ำ ป ร ะ กั น ภั ย   ย ก เว้ น
ค่ำธรรมเนียมกำรขอใบแจ้งรำยงำนสถำนะ
ทำงกำรเงินของกรมธรรม์ประกันภัย 

2) ผู้รับประโยชน์ฆ่ำตัวตำย ควำมรับผิดของบริษัท 
จะมีเพียงคืนเงินในส่วนของกำรลงทุนทั้งหมดที่อยู่
ในมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ 

1) ผู้ เอำประกันภัยฆ่ำตัวตำย
ควำมรับผิดของบริษัทจะคืน
เงินในส่วนที่ได้รับจำกกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ของผู้เอำประกันภัยรวมกับ
ค่ำธรรมเนียมที่บริษัทเรียก
เก็บ จำกผู้ เอำประกันภั ย 
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรขอ
ใบ แ จ้ ง ร ำ ย ง ำน ส ถ ำ น ะ
ทำงกำรเงินของกรมธรรม์
ประกันภัย 

2. ผู้ รับประโยชน์ฆ่ ำตั วตำย
ควำมรับผิดของบริษัทจะคืน
เงินในส่วนที่ได้รับจำกกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ของผู้เอำประกันภัย 9 การแถลงอายุหรือเพศ

คลาดเคลือ่น 
1)  ผู้ เอำประกันภั ยมี ชี วิตอยู่ และช ำระค่ ำกำร

ประกันภั ยไว้ต่ ำกว่ำอำยุหรือเพศจริง ผู้ เอำ
ประกันภัยต้องช ำระเพิ่มค่ำกำรประกันภัยส่วนที่
ขำดส ำหรับเดือนปัจจุบัน และเดือนต่อ ๆ ไป แต่
ถ้ำผู้ เอำประกันภัยช ำระค่ำประกันภัยไว้เกิน 
บริษัทจะคืนค่ำกำรประกันภัยส่วนที่ช ำระไว้เกินที่
ได้เรียกเก็บมำทั้งหมดให้ 

2)  ผู้ เอ ำป ระกั นภั ย เสี ย ชีวิ ตและช ำระค่ ำกำร
ประกันภัยไว้ต่ ำกว่ำอำยุหรือเพศจริง บริษัทจะ
จ่ำยผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตลดลงตำมส่วน แต่
ถ้ำผู้เอำประกันภัยช ำระค่ำกำรประกันภัยไว้เกิน 
บริษัทจะคืนค่ำกำรประกันภัยส่วนที่ช ำระไว้เกินที่
ได้เรียกเก็บมำทั้งหมดให้ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์          
อินชัวรันซ์ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     2-17 
 

 
 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
10 การแจ้งตายและการ

พสูิจน์ศพ 
 

1)  ถ้ำผู้เอำประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ต้องแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทรำบภำยใน 14 วันนับแต่เสียชีวิต 
กรณีไม่ทรำบว่ำเสียชีวิต หรือมีประกันชีวิต ต้อง
แจ้ งภำยใน 7 วันนับแต่ทรำบ และส่ งมอบ
หลักฐำนกำรเสียชีวิต 

2)  ฝ่ำยผู้เอำประกันภัยต้องยินยอมให้ควำมร่วมมือใน
กำรพิสูจน์ศพเมื่อบริษัทฯ เห็นว่ำจ ำเป็นและไม่ขัด
ต่อกฎหมำย หรือหลักศำสนำ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์         
อินชัวรันซ์ 

11 สิทธิเกีย่วกบัเงนิค้างจ่าย
ในกรมธรรม์ 

หำกผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์
ไม่มำรับเงินที่มีสิทธิได้รับตำมกรมธรรม์ภำยใน 3 
เดือนนับแต่วันที่กรมธรรม์ครบก ำหนด หรือผู้เอำ
ประกันภัยถึงแก่กรรม บริษัทฯ จะให้ดอกเบี้ยส ำหรับ
เงินดังกล่ำวท้ังหมด ในอัตรำดอกเบี้ยขั้นต่ ำที่ใช้ในกำร
ค ำนวณเบี้ยประกันภัยของกำรประกันชีวิตประเภท
สำมัญ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์          
อินชัวรันซ์ 
 

12 การระงบัข้อพพิาทโดย
อนุญาโตตุลาการ 

กรณีมีข้อพิพำทขัดแย้งภำยใต้กรมธรรม์นี้ บริษัทฯ        
ตกลงยินยอมให้ท ำกำรวินิจฉัยช้ีขำดโดยอนุญำโต -  
ตุลำกำร 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์         
อินชัวรันซ์ 

13 การช าระเบีย้ประกนัภัย 
 

กำรช ำระเบี้ยประกันภัยจะต้องช ำระก่อน หรือในวัน
ถึงก ำหนดโดยช ำระเป็นงวดรำยปี รำย 6 เดือน รำย 3 
เดือน หรือรำยเดือน ณ ส ำนักงำนใหญ่ หรือสำขำของ
บริษัท หรือกับตัวแทนที่ได้รับมอบอ ำนำจเป็นหนังสือ
จำกบริษัท โดยบริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงินเบี้ย
ประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐำน 

เหมือนยูนิเวอร์แซลไลฟ์             
อินชัวรันซ์ 

14 ระยะเวลาผ่อนผนัช าระ
เบีย้ประกนัภัย 
 

หำกผู้เอำประกันภัยมิได้ช ำระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบ
ก ำหนดช ำระเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จะผ่อนผันให้เป็น
เวลำ 31 วัน นับแต่วันครบก ำหนดช ำระเบี้ยประกนัภยั 
ถ้ำผู้เอำประกันภัยเสียชีวิตในระหว่ำงระยะเวลำผ่อน
ผัน บริษัทฯจะหักเบี้ยประกันภัยของสัญญำเพิ่มเติม 
ใด ๆ (ถ้ำมี) ที่ช ำระให้บริษัทฯ ยังไม่เต็มปีในรอบปี
กรมธรรม์นั้นออกจำกจ ำนวนเงินซึ่งบริษัทฯ จะชดใช้
ตำมกรมธรรม์ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์        
อินชัวรันซ์ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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



 

2-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
15 การขาดอายุของ

กรมธรรม์ 
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์ และค่ำใช้จ่ำยกำร
รักษำกรมธรรม์ที่ยังช ำระไม่ครบ ถือเป็นหนี้สินที่ค้ำง
ช ำระภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้  
กำรหยุดพักช ำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะท ำกำรถอน
เงินจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์มำช ำระค่ำธรรมเนียมให้
และเมื่อมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ไม่เพียงพอที่จะช ำระ
ค่ำธรรมเนียมในเดือนใด กรมธรรม์จะยังคงให้ควำม
คุ้มครองจนถึงวันครบรอบเดือนนั้น และกรมธรรม์จะ
สิ้นผลบังคับ โดยค่ำธรรมเนียมที่ช ำระไม่ครบถือเป็น
หนี้สิน 
 
 
 
 
 
 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำร
กรมธรรม์ และค่ำใช้จ่ำยกำร
รักษำกรมธรรม์ที่ยังช ำระไมค่รบ 
ถือเป็นหนี้สินท่ีค้ำงช ำระภำยใต้
กรมธรรม์ประกันภัย นีก้ำรหยุด
พักช ำระเบี้ยประกันภัย บริษัท
จะท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนมำ
ช ำระค่ำธรรมเนยีมให้และหำก
มูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอท่ีจะช ำระค่ำธรรมเนยีม
ในเดือนใด กรมธรรม์จะยังคงให้
ควำมคุ้มครองจนถึงวันครบรอบ
เดือนนั้น และกรมธรรม์จะสิ้น
ผลบังคับโดยค่ำธรรมเนียมที่
ช ำระไมค่รบ ถือเป็นหนีส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 การต่ออายุกรมธรรม์
ประกนัชีวติ 

ภำยในระยะเวลำห้ำปี (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ขำด
อำยุ ผู้เอำประกันภัยอำจขอต่ออำยุกรมธรรม์ได้ กำร
ต่ออำยุกรมธรรม์จะมีผลบังคับเมื่อบริษัทฯได้อนุมัติ
แล้ว เบี้ยประกันภัยหลักที่ช ำระเพื่อต่ออำยุกรมธรรม์
จะถูกคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรประกันภัยส ำหรับ
เบี้ยประกันภัยหลักในอัตรำที่นับต่อเนื่องจำกเบี้ย
ประกันภัยที่ช ำระครั้งสุดท้ำยก่อนกรมธรรม์ขำดอำยุ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์             
อินชัวรันซ์ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
15 การขาดอายุของ

กรมธรรม์ 
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์ และค่ำใช้จ่ำยกำร
รักษำกรมธรรม์ที่ยังช ำระไม่ครบ ถือเป็นหนี้สินที่ค้ำง
ช ำระภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้  
กำรหยุดพักช ำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะท ำกำรถอน
เงินจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์มำช ำระค่ำธรรมเนียมให้
และเมื่อมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ไม่เพียงพอที่จะช ำระ
ค่ำธรรมเนียมในเดือนใด กรมธรรม์จะยังคงให้ควำม
คุ้มครองจนถึงวันครบรอบเดือนนั้น และกรมธรรม์จะ
สิ้นผลบังคับ โดยค่ำธรรมเนียมที่ช ำระไม่ครบถือเป็น
หนี้สิน 
 
 
 
 
 
 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำร
กรมธรรม์ และค่ำใช้จ่ำยกำร
รักษำกรมธรรม์ที่ยังช ำระไมค่รบ 
ถือเป็นหนี้สินท่ีค้ำงช ำระภำยใต้
กรมธรรม์ประกันภัย นีก้ำรหยุด
พักช ำระเบี้ยประกันภัย บริษัท
จะท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนมำ
ช ำระค่ำธรรมเนยีมให้และหำก
มูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอท่ีจะช ำระค่ำธรรมเนยีม
ในเดือนใด กรมธรรม์จะยังคงให้
ควำมคุ้มครองจนถึงวันครบรอบ
เดือนนั้น และกรมธรรม์จะสิ้น
ผลบังคับโดยค่ำธรรมเนียมที่
ช ำระไมค่รบ ถือเป็นหนีส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 การต่ออายุกรมธรรม์
ประกนัชีวติ 

ภำยในระยะเวลำห้ำปี (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ขำด
อำยุ ผู้เอำประกันภัยอำจขอต่ออำยุกรมธรรม์ได้ กำร
ต่ออำยุกรมธรรม์จะมีผลบังคับเมื่อบริษัทฯได้อนุมัติ
แล้ว เบี้ยประกันภัยหลักที่ช ำระเพื่อต่ออำยุกรมธรรม์
จะถูกคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรประกันภัยส ำหรับ
เบี้ยประกันภัยหลักในอัตรำที่นับต่อเนื่องจำกเบี้ย
ประกันภัยที่ช ำระครั้งสุดท้ำยก่อนกรมธรรม์ขำดอำยุ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์             
อินชัวรันซ์ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
17 การเวนคนืกรมธรรม์ หำกมีกำรช ำระเบี้ยประกันภัยมำจนถึงเวลำที่มีเงินค่ำ

เวนคืนกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอำ
ประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญำได้โดยขอ
เวนคืนกรมธรรม์ และรับเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ซึ่งมี
ค่ำเท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรถอนมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย
ตำมที่ระบุไว้ในตำรำงค่ำใช้จ่ำยกรมธรรม์ประกันภัย
รวมกับค่ำกำรประกันภัยตำมจ ำนวนวันที่ยังไม่ได้ให้
ควำมคุ้ มครอง  (ถ้ำมี ) และย่อมท ำให้ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้สิ้นผลบังคับลง 
 

หำกมีกำรช ำระเบี้ยประกันภัย
มำจนถึงเวลำที่มเีงินค่ำเวนคืน
กรมธรรม์ และกรมธรรมย์ังมีผล
บังคับ ผู้เอำประกันภัยย่อมมี
สิทธิจะบอกเลิกสญัญำได้โดยขอ
เวนคืนกรมธรรม์ และรับเงินค่ำ
เวนคืนกรมธรรม์ซึ่งมคี่ำเท่ำกับ
มูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหัก
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรถอนเงิน
จำกกรมธรรม์ประกันภยัตำมที่
ระบุไว้ในตำรำงค่ำใช้จ่ำย
กรมธรรม์ประกันภัยรวมกับค่ำ
กำรประกันภัยตำมจ ำนวนวันท่ี
ยังไม่ได้ให้ควำมคุม้ครอง (ถ้ำม)ี 
และย่อมท ำให้กรมธรรม์
ประกันภัยนีส้ิ้นผลบังคับลง 
  18 การค านวณมูลค่าบัญชี

กรมธรรม์ 
 

มูลค่ำบญัชีเงินสะสมจำกเบี้ยประกันภัยหลักของ
กรมธรรม์ประกันภัย ณ สิ้นวันใด ๆ จะเท่ำกับมลูค่ำ
เงินสะสมจำกเบีย้ประกันภัยหลัก บัญชีกรมธรรม์ ณ 
สิ้นวันที่ผ่ำนมำ 
บวก เบี้ยประกันภยัหลักท่ีช ำระหกัค่ำใช้จ่ำยกำร
ด ำเนินกำร (ถ้ำมี) 
หัก ค่ำกำรประกันภัยและค่ำใช้จ่ำยกำรรักษำ
กรมธรรม์ (ถ้ำม)ี 
หัก จ ำนวนเงินท่ีถอนจำกมูลค่ำบญัช ี
บวก ผลตอบแทนท่ีสมทบให ้

ผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุน
คูณกับมลูค่ำหน่วยลงทุน ณ 
วันท่ีประเมินรำคำของแต่ละ
กองทุน 
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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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ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
19 การถอนเงนิจาก

กรมธรรม์ 
 

ผู้ เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำกมูลค่ำบัญ ชี
กรมธรรม์ตำมเกณฑ์ที่บริษัทฯก ำหนด และต้องแจ้งให้
บริษัททรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยกำรถอนแต่ละ
ครั้ง จ ำนวนเงินที่ได้รับจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ … บำท ซึ่ง
จ ำนวนเงินที่ ได้จำกกำรถอนแต่ละครั้งจะเท่ำกับ
จ ำนวนเงินที่ถอนหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรถอนมูลค่ำ
บัญชีกรมธรรม์ประกันภัยตำมที่ระบุ ไว้ ในตำรำง
ค่ำใช้จ่ำยกรมธรรม์ประกันภัย  และมูลค่ ำบัญ ชี
กรมธรรม์ประกันภัยภำยหลงัจำกกำรถอนจะต้องเหลอื
ไม่น้อยกว่ำ … บำท 

ผู้เอำประกันภัยสำมำรถถอน 
เงินจำกกรมธรรมต์ำมเกณฑ์ที่
บริษัทฯ ก ำหนด และต้องแจ้งให้
บริษัททรำบเป็นลำยลักษณ์
อักษรโดยกำรถอนแต่ละครั้ง 
จ ำนวนเงินท่ีได้รับจะต้องไม่ต่ ำ
กว่ำ … บำท ซึ่งจ ำนวนเงินท่ีได้
จำกกำรถอนแต่ละครั้งจะเท่ำกับ
จ ำนวนเงินท่ีถอนหักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรถอนเงินจำก 
กรมธรรม์ประกันภัยตำมที่ระบุ
ไว้ในตำรำงค่ำใช้จ่ำยกรมธรรม์
ประกันภัย และมูลค่ำรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนภำยหลังจำกกำร
ถอนจะต้องเหลือไม่น้อยกว่ำ … 
บำท 

20 การหยุดพกัช าระเบีย้
ประกนัภัย 

ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับ และมี
มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ หำกผู้เอำประกันภัยไม่ช ำระเบี้ย
ประกันภัยหลักภำยในระยะเวลำผ่อนผันช ำระเบี้ย
ประกันภัย กรมธรรม์จะมีลักษณะเป็นกำรหยุดพัก
ช ำระเบี้ยประกันภัย และจะมีผลบังคับต่อไปตรำบ
เท่ำที่มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ยังมีเพียงพอที่จะช ำระค่ำ
กำรประกันภัย ค่ำใช้จ่ำยกำรรักษำกรมธรรม์ โดยกำร
ช ำระค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จะถูกถอนจำกมูลค่ำบัญชี
กรมธรรม์ จนกระทั่งมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์เท่ำกับหรือ
น้อยกว่ำศูนย์ หลังจำกนั้นกรมธรรม์ย่อมขำดอำยุ และ
สิ้นผลบังคับ 

ในขณะทีก่รมธรรม์ประกันภัยยัง
มีผลบังคับ มี และมีมูลค่ำรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน หำกผู้เอำ
ประกันภัยไม่ช ำระเบีย้
ประกันภัยหลักภำยในระยะเวลำ
ผ่อนผันช ำระเบี้ยประกันภยั 
กรมธรรม์จะมีลักษณะเป็นกำร
หยุดพักช ำระเบี้ยประกันภัย 
และจะมีผลบังคับต่อไปตรำบ
เท่ำที่มูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ
ยังมีเพียงพอที่จะช ำระค่ำกำร
ประกันภัย คำ่ใช้จ่ำยกำรรักษำ
กรมธรรม์ ค่ำธรรมเนยีมกำร
บริหำรกรมธรรม์โดยกำรช ำระ 
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จะถูกถอน
จำกมูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
จนกระทั่งมูลคำ่รับซื้อคืนหน่วย 
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ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     2-3 
 

 
 

4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
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ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
19 การถอนเงนิจาก

กรมธรรม์ 
 

ผู้ เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำกมูลค่ำบัญ ชี
กรมธรรม์ตำมเกณฑ์ที่บริษัทฯก ำหนด และต้องแจ้งให้
บริษัททรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยกำรถอนแต่ละ
ครั้ง จ ำนวนเงินที่ได้รับจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ … บำท ซึ่ง
จ ำนวนเงินที่ ได้จำกกำรถอนแต่ละครั้งจะเท่ำกับ
จ ำนวนเงินที่ถอนหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรถอนมูลค่ำ
บัญชีกรมธรรม์ประกันภัยตำมที่ระบุ ไว้ ในตำรำง
ค่ำใช้จ่ำยกรมธรรม์ประกันภัย  และมูลค่ ำบัญ ชี
กรมธรรม์ประกันภัยภำยหลงัจำกกำรถอนจะต้องเหลอื
ไม่น้อยกว่ำ … บำท 

ผู้เอำประกันภัยสำมำรถถอน 
เงินจำกกรมธรรมต์ำมเกณฑ์ที่
บริษัทฯ ก ำหนด และต้องแจ้งให้
บริษัททรำบเป็นลำยลักษณ์
อักษรโดยกำรถอนแต่ละครั้ง 
จ ำนวนเงินท่ีได้รับจะต้องไม่ต่ ำ
กว่ำ … บำท ซึ่งจ ำนวนเงินท่ีได้
จำกกำรถอนแต่ละครั้งจะเท่ำกับ
จ ำนวนเงินท่ีถอนหักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรถอนเงินจำก 
กรมธรรม์ประกันภัยตำมที่ระบุ
ไว้ในตำรำงค่ำใช้จ่ำยกรมธรรม์
ประกันภัย และมูลค่ำรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนภำยหลังจำกกำร
ถอนจะต้องเหลือไม่น้อยกว่ำ … 
บำท 

20 การหยุดพกัช าระเบีย้
ประกนัภัย 

ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับ และมี
มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ หำกผู้เอำประกันภัยไม่ช ำระเบี้ย
ประกันภัยหลักภำยในระยะเวลำผ่อนผันช ำระเบี้ย
ประกันภัย กรมธรรม์จะมีลักษณะเป็นกำรหยุดพัก
ช ำระเบี้ยประกันภัย และจะมีผลบังคับต่อไปตรำบ
เท่ำที่มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ยังมีเพียงพอที่จะช ำระค่ำ
กำรประกันภัย ค่ำใช้จ่ำยกำรรักษำกรมธรรม์ โดยกำร
ช ำระค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จะถูกถอนจำกมูลค่ำบัญชี
กรมธรรม์ จนกระทั่งมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์เท่ำกับหรือ
น้อยกว่ำศูนย์ หลังจำกนั้นกรมธรรม์ย่อมขำดอำยุ และ
สิ้นผลบังคับ 

ในขณะทีก่รมธรรม์ประกันภัยยัง
มีผลบังคับ มี และมีมูลค่ำรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน หำกผู้เอำ
ประกันภัยไม่ช ำระเบีย้
ประกันภัยหลักภำยในระยะเวลำ
ผ่อนผันช ำระเบี้ยประกันภยั 
กรมธรรม์จะมีลักษณะเป็นกำร
หยุดพักช ำระเบี้ยประกันภัย 
และจะมีผลบังคับต่อไปตรำบ
เท่ำที่มูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ
ยังมีเพียงพอที่จะช ำระค่ำกำร
ประกันภัย คำ่ใช้จ่ำยกำรรักษำ
กรมธรรม์ ค่ำธรรมเนยีมกำร
บริหำรกรมธรรม์โดยกำรช ำระ 
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จะถูกถอน
จำกมูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
จนกระทั่งมูลคำ่รับซื้อคืนหน่วย 
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   ลงทุนเท่ำกับหรือน้อยกว่ำศูนย์ 
หลังจำกนั้นกรมธรรม์ย่อมขำด
อำย ุ

21 การขอกลบัมาช าระเบีย้
ประกนัภัย 

ระหว่ำงกำรหยุดพั กช ำระเบี้ ยประกันภั ย  และ
กรมธรรม์ประกันภัยยังมีผลบังคับ ผู้เอำประกันภัย
สำมำรถขอกลับมำช ำระเบี้ยประกันภัย โดยไม่ต้อง
แสดงหลักฐำนเดี่ยวกับคุณสมบัติที่จะเอำประกันภัยได้ 
 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์      
อินชัวรันซ์ 

22 การส่งใบแจ้งรายงาน
สถานะทางการเงนิของ
กรมธรรม์ 

บริษัทจะจัดส่ งรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของ
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอำประกันภัย อย่ำงน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง ถ้ำมำกกว่ำน้ีบริษัทอำจเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์  
อินชัวรันซ์ 

23 การกู้ยมืตาม 
กรมธรรม์ 

ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ผู้ เอำ-
ประกันภัยมีสิทธิขอกู้ยืมเงินตำมกรมธรรม์ประกันภัย
โดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์นี้เป็นกำรประกัน
หนี้กู้ ยืม  ในกำรกู้ยืมเงินนี้  มูลค่ำบัญ ชีกรมธรรม์
ประกันภัยจะยังคงได้รับผลตอบแทนตำมปกติเสมือน
หนึ่งมิได้มีกำรกู้ยืมเงินตำมกรมธรรม์ประกันภัยแต่
อย่ำงใด นอกจำกนี้ค่ำใช้จ่ำยกรมธรรม์ประกันภัย
ตำมที่ระบุไว้ในตำรำงค่ำใช้จ่ำยกรมธรรม์ประกันภัยจะ
ยังคงมีผลใช้บังคับกับส่วนของมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์
ประกันภัย 

ไม่มี 

24 สิทธิในการขอยกเลกิ
กรมธรรม์ 

 โด ย บ ริ ษั ท จ ะ คื น เ งิน มู ล ค่ ำ บั ญ ชี ก ร ม ธ ร ร ม์ 
ค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ที่บริษัทได้เรียกเก็บ และค่ำ
ตรวจสุขภำพตำมที่จ่ำยจริง (ถ้ำมี) 

โดยบริษัทจะคืนมลูค่ำรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนท้ังหมด 
ค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ที่บริษัท
ได้เรียกเก็บ หักด้วยค่ำใช้จ่ำย
ฉบับละ 500 บำท และค่ำตรวจ
สุขภำพตำมที่จ่ำยจริง (ถ้ำมี) 
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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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ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
25 การสับเปลีย่นกองทุน ไม่ม ี

 
ผู้เอำประกันภัยสำมำรถร้อง
ขอให้บริษัทด ำเนินกำร
สับเปลี่ยนกองทุนบำงส่วนหรือ
ทั้งหมด จำกกองทุนหนึ่งไปยัง
อีกกองทุนหนึ่งได้ โดยกำรขำย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลำยทำง โดยบริษัทอำจจะ
ก ำหนดจ ำนวนครั้งใหผู้้เอำ
ประกันภัย สำมำรถสับเปลีย่น
กองทุนได้ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
หำกเกินกว่ำที่ก ำหนดจะมี
ค่ำใช้จ่ำยตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ตำรำงค่ำกรมธรรม ์
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4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

2-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
25 การสับเปลีย่นกองทุน ไม่ม ี

 
ผู้เอำประกันภัยสำมำรถร้อง
ขอให้บริษัทด ำเนินกำร
สับเปลี่ยนกองทุนบำงส่วนหรือ
ทั้งหมด จำกกองทุนหนึ่งไปยัง
อีกกองทุนหนึ่งได้ โดยกำรขำย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลำยทำง โดยบริษัทอำจจะ
ก ำหนดจ ำนวนครั้งใหผู้้เอำ
ประกันภัย สำมำรถสับเปลีย่น
กองทุนได้ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
หำกเกินกว่ำที่ก ำหนดจะมี
ค่ำใช้จ่ำยตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ตำรำงค่ำกรมธรรม ์
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2. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายกรมธรรม์ 
กรมธรรม์ประกันชีวิตหลักของแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) และแบบ               

ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit -Linked Insurance) เหมือนสัญญำประกันชีวิตพื้นฐำนที่บริษัทประกันภัยจะจัดท ำ
สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง ส ำหรับแนบไว้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก เพื่อให้มีผลบังคับ
ใช้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก เพื่อขยำยควำมคุ้มครอง หรือเพิ่มประโยชน์พิเศษนอกเหนือจำกควำมคุ้มครอง หรือ
ผลประโยชน์ท่ีได้จำกกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลังนี้ เรียกว่ำ 
สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ (Riders) ซึ่งผู้เอำประกันภัยจะเลือกซื้อเพิ่ม หรือไม่ต้องกำรก็ได้ สัญญำเพิ่มเติมแนบ
ท้ำยกรมธรรม์ของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance)  และ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit -Linked Insurance) จะเหมือนกันกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบพื้นฐำน ประกอบด้วย 

2.1 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ 
2.2 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกำรประกันสุขภำพ 
2.3 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกำรให้สิทธิในกำรยกเว้นไม่ต้องช ำระเบี้ยประกันภัย 
2.4 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยผลประโยชน์ผู้ช ำระเบี้ยประกันภัย 
2.5 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกำรประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลำ 
2.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์นี้  ผู้เอำ

ประกันภัยจะเลือกซื้อหรือไม่ หรือจะซื้อเท่ำใดก็ได้ แต่โดยทั่วไปจะซื้อได้เท่ำกับจ ำนวนเงินเอำประกันชีวิต หำกซื้อควบ
กับกำรประกันชีวิตจะต้องช ำระเบี้ยประกันอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกันชีวิต 

อุบัติเหตุ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลัน จำกปัจจัยภำยนอกร่ำงกำยและท ำให้เกิดผลที่ผู้เอำ
ประกันภัยมิได้เจตนำหรือมุ่งหวัง                                

สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยฯ นี้ เป็นสัญญำที่มีอำยุ 1 ปี ผู้เอำประกันภัยจะท ำกำรต่อสัญญำได้ทุกปี หรือผู้เอำ
ประกันภัยจะเลือกซื้อหรือไม่ หรือจะซื้อเท่ำใดก็ได้ โดยทั่วไปจะซื้อได้เท่ำกับจ ำนวนเงินเอำประกันชีวิต หำกซื้อควบกับ
กำรประกันชีวิตจะต้องช ำระเบี้ยประกันอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกันชีวิต                                 

สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ คือสัญญำที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะจ่ำยเงินชดเชยให้
ผู้เอำประกันภัยตำมผลประโยชน์อันพึงได้รับ เนื่องจำกอุบัติเหตุที่ได้ตกลงไว้  สัญญำนี้จะสิ้นสุดลงพร้อม ๆ กับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก หรือเมื่อผู้เอำประกันภัยมีอำยุเกิน 60 ปี แล้วแต่อย่ำงใดจะเกิดขึ้นก่อน หรือสิ้นสุดลงเมื่อ         
ผู้เอำประกันภัยใช้สิทธิแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักเพื่อเวนคืนกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 
อินชัวรันซ์ และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ไม่มีมูลค่ำเงินส ำเร็จ มูลค่ำขยำยเวลำ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ                 
ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ยูนิตลิงค์เป็นสัญญำตลอดชีพ 

สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ (Accidental Death 
Benefit: ADB) แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ 

 1) สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองกำรเสียชีวิต และกำรสูญเสียอวัยวะเนื่องจำก
อุบัติเหตุ (Accidental Death and Dismemberment: AD&D) ถ้ำควำมบำดเจ็บที่ ได้รับท ำให้ผู้ เอำประกันภัย
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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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เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสำยตำ ภำยใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือควำมบำดเจ็บที่ได้รับท ำให้ผู้เอำ
ประกันภัยต้องรักษำตัวติดต่อกันในฐำนะคนไข้ในในโรงพยำบำล และเสียชีวิตเพรำะควำมบำดเจ็บนั้น บริษัทจะ
จ่ำยเงินชดเชยเมื่อใด บริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยให้ตำมตำรำงรำยกำรทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

 

รายการทดแทน อตัราร้อยละของจ านวนเงนิเอาประกนัภัยอุบัตเิหต ุ
1. กำรเสียชีวิต 
2. กำรสูญเสียอวัยวะและสำยตำ 

2.1 มือ 2 ข้ำง หรือเท้ำ 2 ข้ำง หรือสำยตำ 2 ข้ำง 
2.2 มือ 1 ข้ำง และเท้ำ 1 ข้ำง หรือมือ 1 ข้ำง และสำยตำ 1 

ข้ำง หรือเท้ำ 1 ข้ำง และสำยตำ 1 ข้ำง 
2.3 มือ 1 ข้ำง หรือเทำ้ 1 ข้ำง หรือสำยตำ 1 ข้ำง 
2.4 นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วช้ีของมือข้ำงเดียวกันโดยต้องตัด

ออกไปที่หรือเหนือโคนนิ้ว  

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

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

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

       
  2) สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญ เสียอวัยวะ และกำร           

ทุพพลภำพเนื่องจำกอุบัติ เหตุ  (Accidental Death and Indemnity: AI) ถ้ำควำมบำดเจ็บที่ ได้รับท ำให้ผู้ เอำ
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสำยตำ หรือทุพพลภำพภำยใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือควำม
บำดเจ็บที่ได้รับท ำให้ผู้เอำประกันภัยต้องรักษำตัวติดต่อกันในฐำนะคนไข้ในในโรงพยำบำล และเสียชีวิตเพรำะควำม
บำดเจ็บนั้นเมื่อใด บริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยให้ตำมตำรำงรำยกำรที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย    

       3) สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ  ถ้ำหำก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงท ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับบำดเจ็บจนต้องเข้ำรับกำรรักษำจำกแพทย์ หรือต้องรักษำตัว
ในโรงพยำบำล หรือต้องจ้ำงพยำบำลที่มีใบอนุญำตตำมกฎหมำยเพื่อให้กำรพยำบำล บริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยค่ำใช้จ่ำย
แก่ผู้เอำประกันภัยตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกันภัยค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ ตำมที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

 กรณีกำรจ่ำยเงินชดเชยเป็น 2 เท่ำจำกอุบัติเหตุพิเศษ โดยปกติสัญญำเพิ่มเติมฯ ทั้ง 3 แบบข้ำงต้นนี้จะ
จ่ำยเงินทดแทนให้เป็น 2 เท่ำของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย หำกกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพของผู้เอำ
ประกันภัยเกิดจำกอุบัติเหตุพิเศษ ซึ่งได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกไฟไหม้ในโรงมหรสพ โรงแรม หรืออำคำรสำธำรณะ 
ซึ่งผู้เอำประกันภัยได้ร่วมอยู่ ณ ที่นั้นในขณะที่เกิดเหตุหรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่รถไฟ หรือรถโดยสำรประจ ำทำงที่ได้รับ
อนุญำตให้รับส่งในเส้นทำงประจ ำ หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่ลิฟต์ ซึ่งผู้เอำประกันภัยก ำลังโดยสำรอยู่ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ใน
เหมืองแร่ หรือสถำนที่ก่อสร้ำง)           

 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุนี้ จะไม่คุ้มครองควำมสูญเสียจำก
กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ และกำรทุพพลภำพ อันเกิดจำกสำเหตุต่อไปนี้ 

        (1) กำรถูกฆ่ำ หรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

2-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสำยตำ ภำยใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือควำมบำดเจ็บที่ได้รับท ำให้ผู้เอำ
ประกันภัยต้องรักษำตัวติดต่อกันในฐำนะคนไข้ในในโรงพยำบำล และเสียชีวิตเพรำะควำมบำดเจ็บนั้น บริษัทจะ
จ่ำยเงินชดเชยเมื่อใด บริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยให้ตำมตำรำงรำยกำรทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

 

รายการทดแทน อตัราร้อยละของจ านวนเงนิเอาประกนัภัยอุบัตเิหต ุ
1. กำรเสียชีวิต 
2. กำรสูญเสียอวัยวะและสำยตำ 

2.1 มือ 2 ข้ำง หรือเท้ำ 2 ข้ำง หรือสำยตำ 2 ข้ำง 
2.2 มือ 1 ข้ำง และเท้ำ 1 ข้ำง หรือมือ 1 ข้ำง และสำยตำ 1 

ข้ำง หรือเท้ำ 1 ข้ำง และสำยตำ 1 ข้ำง 
2.3 มือ 1 ข้ำง หรือเทำ้ 1 ข้ำง หรือสำยตำ 1 ข้ำง 
2.4 นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วช้ีของมือข้ำงเดียวกันโดยต้องตัด

ออกไปที่หรือเหนือโคนนิ้ว  

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

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

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

       
  2) สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญ เสียอวัยวะ และกำร           

ทุพพลภำพเนื่องจำกอุบัติ เหตุ  (Accidental Death and Indemnity: AI) ถ้ำควำมบำดเจ็บที่ ได้รับท ำให้ผู้ เอำ
ประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสำยตำ หรือทุพพลภำพภำยใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือควำม
บำดเจ็บที่ได้รับท ำให้ผู้เอำประกันภัยต้องรักษำตัวติดต่อกันในฐำนะคนไข้ในในโรงพยำบำล และเสียชีวิตเพรำะควำม
บำดเจ็บนั้นเมื่อใด บริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยให้ตำมตำรำงรำยกำรที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย    

       3) สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ  ถ้ำหำก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงท ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับบำดเจ็บจนต้องเข้ำรับกำรรักษำจำกแพทย์ หรือต้องรักษำตัว
ในโรงพยำบำล หรือต้องจ้ำงพยำบำลที่มีใบอนุญำตตำมกฎหมำยเพื่อให้กำรพยำบำล บริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยค่ำใช้จ่ำย
แก่ผู้เอำประกันภัยตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกันภัยค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ ตำมที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

 กรณีกำรจ่ำยเงินชดเชยเป็น 2 เท่ำจำกอุบัติเหตุพิเศษ โดยปกติสัญญำเพิ่มเติมฯ ทั้ง 3 แบบข้ำงต้นนี้จะ
จ่ำยเงินทดแทนให้เป็น 2 เท่ำของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย หำกกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพของผู้เอำ
ประกันภัยเกิดจำกอุบัติเหตุพิเศษ ซึ่งได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกไฟไหม้ในโรงมหรสพ โรงแรม หรืออำคำรสำธำรณะ 
ซึ่งผู้เอำประกันภัยได้ร่วมอยู่ ณ ที่นั้นในขณะที่เกิดเหตุหรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่รถไฟ หรือรถโดยสำรประจ ำทำงที่ได้รับ
อนุญำตให้รับส่งในเส้นทำงประจ ำ หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่ลิฟต์ ซึ่งผู้เอำประกันภัยก ำลังโดยสำรอยู่ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ใน
เหมืองแร่ หรือสถำนที่ก่อสร้ำง)           

 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุนี้ จะไม่คุ้มครองควำมสูญเสียจำก
กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ และกำรทุพพลภำพ อันเกิดจำกสำเหตุต่อไปนี้ 

        (1) กำรถูกฆ่ำ หรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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        (2) สงครำม (ไม่ว่ำจะประกำศ หรือไม่ก็ตำม ) กำรรุกรำน หรือกำรกระท ำของศัตรูต่ำงชำติ 
สงครำมกลำงเมือง กำรปฏิวัติ กำรกบฏ กำรที่ประชำชนก่อควำมวุ่นวำยถึงขนำดลุกฮือขึ้นต่อต้ำนรัฐบำล กำรจลำจล 
กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิบัติกำรของผู้ก่อกำรร้ำย 

        (3) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยล่ำสัตว์ในป่ำ แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ เล่น หรือแข่งสกีทุก
ชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพื่อรักษำชีวิต) ขณะก ำลังขึ้นหรือก ำลังลง หรือโดยสำรอยู่ใน
บอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีน หรือไต่เขำที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ด ำน้ ำที่ต้องใช้ถังอำกำศและเครื่องช่วย
หำยใจใต้น้ ำ 

        (4) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยก ำลังขึ้นหรือก ำลังลง ขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียน
เพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิได้ประกอบกำรโดยสำรกำรบินพำณิชย์ ขณะที่ผู้เอำประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้ำที่เป็น
พนักงำนประจ ำอำกำศยำนใด ๆ  

        (5) กำรกระท ำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ ยำเสพติด หรือสำรเสพติดให้โทษจนไม่
สำมำรถครองสติได้ ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ” นั้น ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

        (6) กำรฆ่ำตัวตำยหรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง หรือพยำยำมกระท ำเช่นว่ำนั้ นในขณะที่รู้สึก       
ผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตำม 

        (7) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท 
        (8) กำรได้รับเชื้อโรค เว้นแต่กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน้ ำ ซึ่งเกิดจำกบำดแผลที่

ได้รับอุบัติเหตุ 
        (9) กำรรักษำทำงเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ ำเป็นจะต้องกระท ำเนื่องจำกได้รับบำดเจ็บ 

ซึ่งได้รับกำรคุ้มครองตำมสัญญำเพิ่มเติมนี้ และได้กระท ำกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำเพิ่มเติมนี้ 
        (10) กำรแท้งลูก 
        (11) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยปฏิบัติหน้ำที่เป็นทหำร ต ำรวจ หรืออำสำสมัคร และปฏิบัติกำรใน

สงครำมหรือเยี่ยงสงครำม ในกรณีนี้ถ้ำผู้เอำประกันภัยได้ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวเป็นเวลำติดต่อกันเกินกว่ำ 30 วัน 
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้ตำมส่วนส ำหรับระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำเพิ่มเติมนี้ 

        (12) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีกำรจับกุม     
        (13) อำวุธนิวเคลียร์ กำรแผ่รังสี หรือกัมมันตภำพรังสีจำกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจำกกำก

นิวเคลียร์ใด ๆ อันเกิดจำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจำกกรรมวิธีใด ๆ แห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ 
ซึ่งด ำเนินกำรติดต่อกันไปโดยตัวเอง 

        (14) กำรปวดหลังอันมีสำเหตุมำจำกหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสำท กระดูกสันหลัง
เลื่อน (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneration หรือ Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ 
(Spondylitis) และภำวะ Spondylolysis เว้นแต่มีกำรแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก 
สันหลังอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ 
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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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หำกผู้เอำประกันภัยต้องกำรซื้อควำมคุ้มครองดังกล่ำว สำมำรถท ำได้โดยระบุขอเอำประกันภัยไว้ในใบค ำขอ
พร้อมช ำระเบี้ยประกันภัย ส ำหรับควำมคุ้มครองเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะพิจำรณำรับประกันอุบัติเหตุโดยมีบันทึกสลักหลัง
เพิ่มควำมคุ้มครอง บันทึกสลักหลังนี้ เรียกว่ำ บันทึกสลักหลังขยำยควำมคุ้มครองจลำจล ฆำตกรรม ลอบท ำร้ำย และ
สงครำม (ฆจ.) บริษัทรับประกันภัยจะให้ควำมคุ้มครอง โดยจ่ำยผลประโยชน์ให้เหมือนสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำย
กรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุทุกประกำร ในจ ำนวนเงินเอำประกันภัยตำมที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลัง หำกผู้เอำ
ประกันถูกฆำตกรรม หรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพเนื่องจำกสงครำม 
สงครำมกลำงเมือง กำรปฏิวัติ หรือรัฐประหำร กำรกบฏ กำรจลำจล และกำรนัดหยุดงำน   

2.2 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ เป็นสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัท
ประกันชีวิตตกลงจ่ำยเงินชดเชยกำรสูญเสียรำยได้ของผู้เอำประกันภัย เนื่องจำกกำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่วย เป็น
สำเหตุให้ผู้เอำประกันภัยต้องนอนพักรักษำตัวไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ตำมปกติ และต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำ
รับกำรรักษำตัวในโรงพยำบำล ดังนั้นสัญญำเพิ่มเติมฯ นี้จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) สัญญำเพิ่มเติม
ชดเชยรำยวัน และ 2) สัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน ดังนี้ 

    1) สัญญำเพิ่มเติมชดเชยรำยวัน เนื่องมำจำกกำรได้รับบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่วย บริษัทประกันชีวิต          
ตกลงจ่ำยค่ำชดเชยรำยวันให้ผู้เอำประกันภัยในขณะที่ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ ผลประโยชน์ที่จ่ำยให้จะไม่ค ำนึงถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล แต่จ่ำยให้เป็นค่ำชดเชยรำยวัน ซ่ึงลักษณะของกำรไม่สำมำรถประกอบอำชีพจะต้อง
เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ กำรจ่ำยเงินชดเชยรำยวันจะก ำหนดเป็นร้อยละของรำยได้ที่ได้รับจริงก่อนกำร
ได้รับบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เช่น จ่ำยให้เป็นรำยสัปดำห์ ร้อยละ 75 ต่อสัปดำห์ของรำยได้ หรือก ำหนดกำรจ่ำยเป็น
จ ำนวนร้อยละของรำยได้ที่แท้จริงในวันที่ขอเอำประกันชีวิต  

      สืบเนื่องจำกวิวัฒนำกำรกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรในปัจจุบันท ำให้ผู้เอำประกันภัย ไม่
จ ำเป็นต้องนอนพักรักษำตัวในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำล ดังนั้นเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้เอำประกั นภัย  
ทำงนำยทะเบียน คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค ำสั่ง เร่ือง ให้ใช้
บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรงพยำบำล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 
มิถุนำยน 2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 หำกผู้เอำประกันภัยบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ำรับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรตำม
ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ในฐำนะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจำกวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์ท ำให้กำรตรวจรักษำนั้น ผู้เอำ
ประกันภัยไม่จ ำเป็นต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ำยค่ำชดเชยรำยวันให้แก่ผู้เอำประกันภัย 
จ ำนวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส ำหรับกำรตรวจรักษำที่เกิดขึ้นโดยกำรผ่ำตัดหรือหัตถกำร ดังต่อไปนี้               

    (1) กำรสลำยนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
    (2) กำรตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยกำรฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
    (3) กำรผ่ำตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
    (4) กำรผ่ำตัดโดยกำรส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
    (5) กำรตรวจโดยกำรส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
    (6) กำรผ่ำตัด หรือเจำะไซนัส (Sinus Operations) 
    (7) กำรตัดก้อนเนื้อที่เต้ำนม (Excision Breast Mass) 
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4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

2-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

หำกผู้เอำประกันภัยต้องกำรซื้อควำมคุ้มครองดังกล่ำว สำมำรถท ำได้โดยระบุขอเอำประกันภัยไว้ในใบค ำขอ
พร้อมช ำระเบี้ยประกันภัย ส ำหรับควำมคุ้มครองเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะพิจำรณำรับประกันอุบัติเหตุโดยมีบันทึกสลักหลัง
เพิ่มควำมคุ้มครอง บันทึกสลักหลังนี้ เรียกว่ำ บันทึกสลักหลังขยำยควำมคุ้มครองจลำจล ฆำตกรรม ลอบท ำร้ำย และ
สงครำม (ฆจ.) บริษัทรับประกันภัยจะให้ควำมคุ้มครอง โดยจ่ำยผลประโยชน์ให้เหมือนสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำย
กรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุทุกประกำร ในจ ำนวนเงินเอำประกันภัยตำมที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลัง หำกผู้เอำ
ประกันถูกฆำตกรรม หรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพเนื่องจำกสงครำม 
สงครำมกลำงเมือง กำรปฏิวัติ หรือรัฐประหำร กำรกบฏ กำรจลำจล และกำรนัดหยุดงำน   

2.2 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ เป็นสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัท
ประกันชีวิตตกลงจ่ำยเงินชดเชยกำรสูญเสียรำยได้ของผู้เอำประกันภัย เนื่องจำกกำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่วย เป็น
สำเหตุให้ผู้เอำประกันภัยต้องนอนพักรักษำตัวไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ตำมปกติ และต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำ
รับกำรรักษำตัวในโรงพยำบำล ดังนั้นสัญญำเพิ่มเติมฯ นี้จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) สัญญำเพิ่มเติม
ชดเชยรำยวัน และ 2) สัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน ดังนี้ 

    1) สัญญำเพิ่มเติมชดเชยรำยวัน เนื่องมำจำกกำรได้รับบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่วย บริษัทประกันชีวิต          
ตกลงจ่ำยค่ำชดเชยรำยวันให้ผู้เอำประกันภัยในขณะที่ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ ผลประโยชน์ที่จ่ำยให้จะไม่ค ำนึงถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล แต่จ่ำยให้เป็นค่ำชดเชยรำยวัน ซ่ึงลักษณะของกำรไม่สำมำรถประกอบอำชีพจะต้อง
เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ กำรจ่ำยเงินชดเชยรำยวันจะก ำหนดเป็นร้อยละของรำยได้ที่ได้รับจริงก่อนกำร
ได้รับบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เช่น จ่ำยให้เป็นรำยสัปดำห์ ร้อยละ 75 ต่อสัปดำห์ของรำยได้ หรือก ำหนดกำรจ่ำยเป็น
จ ำนวนร้อยละของรำยได้ที่แท้จริงในวันที่ขอเอำประกันชีวิต  

      สืบเนื่องจำกวิวัฒนำกำรกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรในปัจจุบันท ำให้ผู้เอำประกันภัย ไม่
จ ำเป็นต้องนอนพักรักษำตัวในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำล ดังนั้นเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้เอำประกั นภัย  
ทำงนำยทะเบียน คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค ำสั่ง เร่ือง ให้ใช้
บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรงพยำบำล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 
มิถุนำยน 2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 หำกผู้เอำประกันภัยบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ำรับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรตำม
ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ในฐำนะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจำกวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์ท ำให้กำรตรวจรักษำนั้น ผู้เอำ
ประกันภัยไม่จ ำเป็นต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ำยค่ำชดเชยรำยวันให้แก่ผู้เอำประกันภัย 
จ ำนวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส ำหรับกำรตรวจรักษำที่เกิดขึ้นโดยกำรผ่ำตัดหรือหัตถกำร ดังต่อไปนี้               

    (1) กำรสลำยนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
    (2) กำรตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยกำรฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
    (3) กำรผ่ำตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
    (4) กำรผ่ำตัดโดยกำรส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
    (5) กำรตรวจโดยกำรส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
    (6) กำรผ่ำตัด หรือเจำะไซนัส (Sinus Operations) 
    (7) กำรตัดก้อนเนื้อที่เต้ำนม (Excision Breast Mass) 
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    (8) กำรตัดชิ้นเนื้อจำกกระดูก (Bone Biopsy)              
    (9) กำรตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ำ 
    (10) กำรเจำะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
    (11) กำรเจำะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)                             
    (12) กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
    (13) กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มปอด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Thoracic       

Paracentesis)                               
    (14) กำรเจำะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
    (15) กำรขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
    (16) กำรตัดชิ้นเนื้อจำกปำกมดลูก (Colposcope, Loop diathermy) 
    (17) กำรรักษำ Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
    (18) กำรรักษำโรคด้วยรังสีแกมม่ำ (Gamma Knife)                 
(บริษัทผู้รับประกันภัยสำมำรถระบุกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรเพิ่มเติมได้ ตำมวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์)  
 กำรจ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีที่ผู้เอำประกันภัยต้องได้รับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด

หรือหัตถกำรมำกกว่ำหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจรักษำในฐำนะผู้ป่วยในตำมสัญญำเพิ่มเติม หรือเป็นกำร
ตรวจรักษำตำมบันทึกสลักหลังสัญญำเพิ่มเติมนี้) ด้วยสำเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลำแต่ละคร้ังห่ำงกันไม่เกิน ...
วัน(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ) ให้ถือเป็นกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตำมค ำนิยำมในสัญญำเพิ่มเติมค่ำชดเชยรำยวัน2  

 2) สัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน โดยสัญญำฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลกำรเจ็บป่วยในโรงพยำบำลในฐำนะคนไข้ในด้วยสำเหตุหรือโรคเดียวกันไม่เกิน 90 วัน 
หรือ 120 วันในกรณีบำงโรค แต่บริษัทจะไม่จ่ำยผลประโยชน์ให้ หำกผู้เอำประกันภัยเจ็บป่วย หรือบำดเจ็บภำยใน 30
วัน นับแต่วันท ำสัญญำ หรือวันต่ออำยุสัญญำ หรือตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในกรมธรรม์  

      (1) บริษัทจะจ่ำยควำมคุ้มครองไม่เกินค่ำรักษำพยำบำลที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจ ำนวนเงินสูงสุด
ของรำยกำรควำมคุ้มครองแต่ละรำยกำรดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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ผลประโยชน์/แบบ.....................  
ค่ำห้อง ค่ำอำหำร ค่ำบริกำรพยำบำลประจ ำวัน (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำแพทย์ตรวจรักษำในโรงพยำบำล (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำแพทย์ผ่ำตัดและหัตถกำรต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำแพทย์วิสัญญี ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำห้องผ่ำตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่ำตัด ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำรักษำพยำบำลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภำยนอก (เนื่องจำกอุบัติเหตุ)  
ต่อกำรบำดเจ็บแต่ละครั้ง 

******** 

ค่ำรักษำพยำบำลอื่น ๆ ในโรงพยำบำล ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง  
 - ค่ำตรวจวินิจฉัยทำงรังสีวิทยำและกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรผู้ป่วยนอก 
   ต่อกำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

******** 

    
  (2) จ่ำยควำมคุ้มครองไม่เกินค่ำรักษำพยำบำลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ำยสูงสุดไม่เกินจ ำนวนเงิน

คุ้มครองรวม (ไม่แยกรำยกำรที่คุ้มครอง) 
       ข้อพิจำรณำของสัญญำเพิ่มเติมนี้ ผู้เอำประกันภัยต้องพิจำรณำถึงควำมซ้ ำซ้อนของกำรจ่ำยค่ำ

สินไหมตำมสัญญำนี้ กับกำรได้รับเงินสวัสดิกำรอ่ืน หรือกำรประกันสุขภำพอ่ืนของผู้เอำประกันภัย เพรำะผู้เอำ
ประกันภัยไม่สำมำรถเบิกได้มำกกว่ำที่จ่ำยค่ำรักษำพยำบำลจริง แต่จ ำนวนเงินสูงสุดที่คุ้มครองจะจ ำกัดควำมคุ้มครอง
โดยไม่แยกรำยกำร 

      (3) จ่ำยควำมคุ้มครองเท่ำกับจ ำนวนเงินชดเชยรำยวัน และไม่เกิน ...วัน 
       สัญญำเพิ่มเติมนี้ผู้เอำประกันภัยสำมำรถรับเงินชดเชยเป็นรำยวันตำมจ ำนวนวันที่เข้ำพักรักษำตัว

เป็นผู้ป่วยใน โดยไม่ต้องค ำนึงว่ำผู้เอำประกันภัยได้รับเงินค่ำรักษำพยำบำลจำกสวัสดิกำรอื่นมำก่อนหรือไม่  
       และด้วยวิวัฒนำกำรกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรในปัจจุบันท ำให้ผู้เอำประกันภัย 

ไม่จ ำเป็นต้องนอนพักรักษำตัวในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำล ดังนั้นเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้เอำประกันภัย  
ทำงนำยทะเบียน คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค ำสั่ง เร่ือง ให้ใช้
บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรงพยำบำล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 
มิถุนำยน 2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

       หำกผู้เอำประกันภัยบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ำรับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือ
หัตถกำรตำมควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ในฐำนะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจำกวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์ท ำให้กำรตรวจรักษำ
นั้น ผู้เอำประกันภัยไม่จ ำเป็นต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ำยค่ำชดเชยรำยวันให้แก่ผู้เอำ
ประกันภัย จ ำนวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส ำหรับกำรตรวจรักษำที่เกิดขึ้นโดยกำรผ่ำตัดหรือหัตถกำร ดังต่อไปนี้               

     (1) กำรสลำยนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
     (2) กำรตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยกำรฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
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ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     2-3 
 

 
 

4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
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ผลประโยชน์/แบบ.....................  
ค่ำห้อง ค่ำอำหำร ค่ำบริกำรพยำบำลประจ ำวัน (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำแพทย์ตรวจรักษำในโรงพยำบำล (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำแพทย์ผ่ำตัดและหัตถกำรต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำแพทย์วิสัญญี ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำห้องผ่ำตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่ำตัด ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำรักษำพยำบำลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภำยนอก (เนื่องจำกอุบัติเหตุ)  
ต่อกำรบำดเจ็บแต่ละครั้ง 

******** 

ค่ำรักษำพยำบำลอื่น ๆ ในโรงพยำบำล ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง  
 - ค่ำตรวจวินิจฉัยทำงรังสีวิทยำและกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรผู้ป่วยนอก 
   ต่อกำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

******** 

    
  (2) จ่ำยควำมคุ้มครองไม่เกินค่ำรักษำพยำบำลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ำยสูงสุดไม่เกินจ ำนวนเงิน

คุ้มครองรวม (ไม่แยกรำยกำรที่คุ้มครอง) 
       ข้อพิจำรณำของสัญญำเพิ่มเติมนี้ ผู้เอำประกันภัยต้องพิจำรณำถึงควำมซ้ ำซ้อนของกำรจ่ำยค่ำ

สินไหมตำมสัญญำนี้ กับกำรได้รับเงินสวัสดิกำรอ่ืน หรือกำรประกันสุขภำพอ่ืนของผู้เอำประกันภัย เพรำะผู้เอำ
ประกันภัยไม่สำมำรถเบิกได้มำกกว่ำที่จ่ำยค่ำรักษำพยำบำลจริง แต่จ ำนวนเงินสูงสุดที่คุ้มครองจะจ ำกัดควำมคุ้มครอง
โดยไม่แยกรำยกำร 

      (3) จ่ำยควำมคุ้มครองเท่ำกับจ ำนวนเงินชดเชยรำยวัน และไม่เกิน ...วัน 
       สัญญำเพิ่มเติมนี้ผู้เอำประกันภัยสำมำรถรับเงินชดเชยเป็นรำยวันตำมจ ำนวนวันที่เข้ำพักรักษำตัว

เป็นผู้ป่วยใน โดยไม่ต้องค ำนึงว่ำผู้เอำประกันภัยได้รับเงินค่ำรักษำพยำบำลจำกสวัสดิกำรอื่นมำก่อนหรือไม่  
       และด้วยวิวัฒนำกำรกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรในปัจจุบันท ำให้ผู้เอำประกันภัย 

ไม่จ ำเป็นต้องนอนพักรักษำตัวในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำล ดังนั้นเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้เอำประกันภัย  
ทำงนำยทะเบียน คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค ำสั่ง เร่ือง ให้ใช้
บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรงพยำบำล (Day Case) เมื่อวันที่ 19 
มิถุนำยน 2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

       หำกผู้เอำประกันภัยบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ำรับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือ
หัตถกำรตำมควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ในฐำนะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจำกวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์ท ำให้กำรตรวจรักษำ
นั้น ผู้เอำประกันภัยไม่จ ำเป็นต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ำยค่ำชดเชยรำยวันให้แก่ผู้เอำ
ประกันภัย จ ำนวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส ำหรับกำรตรวจรักษำที่เกิดขึ้นโดยกำรผ่ำตัดหรือหัตถกำร ดังต่อไปนี้               

     (1) กำรสลำยนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
     (2) กำรตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยกำรฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
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     (3) กำรผ่ำตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
     (4) กำรผ่ำตัดโดยกำรส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด  
     (5) กำรตรวจโดยกำรส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
     (6) กำรผ่ำตัด หรือเจำะไซนัส (Sinus Operations) 
     (7) กำรตัดก้อนเนื้อที่เต้ำนม (Excision Breast Mass) 
     (8) กำรตัดชิ้นเนื้อจำกกระดูก (Bone Biopsy)              
     (9) กำรตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ำ 
     (10) กำรเจำะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
     (11) กำรเจำะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)                             
     (12) กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
     (13) ก ำร เจ ำะช่ อ ง เยื่ อ หุ้ ม ป อด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/ 

Thoracic Paracentesis)                               
     (14) กำรเจำะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
     (15) กำรขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
     (16) กำรตัดชิ้นเนื้อจำกปำกมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
     (17) กำรรักษำ Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
     (18) กำรรักษำโรคด้วยรังสีแกมม่ำ (Gamma Knife) 
     (19) กำรรักษำริดสีดวงทวำรโดยกำรฉีดยำหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation) 
     (20) กำรตัดชิ้นเนื้อเพื่อกำรวินิจฉัยจำกอวัยวะใด ๆ (Tissue Biopsy) 
     (21) กำรจัดกระดูกให้เข้ำที่ (Manual Reduction) 
   (บริษัทผู้รับประกันภัยสำมำรถระบุกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรเพิ่มเติมได้ ตำมวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์)              
   กำรจ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีที่ผู้เอำประกันภัยต้องได้รับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด

หรือหัตถกำรมำกกว่ำหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจรักษำในฐำนะผู้ป่วยในตำมสัญญำเพิ่มเติม หรือเป็นกำร
ตรวจรักษำตำมบันทึกสลักหลังสัญญำเพิ่มเติมนี้) ด้วยสำเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลำแต่ละคร้ังห่ำงกันไม่เกิน ...
วัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) ให้ถือเป็นกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตำมค ำนิยำมในสัญญำเพิ่มเติมค่ำชดเชยรำยวัน3  

2.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย  ผู้เอำประกันภัยจะได้รับ
กำรยกเว้นไม่ต้องช ำระเบี้ยประกันภัย ส ำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก โดยมีเงื่อนไข คือ 

     1) ผู้เอำประกันภัยเกิดทุพพลภำพโดยสิ้นเชิงถำวร หรือเกิดกำรสูญเสียแขนขำ และสำยตำ สองอย่ำง
หรือมำกกว่ำ ทั้งนี้ไม่ว่ำจะเกิดจำกอุบัติเหตุ หรือกำรเจ็บป่วยก็ตำม 

 

 

3คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย: ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 34/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์
ค่ำชดเชยรำยวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรง พยำบำล (Day Case) 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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     2) เหตุดังกล่ำวตำมข้อ 1) เกิดขึ้นในขณะที่กรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์
มีผลบังคับ 

     3) เหตุดังกล่ำวตำมข้อ 1) เกิดขึ้นก่อนที่ผู้เอำประกันภัยจะมีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
     4) เมือ่ผู้เอำประกันภัยพ้นสภำพจำกกำรเป็นบุคคลทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง กำรยกเว้นเบี้ยประกันภัยจะ

สิ้นสุดลง ผู้เอำประกันภัยจะต้องช ำระเบี้ยประกันภัยต่อไป                                             
2.4 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบ้ียประกันภัย เป็นสัญญำที่ให้ควำมคุ้มครองกำรช ำระเบี้ย

ประกันภัยส ำหรับกรมธรรม์ของผู้เยำว์ ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ช ำระเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอำประกันภัยซึ่งเป็นผู้เยำว์ โดยจะ
ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องช ำระเบี้ยประกันภัยหำกผู้ช ำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภำพสิ้นเชิงถำวรไม่สำมำรถ
ประกอบอำชีพได้อีกต่อไป ก่อนมีอำยุครบ 60 ปี หรือก่อนผู้เอำประกันภัยมีอำยุครบ 25 ปี โดยผู้เยำว์จะได้รับกำร
ยกเว้นกำรช ำระเบี้ยประกันภัยในอนำคตของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญำเพิ่มเติมแนบอยู่ รวมถึงเบี้ยประกันภัยของ
สัญญำแนบท้ำยฯ อ่ืน ๆ ด้วย จนกว่ำผู้ช ำระเบี้ยประกันภัยจะมีอำยุครบ 60 ปี หรือผู้เยำว์จะมีอำยุครบ 25 ปี แล้วแต่
เวลำไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของผู้เยำว์ยังมีผลบังคับตลอดช่วงเวลำเสมือนว่ำมีกำรช ำระเบี้ยประกันภัยมำโดย
ตลอด          

2.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา เป็นสัญญำที่มีลักษณะคล้ำยกับกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลำทีใ่ห้ควำมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่ำนั้น แต่บริษัทรับประกันชีวิตจัดท ำเป็นสัญญำเพิ่มเติม
แนบท้ำยกรมธรรม์ เพื่อเพิ่มควำมคุ้มครองให้ผู้เอำประกันภัยนอกเหนือจำกควำมคุ้มครองที่ได้รับจำกกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตหลัก      
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4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

2-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

     2) เหตุดังกล่ำวตำมข้อ 1) เกิดขึ้นในขณะที่กรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์
มีผลบังคับ 

     3) เหตุดังกล่ำวตำมข้อ 1) เกิดขึ้นก่อนที่ผู้เอำประกันภัยจะมีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
     4) เมือ่ผู้เอำประกันภัยพ้นสภำพจำกกำรเป็นบุคคลทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง กำรยกเว้นเบี้ยประกันภัยจะ

สิ้นสุดลง ผู้เอำประกันภัยจะต้องช ำระเบี้ยประกันภัยต่อไป                                             
2.4 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบ้ียประกันภัย เป็นสัญญำที่ให้ควำมคุ้มครองกำรช ำระเบี้ย

ประกันภัยส ำหรับกรมธรรม์ของผู้เยำว์ ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ช ำระเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอำประกันภัยซึ่งเป็นผู้เยำว์ โดยจะ
ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องช ำระเบี้ยประกันภัยหำกผู้ช ำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภำพสิ้นเชิงถำวรไม่สำมำรถ
ประกอบอำชีพได้อีกต่อไป ก่อนมีอำยุครบ 60 ปี หรือก่อนผู้เอำประกันภัยมีอำยุครบ 25 ปี โดยผู้เยำว์จะได้รับกำร
ยกเว้นกำรช ำระเบี้ยประกันภัยในอนำคตของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญำเพิ่มเติมแนบอยู่ รวมถึงเบี้ยประกันภัยของ
สัญญำแนบท้ำยฯ อ่ืน ๆ ด้วย จนกว่ำผู้ช ำระเบี้ยประกันภัยจะมีอำยุครบ 60 ปี หรือผู้เยำว์จะมีอำยุครบ 25 ปี แล้วแต่
เวลำไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของผู้เยำว์ยังมีผลบังคับตลอดช่วงเวลำเสมือนว่ำมีกำรช ำระเบี้ยประกันภัยมำโดย
ตลอด          

2.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา เป็นสัญญำที่มีลักษณะคล้ำยกับกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลำทีใ่ห้ควำมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่ำนั้น แต่บริษัทรับประกันชีวิตจัดท ำเป็นสัญญำเพิ่มเติม
แนบท้ำยกรมธรรม์ เพื่อเพิ่มควำมคุ้มครองให้ผู้เอำประกันภัยนอกเหนือจำกควำมคุ้มครองที่ได้รับจำกกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตหลัก      
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เร่ืองที ่2.4  
คุณสมบตัิและหน้าทีข่องตัวแทนประกนัชีวติในการน าเสนอ 
ผลติภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ และแบบ 
ยูนิตลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ 

 
 
เพรำะธุรกิจประกันชีวิต เป็นแหล่งระดมเงินออมที่มีประโยชน์และมีควำมส ำคัญต่อควำมมั่นคงทั้งทำง

เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศเป็นอย่ำงมำก ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญที่จะท ำให้ธุรกิจประกัน
ชีวิตสำมำรถด ำเนินต่อไปและเติบโตอย่ำงมั่นคง ตัวแทนประกันชีวิตเป็นช่องทำงส ำคัญที่ลูกค้ำหรือผู้เอำประกันภัย
ต้องกำรซื้อประกันชีวิตด้วยเป็นอันดับแรก ส ำนักคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) จึงได้ก ำหนดหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิต เพื่อให้ลูกค้ำหรือผู้เอำประกันภัยเกิดควำมเชื่อถือ 
และไว้วำงใจท ำประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิต  
 
1. คุณสมบัติและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 

อนิชัวรันซ์ 
1.1 คุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิต ผู้ขอควำมเห็นชอบเป็นตัวแทนประกันชีวิต แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 

อินชัวรันซ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตตัวแทนประกันชีวิตไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
  2) เป็นผู้ขำยประกันชีวิตแบบรำยบุคคลใหม่ ประเภทสำมัญ หรือประเภทอุตสำหกรรม ไม่ต่ ำกว่ำสิบห้ำ

รำย หรือจ ำนวนเงินเอำประกันภัยไม่ต่ ำกว่ำสองล้ำนบำท ทั้งนี้ไม่รวมกำรประกันภัยกลุ่มและกำรประกันภัยแบบช ำระ
เบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 

 3) เป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
ตำมหลักสูตรที่นำยทะเบียนให้ควำมเห็นชอบ ไม่เกินสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียน 

1.2 หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต หน้ำที่ของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบยูนิเวอร์แซล 
ไลฟ์ อินชัวรันซ์     

    1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ำมี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
    2) แจ้งวัตถุประสงค์ในกำรติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรำกฏชัดแจ้งว่ำเป็นกำรเสนอขำยกรมธรรม์

ประกันภัยเท่ำนั้น ในกำรนี้ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำว่ำ ฝำก หรือฝำกเงิน แทนกำรช ำระเบี้ยประกันภัย 
    3) หำกผู้มุ่งหวังแสดงเจตนำอย่ำงชัดเจนวำ่ไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่ำกำรแสดงเจตนำนั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอน

ใดให้ยุติกำรขำยทันที 
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ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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     4) เมื่อได้รับอนุญำตให้เสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัยจำกผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิต จะต้องอธิบำย
เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขำย โดยใช้เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทเท่ำนั้น 

     5) แนะน ำให้ผู้มุ่งหวังท ำประกันชีวิตให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ย
ประกันภัย (Suitability Requirement) 

     6) เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท ำประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค ำขอเอำประกันภัย
ให้แก่ผู้มุ่งหวัง และให้ผู้มุ่งหวังกรอกรำยละเอียดลงในใบค ำขอเอำประกันภัย และลงลำยมือชื่อในฐำนะผู้ขอเอำ
ประกันภัยด้วยตนเอง 

หำกตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้กรอกรำยละเอียดให้ตำมค ำร้องขอของผู้มุ่งหวัง  ตัวแทนประกันชีวิตจะต้อง
กรอกรำยละเอียดให้ถูกต้องตำมที่ได้รับข้อมูลจำกผู้มุ่ งหวัง หรือจำกที่ตนทรำบข้อมูลและตัวแทนประกันชีวิต นั้น
จะต้องอ่ำนรำยละเอียดใบค ำขอเอำประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟังก่อนให้ผู้มุ่งหวังลงลำยมือชื่อใน
ฐำนะผู้ขอเอำประกันภัย 

     7) เมื่อได้รับช ำระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินของบริษัท
ประกันชีวิตทุกครั้งที่มีกำรรับเบี้ยประกันภัยในนำมบริษัท 

      นอกจำกจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือ
มอบอ ำนำจให้รับช ำระเบี้ยประกันภัยจำกบริษัทด้วย 

     8) เมื่อได้รับค ำขอเอำประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยจำกผู้มุ่งหวังแล้วให้ตัวแทนประกันชีวิตส่งมอบ
เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ลงรำยกำรครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสำรกำรรับเงินของบริษัทด้วย 

     9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค ำขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันชวีิต จะต้องแจ้งระยะเวลำ
ซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือได้รับกำรติดต่อจำกบริษัทเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

     10) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทรำบว่ำ เมื่อผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว                
ผู้มุ่งหวังมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหำตำมกรมธรรม์ประกันภัย หำกไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวังมีสิทธิเลิกสัญญำภำยใน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้เอำประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือมำกกว่ำ 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีกำรเสนอขำย 

    11) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งค ำขอเอำประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจำกผู้มุ่งหวังไปยัง
บริษัทในโอกำสแรกที่กระท ำได้ แต่ไม่เกินวันท ำกำรถัดไป4 

 
 
4ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยเร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรออก กำรเสนอขำยกรมธรรม์

ประกันภัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตัวแทนประกันชีวิต นำยหน้ำประกันชีวิต และธนำคำร พ.ศ. 2551 
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ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     2-3 
 

 
 

4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
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     4) เมื่อได้รับอนุญำตให้เสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัยจำกผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิต จะต้องอธิบำย
เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขำย โดยใช้เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทเท่ำนั้น 

     5) แนะน ำให้ผู้มุ่งหวังท ำประกันชีวิตให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ย
ประกันภัย (Suitability Requirement) 

     6) เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท ำประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค ำขอเอำประกันภัย
ให้แก่ผู้มุ่งหวัง และให้ผู้มุ่งหวังกรอกรำยละเอียดลงในใบค ำขอเอำประกันภัย และลงลำยมือชื่อในฐำนะผู้ขอเอำ
ประกันภัยด้วยตนเอง 

หำกตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้กรอกรำยละเอียดให้ตำมค ำร้องขอของผู้มุ่งหวัง  ตัวแทนประกันชีวิตจะต้อง
กรอกรำยละเอียดให้ถูกต้องตำมที่ได้รับข้อมูลจำกผู้มุ่ งหวัง หรือจำกที่ตนทรำบข้อมูลและตัวแทนประกันชีวิต นั้น
จะต้องอ่ำนรำยละเอียดใบค ำขอเอำประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟังก่อนให้ผู้มุ่งหวังลงลำยมือชื่อใน
ฐำนะผู้ขอเอำประกันภัย 

     7) เมื่อได้รับช ำระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินของบริษัท
ประกันชีวิตทุกครั้งที่มีกำรรับเบี้ยประกันภัยในนำมบริษัท 

      นอกจำกจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือ
มอบอ ำนำจให้รับช ำระเบี้ยประกันภัยจำกบริษัทด้วย 

     8) เมื่อได้รับค ำขอเอำประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยจำกผู้มุ่งหวังแล้วให้ตัวแทนประกันชีวิตส่งมอบ
เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ลงรำยกำรครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสำรกำรรับเงินของบริษัทด้วย 

     9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค ำขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันชวีิต จะต้องแจ้งระยะเวลำ
ซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือได้รับกำรติดต่อจำกบริษัทเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

     10) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทรำบว่ำ เมื่อผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว                
ผู้มุ่งหวังมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหำตำมกรมธรรม์ประกันภัย หำกไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวังมีสิทธิเลิกสัญญำภำยใน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้เอำประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือมำกกว่ำ 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีกำรเสนอขำย 

    11) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งค ำขอเอำประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจำกผู้มุ่งหวังไปยัง
บริษัทในโอกำสแรกที่กระท ำได้ แต่ไม่เกินวันท ำกำรถัดไป4 

 
 
4ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยเร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรออก กำรเสนอขำยกรมธรรม์

ประกันภัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตัวแทนประกันชีวิต นำยหน้ำประกันชีวิต และธนำคำร พ.ศ. 2551 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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2. คุณสมบัติและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์แบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์                 
อนิชัวรันซ์ 

2.1 คณุสมบัติของตัวแทนประกันชีวิต ผู้ขอควำมเห็นชอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัว
รันซ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตตัวแทนประกันชีวิต และได้รับอนุญำตให้ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำร
ลงทุนของบริษัท 

  2) เป็นผู้ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย (กลต.) ให้เป็นผู้แนะน ำกำรลงทุนด้ำนหลักทรัพย์ 

 3) เป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน ตำมหลักสูตรที่นำยทะเบียน
ให้ควำมเห็นชอบ                                                                             

2.2 หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีหน้ำที่ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ดังนี้ 

 1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ำมี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
     2) แจ้งวัตถุประสงค์ในกำรติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรำกฏชัดแจ้งว่ำเป็นกำรเสนอขำย

กรมธรรม์ประกันภัยเท่ำนั้น ในกำรนี้ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำว่ำ ฝำก หรือฝำกเงิน แทนกำรช ำระเบี้ยประกันภัย 
     3) หำกผู้มุ่งหวังแสดงเจตนำอย่ำงชัดเจนว่ำไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่วำกำรแสดงเจตนำนั้นจะเกิดขึ้นใน

ขั้นตอนใดให้ยุติกำรขำยทันที 
     4) เมื่อได้รับอนุญำตให้เสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัยจำกผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิต จะต้องอธิบำย

เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขำย โดยใช้เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทเท่ำนั้น 
     5) แนะน ำให้ผู้มุ่งหวังท ำประกันชีวิตให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ย

ประกันภัย (Suitability Requirement) 
     6) เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท ำประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค ำขอเอำประกันภัย

ให้แก่ผู้มุ่งหวัง และให้ผู้มุ่งหวังกรอกรำยละเอียดลงในใบค ำขอเอำประกันภัย และลงลำยมือชื่อในฐำนะผู้ขอเอำ
ประกันภัยด้วยตนเอง 

 หำกตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้กรอกรำยละเอียดให้ตำมค ำร้องขอของผู้มุ่งหวัง  ตัวแทนประกันชีวิต
จะต้องกรอกรำยละเอียดให้ถูกต้องตำมที่ได้รับข้อมูลจำกผู้มุ่งหวัง หรือจำกที่ตนทรำบข้อมูลและตัวแทนประกันชีวิตนั้น
จะต้องอ่ำนรำยละเอียดใบค ำขอเอำประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟังก่อนให้ผู้มุ่งหวังลงลำยมือชื่อใน
ฐำนะผู้ขอเอำประกันภัย 

     7) เมื่อได้รับช ำระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินของบริษัท
ประกันชีวิตทุกครั้งที่มีกำรรับเบี้ยประกันภัยในนำมบริษัท 
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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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      นอกจำกจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือ
มอบอ ำนำจให้รับช ำระเบี้ยประกันภัยจำกบริษัทด้วย 

     8) เมื่อได้รับค ำขอเอำประกันภัย และรับเบี้ยประกันภัย จำกผู้มุ่งหวังแล้วให้ตัวแทนประกันชีวิตส่งมอบ
เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ลงรำยกำรครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสำรกำรรับเงินของบริษัทด้วย 

     9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค ำขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต
จะต้องแจ้งระยะเวลำซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือได้รับกำรติดต่อจำกบริษัทเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัย 

     10) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทรำบว่ำ เมื่อผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ผู้
มุ่งหวังมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหำตำมกรมธรรม์ประกันภัย หำกไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวั งมีสิทธิเลิกสัญญำภำยใน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้เอำประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือมำกกว่ำ 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีกำรเสนอขำย 

  11) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งค ำขอเอำประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจำกผู้มุ่งหวังไปยัง
บริษัทในโอกำสแรกที่กระท ำได้ แต่ไม่เกินวันท ำกำรถัดไป 

  12) อธิบำยเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขำยโดยใช้เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยกรมธรรม์
ประกันภัยที่จัดท ำขึ้น ประกอบกับหนังสือชี้ชวนซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ 

   13) ให้ค ำแนะน ำตำมหลักวิชำกำรอันเป็นที่ยอมรับ โดยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนรวม และมี
เอกสำรหลักฐำนที่สำมำรถน ำมำใช้อ้ำงอิงได้ 

    14) ให้ค ำแนะน ำโดยอธิบำยให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงลักษณะควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรประกัน
ชีวิตควบกำรลงทุน และหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิต 

   15) ไม่น ำข้อมูลของผู้เอำประกันภัยไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 
   16) ห้ำมมิให้ตัวแทนประกันชีวิตเรียกเก็บ หรือรับค่ำธรรมเนียม หรือค่ำตอบแทนที่เก่ียวกับกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบกำรลงทุน และหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิตจำกผู้เอำประกันภัย นอกเหนือจำกผู้เอำ
ประกันภัยมีหน้ำที่ต้องช ำระตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  
(ที่มา:  ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรออก กำรเสนอขำยกรมธรรม์

ประกันภัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตัวแทนประกันชีวิต นำยหน้ำประกันชีวิต และธนำคำร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2551)              
     

3.  การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตัวแทนประกันชีวิตที่ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ต้องเป็นผู้แนะน ำกำรลงทุน               
มีใบอนุญำตแนะน ำกำรลงทุนด้ำนหลักทรัพย์ และปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ดังนี้ 
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4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
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      นอกจำกจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือ
มอบอ ำนำจให้รับช ำระเบี้ยประกันภัยจำกบริษัทด้วย 

     8) เมื่อได้รับค ำขอเอำประกันภัย และรับเบี้ยประกันภัย จำกผู้มุ่งหวังแล้วให้ตัวแทนประกันชีวิตส่งมอบ
เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ลงรำยกำรครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสำรกำรรับเงินของบริษัทด้วย 

     9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค ำขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต
จะต้องแจ้งระยะเวลำซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือได้รับกำรติดต่อจำกบริษัทเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัย 

     10) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทรำบว่ำ เมื่อผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ผู้
มุ่งหวังมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหำตำมกรมธรรม์ประกันภัย หำกไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวั งมีสิทธิเลิกสัญญำภำยใน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้เอำประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือมำกกว่ำ 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีกำรเสนอขำย 

  11) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งค ำขอเอำประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจำกผู้มุ่งหวังไปยัง
บริษัทในโอกำสแรกที่กระท ำได้ แต่ไม่เกินวันท ำกำรถัดไป 

  12) อธิบำยเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขำยโดยใช้เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยกรมธรรม์
ประกันภัยที่จัดท ำขึ้น ประกอบกับหนังสือชี้ชวนซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ 

   13) ให้ค ำแนะน ำตำมหลักวิชำกำรอันเป็นที่ยอมรับ โดยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนรวม และมี
เอกสำรหลักฐำนที่สำมำรถน ำมำใช้อ้ำงอิงได้ 

    14) ให้ค ำแนะน ำโดยอธิบำยให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงลักษณะควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรประกัน
ชีวิตควบกำรลงทุน และหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิต 

   15) ไม่น ำข้อมูลของผู้เอำประกันภัยไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 
   16) ห้ำมมิให้ตัวแทนประกันชีวิตเรียกเก็บ หรือรับค่ำธรรมเนียม หรือค่ำตอบแทนที่เก่ียวกับกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบกำรลงทุน และหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิตจำกผู้เอำประกันภัย นอกเหนือจำกผู้เอำ
ประกันภัยมีหน้ำที่ต้องช ำระตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  
(ที่มา:  ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรออก กำรเสนอขำยกรมธรรม์

ประกันภัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตัวแทนประกันชีวิต นำยหน้ำประกันชีวิต และธนำคำร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2551)              
     

3.  การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตัวแทนประกันชีวิตที่ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ต้องเป็นผู้แนะน ำกำรลงทุน               
มีใบอนุญำตแนะน ำกำรลงทุนด้ำนหลักทรัพย์ และปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ดังนี้ 
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3.1 ต้องปฏิบัติหน้าที่ หรือให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เช่น 
     1) ต้องไม่กระท ำกำรไปในทำงไม่ซื่อสัตย์สุจริต เช่น 
   (1) ไม่กระท ำกำรหรือให้กำรสนับสนุน ช่วยเหลือในกำรกระท ำกำรโดยมิชอบต่อทรัพย์สินของ          

ผู้ลงทุน เช่น ยักยอก หลอกลวง หรือฉ้อโกง ทรัพย์สินของผู้ลงทุน 
  (2) ไม่ปกปิดข้อมูล หรือยื่นเอกสำรอันเป็นเท็จ ในกำรขอควำมเห็นชอบเป็นบุคลำกรในธุรกิจตลำด

ทุนต่อส ำนักงำน 
  (3) ไม่ปกปิดข้อมูลหรือยื่นเอกสำรอันเป็นเท็จต่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อช่ วยเหลือผู้ลงทุน เช่น 

ปกปิด ตกแต่งข้อมูล เพื่อเปิดบัญชีหรือเพื่อให้ได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่ม เป็นต้น 
2) ต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อกำรประกอบวิชำชีพ โดยไม่กระท ำกำรในลักษณะเอำเปรียบผู้ลงทุน หรือแสวงหำ

ประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น เช่น                               
       (1) ไม่วิเครำะห์ หรือชักชวนหรือให้ค ำแนะน ำในลักษณะที่เป็นกำรกระตุ้น ยุยง หรือสนับสนุนให้      

ผู้ลงทุนท ำธุรกรรมบ่อยครั้ง (Churning) 
        (2) ไม่น ำทรัพย์สินอ่ืนของบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินทั่วไป เช่น คู่มือกำรปฏิบัติงำน หรือ        

ระบบงำน หรือ Software หรือข้อมูลของผู้ลงทุน ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
   (3) ไม่เบียดบัง หรือไม่แสวงหำผลประโยชน์จำกผู้ลงทุนโดยอำศัยโอกำสในกำรปฏิบัติงำน 
  (4) ไม่ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำไม่ว่ำเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคล       

อ่ืน ก่อนที่จะซื้อ หรือขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยลล่วงหน้ำเดียวกันนั้นเพื่อผู้ลงทุน (Front Running) 
       (5) ไม่ใช้บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของผู้ลงทุน ซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อ       

ขำยล่วงหน้ำเพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน ไม่ว่ำเจ้ำของบัญชีจะรู้เห็น หรือยินยอมหรือไม่ก็ตำม ซึ่ งรวมถึงกำรตัดสินใจซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำในบัญชีผู้ลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง ไม่ว่ำ        
ผู้แนะน ำกำรลงทุนจะได้รับประโยชน์จำกกำรจัดกำรเช่นว่ำนั้นหรือไม่ และไม่ว่ำผู้ลงทุนจะรับรู้หรือไม่รับรู้เร่ืองดังกล่ำว
ด้วยก็ตำม 

3.2 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้ลงทุน            
ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม ด้วยควำมเอำใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญ เช่น  

 1) กำรให้ค ำแนะน ำและกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน 
        (1) ต้องเปิดเผยชื่อและบริษัทที่ตนสังกัดหรือด ำเนินกำรแทน เมื่อมีกำรติดต่อกับผู้ลงทุน เว้นแต่     

ผู้ลงทุนทรำบอยู่แล้ว 
        (2) ต้องให้ค ำแนะน ำอย่ำงเป็นกลำงและอิสระตำมหลักวิชำชีพอันเป็นที่ยอมรับ และมีเอกสำร

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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  (3) ต้องให้ข้อมูลหรือค ำแนะน ำที่เหมำะสม แก่ผู้ลงทุนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบั น 
รวมทั้ง ต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีควำมส ำคัญและเกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอต่อกำรตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยไม่
ปกปิดข้อมูลอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น                                

         ก. เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงเฉพำะของหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
หรือข้อจ ำกัดเกี่ยวกับหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เช่น ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ก ำลังครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ให้ผู้ลงทุนไถ่ถอนคืนก่อนครบก ำหนดได้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ระหว่ำงกำรควบรวมกองทุน 
หน่วยลงทุนประเภทที่รับซื้อคืนแบบมีก ำหนดระยะเวลำ เป็นต้น 

         ข. เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลเก่ียวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น อยู่ระหว่ำงกำรเพิ่มทุน หรือ
ลดทุนกำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และกำรควบรวมกิจกำร เป็นต้น 

         ค. เปิดเผย แจ้งข้อมูล หรือค ำเตือนต่ำง ๆ อันเป็นสำระส ำคัญที่อำจมีผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ลงทุน เช่น ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน ให้ค ำแนะน ำเพิ่มเติม หำกผู้ลงทุนจะลงทุนในกองทุนที่มีควำม
เสี่ยงสูงกว่ำที่ผู้ลงทุนจะรับได้ เป็นต้น 

         ง. กรณีกำรขำยหน่วยลงทุน ต้องแจกหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน และต้องให้ข้อมูล หรือค ำ       
แนะน ำที่เหมำะสมกับข้อมูลผู้ลงทุนตำม Customer Profile ที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งให้ข้อมูลหรือค ำแนะน ำอย่ำง
ต่อเนื่องภำยหลังจำกที่ได้ลงทุนในหน่วยลงทุนนั้นแล้ว 

  (4) ต้องใช้วิจำรณญำณในกำรให้ค ำแนะน ำ หำกเป็นกำรให้ค ำแนะน ำซึ่ งเป็นผลมำจำกกำร
วิเครำะห์ข่ำวที่อำจมีผลกระทบต่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบถึงที่มำของ
ข่ำวดังกล่ำวด้วย รวมทั้งไม่ท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรเผยแพร่ หรือบอกต่อข่ำวลือหรือข้อมูลที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำ
หลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ยังไม่ได้รับกำรยืนยันควำมถูกต้องจำกผู้ที่เก่ียวข้อง        

        (5) ต้องไม่เร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจในกำรลงทุน  
  2) กำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ลงทุน  
        (1) ต้องไม่รับมอบหมำยจำกผู้ลงทุนในกำรตัดสินใจซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแทน

ผู้ลงทุน 
       (2) ต้องให้บริกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแก่ผู้ลงทุนตำมค ำสั่งของผู้ลงทุนที่เป็น

เจ้ำของบัญชีหรือตำมค ำสั่งของผู้รับมอบอ ำนำจเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ลงทุน 
       (3) ต้องด ำเนินกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำให้ผู้ลงทุนตำมล ำดับก่อนหลัง เว้นแต่

ผู้ลงทุนได้ก ำหนดเงื่อนไขกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำไว้เป็นอย่ำงอื่นอย่ำงชัดเจน 
       (4) ต้องไม่ยุ่งเก่ียวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน เช่น รับมอบหมำยจำกผู้ลงทุนในกำรจัดกำรเกี่ยวกับ

กำรช ำระรำคำค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือกำรเบิกถอนโอนย้ำยหลักทรัพย์ เป็นต้น                               
3) กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ลงทุนให้ซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ไม่เหมำะสมกับฐำนะกำรเงิน  
       (1) ต้องไม่สนับสนุน หรือร่วมมือกับผู้ลงทุนในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ไม่

เหมำะสมกับฐำนะทำงกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ หรือข้อจ ำกัดกำรลงทุนของผู้ลงทุน  เช่น ช ำระค่ำซื้อ
หลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน เป็นต้น 
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4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
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  (3) ต้องให้ข้อมูลหรือค ำแนะน ำที่เหมำะสม แก่ผู้ลงทุนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบั น 
รวมทั้ง ต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีควำมส ำคัญและเกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอต่อกำรตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยไม่
ปกปิดข้อมูลอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น                                

         ก. เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงเฉพำะของหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
หรือข้อจ ำกัดเกี่ยวกับหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เช่น ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ก ำลังครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ให้ผู้ลงทุนไถ่ถอนคืนก่อนครบก ำหนดได้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ระหว่ำงกำรควบรวมกองทุน 
หน่วยลงทุนประเภทที่รับซื้อคืนแบบมีก ำหนดระยะเวลำ เป็นต้น 

         ข. เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลเก่ียวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น อยู่ระหว่ำงกำรเพิ่มทุน หรือ
ลดทุนกำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และกำรควบรวมกิจกำร เป็นต้น 

         ค. เปิดเผย แจ้งข้อมูล หรือค ำเตือนต่ำง ๆ อันเป็นสำระส ำคัญที่อำจมีผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ลงทุน เช่น ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน ให้ค ำแนะน ำเพิ่มเติม หำกผู้ลงทุนจะลงทุนในกองทุนที่มีควำม
เสี่ยงสูงกว่ำที่ผู้ลงทุนจะรับได้ เป็นต้น 

         ง. กรณีกำรขำยหน่วยลงทุน ต้องแจกหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน และต้องให้ข้อมูล หรือค ำ       
แนะน ำที่เหมำะสมกับข้อมูลผู้ลงทุนตำม Customer Profile ที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งให้ข้อมูลหรือค ำแนะน ำอย่ำง
ต่อเนื่องภำยหลังจำกที่ได้ลงทุนในหน่วยลงทุนนั้นแล้ว 

  (4) ต้องใช้วิจำรณญำณในกำรให้ค ำแนะน ำ หำกเป็นกำรให้ค ำแนะน ำซึ่ งเป็นผลมำจำกกำร
วิเครำะห์ข่ำวที่อำจมีผลกระทบต่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบถึงที่มำของ
ข่ำวดังกล่ำวด้วย รวมทั้งไม่ท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรเผยแพร่ หรือบอกต่อข่ำวลือหรือข้อมูลที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำ
หลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ยังไม่ได้รับกำรยืนยันควำมถูกต้องจำกผู้ที่เก่ียวข้อง        

        (5) ต้องไม่เร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจในกำรลงทุน  
  2) กำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ลงทุน  
        (1) ต้องไม่รับมอบหมำยจำกผู้ลงทุนในกำรตัดสินใจซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแทน

ผู้ลงทุน 
       (2) ต้องให้บริกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแก่ผู้ลงทุนตำมค ำสั่งของผู้ลงทุนที่เป็น

เจ้ำของบัญชีหรือตำมค ำสั่งของผู้รับมอบอ ำนำจเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ลงทุน 
       (3) ต้องด ำเนินกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำให้ผู้ลงทุนตำมล ำดับก่อนหลัง เว้นแต่

ผู้ลงทุนได้ก ำหนดเงื่อนไขกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำไว้เป็นอย่ำงอื่นอย่ำงชัดเจน 
       (4) ต้องไม่ยุ่งเก่ียวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน เช่น รับมอบหมำยจำกผู้ลงทุนในกำรจัดกำรเกี่ยวกับ

กำรช ำระรำคำค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือกำรเบิกถอนโอนย้ำยหลักทรัพย์ เป็นต้น                               
3) กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ลงทุนให้ซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ไม่เหมำะสมกับฐำนะกำรเงิน  
       (1) ต้องไม่สนับสนุน หรือร่วมมือกับผู้ลงทุนในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ไม่

เหมำะสมกับฐำนะทำงกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ หรือข้อจ ำกัดกำรลงทุนของผู้ลงทุน  เช่น ช ำระค่ำซื้อ
หลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน เป็นต้น 
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       (2) ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินกู้นอกระบบเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วง 
หน้ำ เช่น ใช้หรือจัดหำแหล่งเงินกู้นอกระบบ ให้กำรสนับสนุน หรือช่วยเหลือหรือรู้เห็นว่ำมีกำรใช้เงินกู้ นอกระบบใน
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เป็นต้น            

 4) กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวังไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น 
   (1) หลีกเลี่ยงกำรติดต่อ ชักชวน หรือให้ค ำแนะน ำกำรลงทุน ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ เว้นแต่จะเปิดเผยถึงส่วนได้เสียหรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์นั้นให้ผู้ลงทุนทรำบ เช่น 
   ก. บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหำรของบริษัทหลักทรัพย์ หรือนักวิเครำะห์กำรลงทุน และผู้

แนะน ำกำรลงทุนถือหุ้นในบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เกินกว่ำร้อยละห้ำของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวด้วย 

         ข. บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่เก่ียวข้องเป็นผู้ออกหลักทรัพย์นั้น 
         ค. ผู้บริหำรของบริษัทหลักทรัพย์ หรือนักวิเครำะห์กำรลงทุนและผู้แนะน ำกำรลงทุนเป็น

กรรมกำรในบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้น 
         ง. บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่ำงท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินตำม      

ประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบที่ปรึกษำทำงกำรเงินและขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
         จ. ผู้แนะน ำกำรลงทุนได้รับค่ำธรรมเนียมในกำรติดต่อ ชักชวน หรือให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ลงทุน

ในอัตรำที่แตกต่ำงกัน เช่น ได้รับค่ำธรรมเนียมจำกกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งมำกกว่ำอีกกองทุนรวมหนึ่ง 
เป็นต้น 

     (2) ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ ในกรณีที่นักวิเครำะห์
กำรลงทุน และผู้แนะน ำกำรลงทุนท ำหน้ำที่ชักชวน แนะน ำให้ผู้ลงทุนซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือเผยแพร่บทควำมหรือ
งำนวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้จัดจ ำหน่วยหลักทรัพย์ตำมประกำศดังกล่ำว 

       (3) แจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบถึงกำรเป็นคู่สัญญำกับผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เข้ำเป็นคู่สัญญำ
ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้ลงทุน เว้นแต่กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ดูแลสภำพคล่อง (Market Maker) หรือผู้ค้ำ
หลักทรัพย์ (Dealer) และแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบว่ำบริษัทหลักทรัพย์ท ำรำยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนในฐำนะใด 
ในกรณีที่บริษัทเป็นทั้งนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ และผู้ค้ำหลักทรัพย์นั้น                               

     5) กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่สังกัด 
        (1) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมประเภทหรือขอบเขตที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทที่ตน

สังกัดหรือด ำเนินกำรแทน เช่น ท ำหน้ำที่ภำยในขอบเขตควำมรับผิดชอบที่บริษัทมอบหมำย ไม่จัดกำรหรือยุ่งเกี่ยวกับ
เอกสำรหลักฐำนที่เก่ียวข้องกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของผู้ลงทุน ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
สำยงำนด้ำนปฏิบัติกำร เป็นต้น       

        (2) ต้องปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของ 
พนักงำน 
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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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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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        (3) ต้องไม่เรียกเก็บหรือรับค่ำธรรมเนียม หรือค่ำตอบแทนจำกผู้ลงทุนนอกเหนือจำกที่ต้อง
ช ำระต่อบริษัทหลักทรัพย์ 

     6) กำรปฏิบัติงำนอ่ืน เช่น 
        (1) ต้องรักษำควำมลับของผู้ลงทุน เช่น กำรไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลกำรลงทุนในหลักทรัพย์/

สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และข้อมูลทำงกำรเงินของผู้ลงทุนไปเปิดเผย เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ เป็นต้น 
       (2) ไม่รับประกันต่อผู้ลงทุนเกี่ยวกับผลตอบแทน ผลประโยชน์ ผลขำดทุน หรือควำมเสียหำยที่

อำจเกิดจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ       
       (3) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำย          

ว่ำด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และหลักเกณฑ์ที่ออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับกำร
ติดต่อ ชักชวน ให้ค ำแนะน ำ วำงแผน หรือกำรวิเครำะห์คุณค่ำหรือควำมเหมำะสมในกำรซื้อขำย หรือกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ทั้งนี้ไม่ว่ำในส่วนที่ใช้บังคับกับตนเอง หรือผู้ประกอบธุรกิจ เช่น       

       ก. ต้องใช้ระบบกำรบันทึกกำรให้ค ำแนะน ำ กำรรับค ำสั่งซื้อขำย และกำรเจรจำตกลง
เก่ียวกับกำรลงทุน กับผู้ลงทุนที่บริษัทจัดไว้ และจัดเก็บบทวิเครำะห์ไว้ตำมระยะเวลำที่หลักเกณฑ์ก ำหนด 

         ข. ต้องให้ค ำแนะน ำและข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเก่ียวกับหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจนและถูกต้อง 
เช่น กำรวำงหลักประกัน กำรค ำนวณ Excess Equity กำรบังคับขำย เป็นต้น 

       (4) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณ และมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ ท่ีก ำหนด
โดยสมำคม หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจตลำดทุนที่ส ำนักงำนยอมรับ เช่น 

         ก. ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนที่สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก ำหนด เช่น 
เรื่องกำรจัดให้มีที่มำของค ำสั่งจำกเทปบันทึกเสียง หรือกำรจัดท ำ Ticket Order ตำมมำตรฐำนกำรประกันธุรกิจ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เกณฑ์กำรรักษำและพัฒนำคุณภำพนักวิเครำะห์หลักทรัพย์  และบทวิเครำะห์หลักทรัพย์            
เป็นต้น                              

         ข. ในกรณีที่นักวิเครำะห์กำรลงทุน และผู้แนะน ำกำรลงทุนเป็นผู้ที่ ขึ้นทะเบียนกับตลำด
หลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็นตัวแทนของสมำชิกในกำรซื้อขำยด้วยระบบกำรซื้อขำย ต้อง
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำก ำหนด เช่น กำรส่งค ำสั่งที่มีลักษณะ
ไม่เหมำะสม เป็นต้น 

         ค. ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนด ตัวอย่ำง
คือ แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรรู้จักลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ 

  (5) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม หรือกำรเอำเปรียบผู้ลงทุนในกำรซ้ือขำย
หลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกำรกระท ำดังกล่ำวของบุคคลอื่น เช่น  

         ก. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม ไม่ว่ำในฐำนะตัวกำรร่วม หรือ
ผู้สนับสนุนกำรกระท ำดังกล่ำว 
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ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     2-3 
 

 
 

4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
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        (3) ต้องไม่เรียกเก็บหรือรับค่ำธรรมเนียม หรือค่ำตอบแทนจำกผู้ลงทุนนอกเหนือจำกที่ต้อง
ช ำระต่อบริษัทหลักทรัพย์ 

     6) กำรปฏิบัติงำนอ่ืน เช่น 
        (1) ต้องรักษำควำมลับของผู้ลงทุน เช่น กำรไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลกำรลงทุนในหลักทรัพย์/

สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และข้อมูลทำงกำรเงินของผู้ลงทุนไปเปิดเผย เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ เป็นต้น 
       (2) ไม่รับประกันต่อผู้ลงทุนเกี่ยวกับผลตอบแทน ผลประโยชน์ ผลขำดทุน หรือควำมเสียหำยที่

อำจเกิดจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ       
       (3) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำย          

ว่ำด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และหลักเกณฑ์ที่ออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับกำร
ติดต่อ ชักชวน ให้ค ำแนะน ำ วำงแผน หรือกำรวิเครำะห์คุณค่ำหรือควำมเหมำะสมในกำรซื้อขำย หรือกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ทั้งนี้ไม่ว่ำในส่วนที่ใช้บังคับกับตนเอง หรือผู้ประกอบธุรกิจ เช่น       

       ก. ต้องใช้ระบบกำรบันทึกกำรให้ค ำแนะน ำ กำรรับค ำสั่งซื้อขำย และกำรเจรจำตกลง
เก่ียวกับกำรลงทุน กับผู้ลงทุนที่บริษัทจัดไว้ และจัดเก็บบทวิเครำะห์ไว้ตำมระยะเวลำที่หลักเกณฑ์ก ำหนด 

         ข. ต้องให้ค ำแนะน ำและข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเก่ียวกับหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจนและถูกต้อง 
เช่น กำรวำงหลักประกัน กำรค ำนวณ Excess Equity กำรบังคับขำย เป็นต้น 

       (4) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณ และมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ ที่ก ำหนด
โดยสมำคม หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจตลำดทุนที่ส ำนักงำนยอมรับ เช่น 

         ก. ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนที่สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก ำหนด เช่น 
เรื่องกำรจัดให้มีที่มำของค ำสั่งจำกเทปบันทึกเสียง หรือกำรจัดท ำ Ticket Order ตำมมำตรฐำนกำรประกันธุรกิจ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เกณฑ์กำรรักษำและพัฒนำคุณภำพนักวิเครำะห์หลักทรัพย์  และบทวิเครำะห์หลักทรัพย์            
เป็นต้น                              

         ข. ในกรณีที่นักวิเครำะห์กำรลงทุน และผู้แนะน ำกำรลงทุนเป็นผู้ที่ ขึ้นทะเบียนกับตลำด
หลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็นตัวแทนของสมำชิกในกำรซื้อขำยด้วยระบบกำรซื้อขำย ต้อง
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำก ำหนด เช่น กำรส่งค ำสั่งที่มีลักษณะ
ไม่เหมำะสม เป็นต้น 

         ค. ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนด ตัวอย่ำง
คือ แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรรู้จักลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ 

  (5) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม หรือกำรเอำเปรียบผู้ลงทุนในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกำรกระท ำดังกล่ำวของบุคคลอื่น เช่น  

         ก. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม ไม่ว่ำในฐำนะตัวกำรร่วม หรือ
ผู้สนับสนุนกำรกระท ำดังกล่ำว 
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        ข. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม เช่น กำรจัดหำ
บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของบุคคลอ่ืนเพื่อใช้ในกำรสร้ำงรำคำ หรือเป็นผู้ ส่งค ำสั่งที่ไม่เหมำะสมในลักษณะกำรสร้ำง
รำคำ หรือเป็นผู้จัดกำรด้ำนกำรรับจ่ำยเงิน เป็นต้น5 

หมายเหตุ 
ค ำศัพท์ที่เก่ียวข้องในกำรประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit-Linked Life Insurance) จะเป็น

ค ำศัพท์ที่ใช้เฉพำะในกรมธรรม์ประกันภัยแบบ Unit-Linked Life Insurance ซึ่งค ำศัพท์นี้ไม่ใช่ค ำศัพท์ส ำหรับใช้กับ
กำรประกันชีวิตแบบพื้นฐำน แต่จะเป็นค ำศัพท์ที่บัญญัติขึ้นใหม่เพื่อใช้ กับกำรประกันชีวิตแบบดังกล่ำวเพิ่มขึ้น
โดยเฉพำะ ได้แก่ 

เบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) หมำยถึง เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยตกลงจะช ำระให้กับ
บริษัทประกันชีวิต อำจจะเป็นแบบช ำระครั้งเดียว หรือช ำระเป็นรำยปี รำย 6 เดือน รำย 3 เดือน รำยเดือน  

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-up Premium) หมำยถึง เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระให้กับบริษัท
ประกันชีวิตเพิ่มเติม เพื่อลงทุนเพิ่มหรือเพื่อไม่ให้กรมธรรม์ประกันภัยขำดผลบังคับ เนื่องจำกมูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัยมี
ไม่พอที่จะช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำกำรประกันภัย 

ค่าใช้จ่ายท่ีหักจากเบี้ยประกันภัย (Premium Charge) หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่บริษัทประกันชีวิตหักจำกเบี้ย
ประกันภัยทุกครั้งที่มีกำรช ำระเบี้ยประกันภัย เพื่อเป็นค่ำนำยหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกกรมธรรม์ประกันภัย ค่ำ
ด ำเนินกำร เป็นต้น 

ค่าธรรมเนียมรักษากรมธรรม์ประกันภัย (Administration Fee) หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

ค่าการประกันภัย (Cost of Insurance) หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่ผู้เอำประกันภัยจ่ำยเพื่อเป็นค่ำควำม
คุ้มครองชีวิต โดยค ำนวณจำกค่ำควำมเสี่ยงภัยสุทธิ 

จ านวนความเส่ียงภัยสุทธิ (Net Amount at Risk) หมำยถึง จ ำนวนควำมคุ้มครองกำรเสียชีวิตที่บริษัทต้อง
จ่ำยเกินจำกมูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัย 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value หรือ NAV) หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินตำมรำคำตลำดบวกด้วย
ผลประโยชน์ที่กองทุนรวมนั้นพึงได้รับหักด้วยค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย 

มูลค่าหน่วยลงทุน (Unit Price) หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจ ำหน่ำย
แล้วทั้งหมด 

ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนบวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน 
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนหักด้วยค่ำธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน  
 
 
5แนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนักวิเครำะห์กำรลงทุนและผู้แนะน ำกำรลงทุน โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ก.ล.ต. 
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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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มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย (Account Value) หมำยถึง ผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนคูณกับมูลค่ำ
หน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินรำคำของแต่ละกองทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะค ำนวณเป็นของผู้เอำประกันภัย
แต่ละรำย 

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัย (Surrender Value) หมำยถึงผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนคูณกับรำคำ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินรำคำของแต่ละกองทุน 

การหยุดพักช าระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday) หมำยถึง กำรที่บริษัทขำยหน่วยลงทุนเพื่อช ำระ ค่ำ
กำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย เมื่อผู้เอำประกันภัยไม่ได้ช ำระเบี้ยประกันภัยเมื่อถึงก ำหนดช ำระ 
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4.  หน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวลันซ์
และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวลันซ์ เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องก ำกับ และดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต มีควำม
น่ำเชื่อถือ และปฏิบัติ-หน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย     

 
วตัถุประสงค์ 

 เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1.  อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซไ์ด ้
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้  
3. อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์

แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 
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มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย (Account Value) หมำยถึง ผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนคูณกับมูลค่ำ
หน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินรำคำของแต่ละกองทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะค ำนวณเป็นของผู้เอำประกันภัย
แต่ละรำย 

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัย (Surrender Value) หมำยถึงผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนคูณกับรำคำ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินรำคำของแต่ละกองทุน 

การหยุดพักช าระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday) หมำยถึง กำรที่บริษัทขำยหน่วยลงทุนเพื่อช ำระ ค่ำ
กำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย เมื่อผู้เอำประกันภัยไม่ได้ช ำระเบี้ยประกันภัยเมื่อถึงก ำหนดช ำระ 
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บรรณานุกรม 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย. ค าสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557 เรื่องให้ใช้บันทึกสลัก

หลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในท่ีไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case).   
 . ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การ

เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าท่ีของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 
2551 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2551.       

 . ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าประกัน
ชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2551. 

 . ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal 
Life) พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2552. 

 . พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551). 
 . เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Link และแบบ Universal Life. 
 . เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต. 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของนักวิเคราะห์

การลงทุนและผู้แนะน าการลงทุน โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย.  

Harriett E. Jones, J.D.,FLMI, ACS, AIRC /Steven R. Silver, J.D., FLMI, AFSI, ACS, AIRC, AIAA: Principles of 
Insurance. Copy Right 2011   

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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และการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย 
 

อาจารย์อภิรักษ์ ไทพฒันกลุ  
อาจารย์วณีา อร่ามวฒัน์เศรษฐ 
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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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อาจารย์อภิรักษ์ ไทพฒันกลุ  
อาจารย์วณีา อร่ามวฒัน์เศรษฐ 
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3-2  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

 
 

บทที ่3 การจดัการพจิารณารับประกนัภยัและการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยั                ตช.3 
                (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่ 

3.1  ความจ าเปน็และความส าคัญของการพิจารณารบัประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ ์และ    
ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ ์ 

3.2  ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย 
3.3  องค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
3.4  บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบพิเศษ 
 

แนวคดิ 
1.  กรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยแบบแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์  

(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) เป็น
กรมธรรม์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยในการท าประกันชีวิต 
โดยการพิจารณารับประกันภัยยังเป็นกระบวนการที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย  
ผู้เอาประกันภัย และตัวแทนประกันภัย เพื่อประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอา-
ประกันภัยอย่างเป็นธรรม 

2.  ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยได้แก่ ระดับความเสี่ยงภัย ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอเอาประกันภัย 
ความสามารถของบริษัทประกันภัยในการรับประกันภัย และความเสี่ยงด้านการลงทุน 

3.  การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยทุกแบบต้องเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยและสอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยโดยองค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อ
การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย คือ อัตรามรณะ อัตราดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อัตราการ
ขาดผลบังคับของกรมธรรม์ การส ารองฉุกเฉิน และอัตราผลก าไร 

4.  ตัวแทนประกันชีวิตเป็นบุคคลที่รู้จักใกล้ชิดและมีข้อมูลของผู้เอาประกันภัยมากที่สุด จึงมีบทบาทและ
หน้าที่พิจารณารับประกันภัยเบื้องต้นให้กับบริษัทประกันภัย หากพิจารณารับประกันภัยและคัดเลือกภัย
ได้ดี ย่อมส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัย ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ความคง
อยู่ของกรมธรรม์ประกันภัยและรายได้ของตัวแทนประกันชีวิต  
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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 

 

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

 
  

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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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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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3-4  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

 
 

เร่ืองที ่3.1  
ความจ าเป็นและความส าคญัของการพจิารณารับประกนัภยัแบบ 
ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ และยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ 
 
 
     การพิจารณารับประกันภัยเป็นกระบวนการส าคัญที่บริษัทใช้กลั่นกรอง คัดเลือก และประเมินผู้ขอเอา
ประกันภัยให้สามารถรับประกันภัยได้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีอัตราการเสี่ยงภัยอยู่ในเกณฑ์ หรือขอบข่ายที่จะไม่ท าให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงภายหลัง และให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้เอาประกันภัย 

    เมื่อบริษัทรับประกันชีวิตบุคคลเป็นจ านวนมาก โดยที่แต่ละบุคคลมีคุณลักษณะแตกต่างกันทั้งทางด้านอายุ 
อาชีพ อุปนิสัย สุขภาพ ฯลฯ แน่นอนว่าการด ารงชีวิตของทุกชีวิตย่อมแตกต่างกัน โดยไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดในอนาคต ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทประกันชีวิตจะต้องวางมาตรการควบคุมการรับประกันชีวิต 
หรือรับโอนความเสี่ยงภัยอย่างรอบคอบ และยุติธรรม เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกันชีวิต 
 
1. หลกัในการพจิารณารับประกนัภัย 

    บริษัทประกันภัย (Insurer) ต้องสร้างมาตรฐานการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Standard) เพื่อให้
เป็นเกณฑ์คัดเลือกภัย (Risk Selection) และตัดสินใจจากข้อมูลของผู้เอาประกันภัยว่าจะยอมรับท าประกันภัยใน
อัตราเบี้ยประกันภัยปกติหรือเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัย หรือปฏิเสธไม่รับประกันภัย
นั้น  

    การพิจารณารับประกันภัยจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ ความสามารถ 
และประสบการณ์ของผู้พิจารณารับประกันภัยแต่ละคน ผู้พิจารณารับประกันภัยถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญของบริษัท
ประกันภัยในการพิจารณารับประกันภัยภายใต้มาตรฐานการพิจารณารับประกันชีวิตของบริษัท ซึ่งต้องยึดหลัก 3 
ประการ คือ    
      1.1 ความยติุธรรมต่อลกูค้าหรือผู้ เอาประกนัภัย เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจ่ายจะต้องสัมพันธ์
กับความเสี่ยงภัยที่บริษัทต้องรับผิดชอบ ดังนั้นผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องประเมินความเสี่ยงภัย และค านวณเบี้ย
ประกันภัยด้วยความเที่ยงตรง และเหมาะสม 

     ในการประเมินความเสี่ยงภัยของกลุ่มคนที่มีเพศและอายุอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะพบว่ามีสุขภาพ อาชีพ และ
ปัจจัยประกอบต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น ชายอายุ 35 ปี จ านวน 100 คน พบว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ 98 คน ในขณะที่อีก 
2 คน มีปัญหาสุขภาพ ดังนั้นจึงควรเพิ่มเบี้ยประกันภัยส าหรับคนที่มีสขุภาพไม่ดี ซึ่งมีความเสี่ยงภัยที่เพิ่มข้ึนจากโอกาส
ที่จะเสียชีวิตก่อนผู้อื่น    

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-5 
 

 
 

       1.2 ความเป็นธรรมต่อตัวแทนประกนัชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตเป็นผูท้ี่ต้องออกไปพบ และน าเสนอกรมธรรม์
ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอเอาประกันภัย
เรียบร้อยแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตย่อมคาดหวังให้ใบค าขอเอาประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายผ่านการ
พิจารณารับประกันภัยอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ ตัวแทน
ประกันชีวิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหตุผลของการคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้กับตัวแทนประกันชีวิตเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหตุของการคิดเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้ผู้ขอเอาประกันภัยยินดีท าประกัน
ชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโดยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทด้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพราะผลที่ตามมาคือ สถานะการเงินที่มั่นคง 
ท าให้บริษัทมีก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพิเศษที่มีขายอยู่ในปัจจุบันได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อิน-
ชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งในอนาคต
บริษัทประกันชีวิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เอาประภัยมีทางเลือกมากขึ้น  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบนี้เป็น
กรมธรรม์ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยที่ชอบ หรือสนใจเรื่องการลงทุนด้วย 
นอกเหนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยในส่วนของความคุ้มครองนั้นกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องด าเนินไปตามหลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้บริษัทประกัน
ชีวิต (Insurer) มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนั้น 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้เกิดผลดีต่อบุคคลสามฝ่าย คือ 1) บริษัทประกันภัย 2) ผู้เอาประกันภัย และ 
3) ตัวแทนประกันชีวิต ดังนี้ 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะมีความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย ดังนี้ 
  1) มีความน่าเช่ือถือ หากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้กับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมากที่มี
ความเส่ียงภัยมาตรฐานโดยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติสอดคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หากปีกรมธรรม์นั้น ผู้ขอเอา
ประกันภัยเสียชีวิตน้อยกว่าอัตรามรณะหรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะมีผลก าไร (Gain) 
ส่งผลดีต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณีที่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีระดับความเสี่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มหรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะมี
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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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       1.2 ความเป็นธรรมต่อตัวแทนประกนัชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตเป็นผูท้ี่ต้องออกไปพบ และน าเสนอกรมธรรม์
ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอเอาประกันภัย
เรียบร้อยแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตย่อมคาดหวังให้ใบค าขอเอาประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายผ่านการ
พิจารณารับประกันภัยอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ ตัวแทน
ประกันชีวิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหตุผลของการคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้กับตัวแทนประกันชีวิตเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหตุของการคิดเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้ผู้ขอเอาประกันภัยยินดีท าประกัน
ชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโดยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทด้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพราะผลที่ตามมาคือ สถานะการเงินที่มั่นคง 
ท าให้บริษัทมีก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพิเศษที่มีขายอยู่ในปัจจุบันได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อิน-
ชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งในอนาคต
บริษัทประกันชีวิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เอาประภัยมีทางเลือกมากขึ้น  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบนี้เป็น
กรมธรรม์ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยที่ชอบ หรือสนใจเรื่องการลงทุนด้วย 
นอกเหนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยในส่วนของความคุ้มครองนั้นกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องด าเนินไปตามหลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้บริษัทประกัน
ชีวิต (Insurer) มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนั้น 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้เกิดผลดีต่อบุคคลสามฝ่าย คือ 1) บริษัทประกันภัย 2) ผู้เอาประกันภัย และ 
3) ตัวแทนประกันชีวิต ดังนี้ 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะมีความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย ดังนี้ 
  1) มีความน่าเช่ือถือ หากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้กับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมากที่มี
ความเสี่ยงภัยมาตรฐานโดยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติสอดคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หากปีกรมธรรม์นั้น ผู้ขอเอา
ประกันภัยเสียชีวิตน้อยกว่าอัตรามรณะหรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะมีผลก าไร (Gain) 
ส่งผลดีต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณีที่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีระดับความเสี่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มหรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะมี
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3-6  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 

 
 

หลักฐานพิสูจน์ว่ารับประกันชีวิตรายนั้นได้ ขณะเดียวกัน บริษัทประกันภัยต้องปฏิเสธผู้ขอเอาประกันภัยที่มีระดับ
ความเสี่ยงภัยซึ่งไม่อาจรับประกันชีวิตได้ เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ โรคมะเร็ง เพื่อรักษาฐานะและความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัทประกันภัยต่อไป 
  2) มีความแข็งแกร่งทางการเงินและสามารถแข่งขันได้  บริษัทประกันภัยจะมีความแข็งแกร่งทาง
การเงินและสามารถแข่งขันได้นั้น เป็นผลมาจากเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่เหมาะสม หากบริษัทประกันภัยพิจารณารับประกันภัยเข้มงวดเกินไปหรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปจนไม่
สามารถแข่งขันในตลาดได้ โอกาสสูญเสียตลาดจะมีมากขึ้น ขณะเดียวกัน หากพิจารณารับประกันภัยย่อหย่อนเกินไป 
เช่น ยอมรับท าประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อเกิดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันภัยอาจมีเงินไม่พอจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลต่อความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันภัย 
 2.2 ผู้ เอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย มีความส าคัญต่อผู้เอาประกันภัย  ที่จะ
ได้รับความคุ้มครองสอดคล้องกับความต้องการในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เป็นธรรม 
 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบ
และสามารถช าระเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย รายได้และความจ าเป็นของตนเองตลอด
อายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
 2.3 ตัวแทนประกันชีวิต การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยมีความจ าเป็นและความส าคัญต่อ
ตัวแทนประกันชีวิต ดังนี้ 
  1) สร้างการเรียนรู้ในหลักการพิจารณารับประกันภัย  ตัวแทนประกันชีวิตที่มีความรู้ความเข้าใจการ
พิจารณารับประกันภัยจะเข้าใจหลักการพิจารณารับประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบตามเกณฑ์ที่บริษัท
ประกันภัยก าหนด เพื่อน าเสนอขายและคัดเลือกผู้ขอเอาประกันภัยที่มีคุณสมบัติท าประกันภัยได้มาเป็นลูกค้าคุณภาพ 
ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันภัย (Persistency) สร้างความน่าเชื่อถือต่อทั้งลูกค้าและบริษัทประกันภัย
  2) สร้างรายได้ต่อเน่ือง ตัวแทนประกันชีวิตจะมีรายได้ต่อเนื่องและคงอยู่ในอาชีพยาวนาน หากตัวแทน
ประกันชีวิตคัดเลือกผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมากที่มีคุณสมบัติสามารถท าประกันชีวิตได้และสามารถช าระเบี้ย
ประกันภัยได้ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตก็จะมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยปีแรกและเบี้ย
ประกันภัยปีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อความคงอยู่ในอาชีพ 
 อย่างไรก็ตาม การพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย อาทิ ผู้เอา
ประกันภัยต้องมีคุณสมบัติท าประกันชีวิตได้ ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ขอเอาประกันภัย
ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องเป็นผู้มีความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ รวมถึง
บริษัทประกันภัยเองต้องก าหนดมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาดประกันภัยด้วย 
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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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เร่ืองที ่3.2  
ปัจจัยส าคญัในการพจิารณารับประกนัภัย 
 
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non Medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
 1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
 1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
 1.7 การสูบบุหรี่และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า 
ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่นอาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้  อย่างไรก็ตามในทางกลับกัน ถ้าผู้
พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความคุ้มครองใน
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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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 

 
  

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

3-7



 

การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-7 
 

 
 

เร่ืองที ่3.2  
ปัจจัยส าคญัในการพจิารณารับประกนัภัย 
 
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบการ
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 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non Medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
 1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
 1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
 1.7 การสูบบุหรี่และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า 
ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่นอาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้  อย่างไรก็ตามในทางกลับกัน ถ้าผู้
พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความคุ้มครองใน
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
  1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and Child) อายุ 0 – 15 ปี 
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ปี 
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ปี 
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่ 1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
         2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันภัยที่ขอซ้ือ จ านวนเงินเอาประกันภัยทียังมีผลบังคับ ส่วนได้
เสียในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อ ว่า
เหมาะสมหรือไม่ 
          3) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนจะเร่ิมมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอเอาประกันภัย
ที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอเอาประกันภัยจึง
เพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอเอาประกันภัยที่มากขึ้น
ด้วยเช่นกัน 
          4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
          บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ทีอ่ายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย       
 1.2 เพศ (Sex) ประเด็นนี้ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจรับประกันภัย โดยหลักการพิจารณารับประกันภัย
เพศหญิงจะเหมือนกับเพศชาย กล่าวคือ จะพิจารณาจากความจ าเป็น (Need) ในการขอท าประกันชีวิตเป็นหลัก แต่
อย่างไรก็ตามจากสถิติพบว่า เพศชายมีอัตรามรณะสูงกว่าเพศหญิง เนื่องจากมีการใช้ชีวิตที่ เสี่ยงกว่าทั้งในด้านการเกิด
อุบัติเหตุ และการถูกฆาตกรรม แต่ผู้หญิงจะเจ็บป่วยมากกว่า เพราะร่างกายของผู้หญิงมีความซับซ้อนมากกว่า บาง
บริษัทอาจเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย (ชีวิตและ/หรือสุขภาพ) ไม่เท่ากัน 
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 มัก เป ็นกลุ ่ ม ท่ีมีอั ตรำกำร เรี ยกร ้อง

สินไหมทดแทนบ่อยครั้ง
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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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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-9 
 

 
 

 1.3 ส่วนสูงและน ้าหนัก (Build) ส่วนสูงและน้ าหนักเป็นปัจจัยส าคัญอีกเรื่องหนึ่งในการพิจารณารับ
ประกันภัย โดยปกติจะมีตารางแสดงน้ าหนักมาตรฐานของผู้มีความสูงแตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบว่า ผู้ขอเอา
ประกันภัยแต่ละคนมีน้ าหนักตามมาตรฐานหรือไม่ น้ าหนักที่แตกต่างจากมาตรฐานเพียงเล็กน้อยจะไม่มีผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยงภัย แต่ผู้ที่มีน้ าหนักสูงกว่ามาตรฐานมากจะท าให้มีระดับความเสี่ยงภัยสูงขึ้น ในทางตรงข้ามผู้ที่มี
น้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐานไม่มากนักมักจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงภัย  อย่างไรก็ดีถ้าปรากฏว่าผู้ขอเอา
ประกันภัยมีน้ าหนักลดลงมากจากเดิมในระยะเวลาช่วง 3 ถึง 6 เดือน ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องหาสาเหตุของ
การที่มีน้ าหนักลดลง สืบเนื่องจากความเจ็บป่วยอย่างไรหรือไม่ 
  1) ผู้ที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดโรคตามมาภายหลัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคไขมันในเลือดสูง หัวใจ หรือระบบอ่ืน ๆ อีกได้ 
  2) ผู้ที่มีน้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐาน อาจจะแสดงถึงภาวะการติดเชื้อภายในร่างกาย เช่น วัณโรค โรคปอด 
โรคเอดส์ และโรคมะเร็ง 
 ดังนั้น บริษัทประกันภัยจะต้องมีการสอบถามเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักในใบค าขอเอาประกันภัยว่า
เพิ่มขึ้น หรือลดลงด้วยสาเหตุใด ปัจจุบันการพิจารณาส่วนสูง และน้ าหนักจะพิจารณาจากดัชนีมวลกาย (Body Mass 
Index) = น้ าหนัก (กก.)/ส่วนสูง2 (เซนติเมตร) ค่าดัชนีมวลกายปกติอยู่ระหว่าง 20 – 25  
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว (Health History) ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติการเจ็บป่วย การรักษาหรือการ
ผ่าตัด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคปอด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง หรือโรคเบาหวาน ย่อมส่งผลให้ระดับความเสี่ยง
ภัยสูงขึ้น และเป็นเหตุท าให้อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าปกติ ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัยมากหรือน้อย ขึ้นอยู่
กับลักษณะและความรุนแรงของโรคนั้น ๆ  
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว (Family Health History) จากการศึกษาทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับ
พันธุกรรมในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าสภาวะของสุขภาพของผู้ใดก็ตามมักจะมีจุดเร่ิมต้นจากบุคคล
ในครอบครัวที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม จากการศึกษานี้จะพบว่ามีโรคหลายชนิดที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ 
เช่น โรคเบาหวาน โรคเลือดบางชนิด โรคเกี่ยวกับระบบทางประสาทบางชนิด โรคหัวใจ หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง เช่น 
โรคเลือดธาลัสซีเมีย หากบิดา และ/หรือมารดาเป็นโรคนี้ จะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมมายังบุตรได้ 
 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ หมายถึงความไม่สมบูรณ์หรือความผิด
รูปร่างของอวัยวะซึ่งอาจเป็นมาตั้งแต่ก าเนิด หรือเกิดขึ้นในภายหลังก็ได้  เช่น เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วย  
ซึ่งต้องพิจารณาถึงความส าคัญของอวัยวะที่พิการบกพร่อง ความรุนแรงของการสูญเสียหน้าที่ในการท างาน  รวมถึง
สาเหตุของความพิการนั้นยังด ารงอยู่หรือไม่ 
  1.7 การสูบบุหร่ีและการเสพสารเสพติด เป็นเรื่องที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งของ
การเกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic Bronchitis) โรค   
ถุงลมโป่งพอง (Chronic Obstruction Pulmonary Disease) โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer) รวมไปถึงโรคของ
ระบบหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจ  
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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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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-9 
 

 
 

 1.3 ส่วนสูงและน ้าหนัก (Build) ส่วนสูงและน้ าหนักเป็นปัจจัยส าคัญอีกเรื่องหนึ่งในการพิจารณารับ
ประกันภัย โดยปกติจะมีตารางแสดงน้ าหนักมาตรฐานของผู้มีความสูงแตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบว่า ผู้ขอเอา
ประกันภัยแต่ละคนมีน้ าหนักตามมาตรฐานหรือไม่ น้ าหนักที่แตกต่างจากมาตรฐานเพียงเล็กน้อยจะไม่มีผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยงภัย แต่ผู้ที่มีน้ าหนักสูงกว่ามาตรฐานมากจะท าให้มีระดับความเสี่ยงภัยสูงขึ้น ในทางตรงข้ามผู้ที่มี
น้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐานไม่มากนักมักจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงภัย  อย่างไรก็ดีถ้าปรากฏว่าผู้ขอเอา
ประกันภัยมีน้ าหนักลดลงมากจากเดิมในระยะเวลาช่วง 3 ถึง 6 เดือน ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องหาสาเหตุของ
การที่มีน้ าหนักลดลง สืบเนื่องจากความเจ็บป่วยอย่างไรหรือไม่ 
  1) ผู้ที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดโรคตามมาภายหลัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคไขมันในเลือดสูง หัวใจ หรือระบบอ่ืน ๆ อีกได้ 
  2) ผู้ที่มีน้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐาน อาจจะแสดงถึงภาวะการติดเชื้อภายในร่างกาย เช่น วัณโรค โรคปอด 
โรคเอดส์ และโรคมะเร็ง 
 ดังนั้น บริษัทประกันภัยจะต้องมีการสอบถามเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักในใบค าขอเอาประกันภัยว่า
เพิ่มขึ้น หรือลดลงด้วยสาเหตุใด ปัจจุบันการพิจารณาส่วนสูง และน้ าหนักจะพิจารณาจากดัชนีมวลกาย (Body Mass 
Index) = น้ าหนัก (กก.)/ส่วนสูง2 (เซนติเมตร) ค่าดัชนีมวลกายปกติอยู่ระหว่าง 20 – 25  
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว (Health History) ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติการเจ็บป่วย การรักษาหรือการ
ผ่าตัด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคปอด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง หรือโรคเบาหวาน ย่อมส่งผลให้ระดับความเสี่ยง
ภัยสูงขึ้น และเป็นเหตุท าให้อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าปกติ ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัยมากหรือน้อย ขึ้นอยู่
กับลักษณะและความรุนแรงของโรคนั้น ๆ  
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว (Family Health History) จากการศึกษาทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับ
พันธุกรรมในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าสภาวะของสุขภาพของผู้ใดก็ตามมักจะมีจุดเร่ิมต้นจากบุคคล
ในครอบครัวที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม จากการศึกษานี้จะพบว่ามีโรคหลายชนิดที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ 
เช่น โรคเบาหวาน โรคเลือดบางชนิด โรคเกี่ยวกับระบบทางประสาทบางชนิด โรคหัวใจ หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง เช่น 
โรคเลือดธาลัสซีเมีย หากบิดา และ/หรือมารดาเป็นโรคนี้ จะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมมายังบุตรได้ 
 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ หมายถึงความไม่สมบูรณ์หรือความผิด
รูปร่างของอวัยวะซึ่งอาจเป็นมาตั้งแต่ก าเนิด หรือเกิดขึ้นในภายหลังก็ได้  เช่น เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วย  
ซึ่งต้องพิจารณาถึงความส าคัญของอวัยวะที่พิการบกพร่อง ความรุนแรงของการสูญเสียหน้าที่ในการท างาน  รวมถึง
สาเหตุของความพิการนั้นยังด ารงอยู่หรือไม่ 
  1.7 การสูบบุหร่ีและการเสพสารเสพติด เป็นเรื่องที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งของ
การเกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic Bronchitis) โรค   
ถุงลมโป่งพอง (Chronic Obstruction Pulmonary Disease) โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer) รวมไปถึงโรคของ
ระบบหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจ  
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3-10  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 

 
 

 บริษัทประกันภัยจะไม่ยอมรับการท าประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติการเสพยาเสพติด หรือสาร
เสพติด (Substance Abuse) เพราะถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโทษต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพรวมถึ งอาจส่งผล
กระทบต่อครอบครัวของผู้เสพด้วย 
 1.8 การดื่มสุรา เป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วย เช่น โรคตับ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุที่ส าคัญของการเกิด
อุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งในการพิจารณาต้องพิจารณาถึง ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวนที่ดื่มแต่ละครั้ง และ
ความถี่ในการดื่มสุราต่อวันหรือต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นการยากที่จะได้ข้อมูลที่แท้จริง ในบางครั้งข้อมูลดังกล่าวอาจจะได้มา
จากประวัติการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัยตอบข้อซักถามของแพทย์  เป็นต้น และในบางกรณี
สิ่งแวดล้อมและอาชีพก็จะเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่จะน ามาใช้ในการประเมินภาวะการดื่มสุรา 
 
2. ปัจจยัเส่ียงทีไ่ม่เกีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) แยกพิจารณาได้เป็น 1) ปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน         
2) ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล 3) ความเสี่ยงภัยทางรูปแบบการด าเนินชีวิตและความเสี่ยงภัยทางศีลธรรมจรรยา และ      
4) ความเสี่ยงจากการลงทุน รายละเอียดมีดังนี้ 
  2.1 ปัจจัยเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk Factors) ข้อมูลทางการเงินเป็นเรื่องยากในการพิจารณา
รับประกันชีวิต ข้อมูลทางการเงินของผู้ขอเอาประกันภัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความจ าเป็นและความสามารถในการท า
ประกันชีวิต กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีฐานะทางการเงินดี ก็จะมีความสามารถท าประกันชีวิ ตในจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่สูงได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ขอเอาประกันภัยมีฐานะทางการเงินไม่ดี ก็จะสามารถท าประกันชีวิตด้วย
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ไม่สูง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการหวังผลก าไรจากการท าประกันชีวิต หรือจากการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ ดังนั้นผู้ขอเอาประกันภัยควรจะขอเอาประกันชีวิตภายในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ไม่เกินความสามารถ
ในการช าระเบี้ยประกันภัยของตนเอง ปัญหาเรื่องนี้มักจะเกี่ยวโยงไปถึงวิธีการขายของตัวแทนประกันชีวิตด้วย เพราะ
ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยตกลงซื้อประกันชีวิตเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินกว่าที่เขาจะสามารถช าระเบี้ย
ประกันภัยได้ตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับก่อนครบก าหนดอายุกรมธรรม์
ประกันภัย นอกจากนี้หากผู้ขอเอาประกันภัยรายใด ขอท าประกันชีวิตในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินสมควร 
(Over Insurance) ผู้พิจารณารับประกันภัยก็จะต้องระมัดระวังว่าเป็นการท าประกันชีวิตในลักษณะไม่สุจริต โดยหวัง
ผลในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  
   2.1.1 วัตถปุระสงค์ของการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ป้องกันการเรียกร้องสินไหมมรณกรรมในระยะเวลาอันสั้น (Early Death Claim) หรือป้องกัน
กลุ่มผู้ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงแอบแฝง (Anti-selection) 
   2) ประเมินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อป้องกันกรมธรรม์
ประกันภัยขาดอายุ เนื่องจากการเสนอขายไม่ตรงกับความต้องการ หรือการจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถ
ในการช าระเบี้ยประกันภัย 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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   3) ป้องกันไม่ให้มีการท าประกันชีวิตด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินไป (Over Insurance) 
เพื่อแสวงหาผลก าไรจากการท าประกันชีวิต 
  2.1.2 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ความจ าเป็นในการท าประกันชีวิต (Insurance Needs) ผู้ขอเอาประกันภัยจะซื้อแบบประกัน
ชีวิตที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการทางการเงิน (Financial Need) เช่น ท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการสูญเสีย
รายได้ เพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน เพื่อการออมทรัพย์ เป็นต้น     
    2) การมีส่วนได้ส่วนเสียในการขอเอาประกันภัย (Insurable Interest) ผู้ขอเอาประกันภัยและ
ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในการเอาประกันชีวิตซึ่งขึ้นอยู่กับความจ าเป็นหรือวัตถุประสงค์ในการ
ขอเอาประกันชีวิต เช่น ในกรณีท าประกันเพื่อคุ้มครองการสูญเสียรายได้ ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นบุคคลในครอบครัว
ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือกรณีท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นธนาคารใน
ฐานะเจ้าหนี้ เป็นต้น 
   3) อาชีพและรายได้ (Occupation & Income) รายได้จะน ามาใช้ในการค านวณความคุ้มครอง
สูงสุดที่จะสามารถรับประกันภัยได้ และประเมินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันภัยจะ
พิจารณาความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันภัย โดยอนุมัติให้เบี้ยประกันภัยรวมทุก
กรมธรรม์ประกันภัยของทุกบริษัทรวมกันไม่เกิน 15 – 20% ของรายได้ต่อปี และความคุ้มครองสูงสุดขึ้นอยู่กับรายได้
และอายุของผู้ขอเอาประกันภัย  
 2.2 ปัจจัยเส่ียงส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคลที่จะน ามา
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ได้แก ่     
   2.2.1 อาชีพ (Occupation Risk) อาชีพมีผลต่อแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้เสียชีวิต พิการ หรือ
เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย อาชีพและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปย่อมมีโอกาสได้รับอันตรายแตกต่างกันไป อาชีพที่
ท างานเก่ียวข้องกับเอกสารหรือท างานประจ าอยู่ในส านกังาน โอกาสเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ น้อย เมื่อเทยีบกับอาชีพที่ต้อง
ท างานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือท างานในโรงงาน การประกอบอาชีพในบางลักษณะส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรมและ
เจ็บป่วย เช่น บุคคลที่ท างานในสิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะเป็นพิษ จะส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ต ารวจ
จราจร คนงานในเหมืองถ่านหิน เป็นต้น 
  อาชีพพนักงานบริการในสถานบันเทิงต่าง ๆ เช่น สถานอาบอบนวด บาร์ ไนท์คลับ คอกเทลเลาจน์   
เป็นต้น เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอัตราเสี่ยงสูงในเรื่องของสุขภาพทรุดโทรม มีโอกาสสูงในการติดเชื้อเอดส์  ดังนั้น การ
พิจารณารับประกันภัยส าหรับอาชพีนี้ ควรต้องมีการเรียกตรวจเลือด Anti HIV ก่อนการรับประกันชีวิต และบางบริษัท
ประกันภัยอาจรับประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จ ากัด 
  จากความแตกต่างดังกล่าวในบางกลุ่มอาชีพจึงต้องมีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ในแต่ละบริษัทประกันภัยยังมีการก าหนดอัตราชั้นอาชีพส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุด้วย ซึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยง
น้อย อัตราการเก็บเบี้ยประกันอุบัติเหตุย่อมน้อยกว่า โดยทั่วไปการก าหนดชั้นอาชีพจะแบ่งเป็น 3 ชั้น หรือ 4 ชั้น 
ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของแต่ละบริษัท เช่น พนักงานบัญชีจัดอยู่ในอาชพีชัน้ 1 พนักงานขับรถจัดอยู่ในอาชีพชั้น 3 เป็นต้น 
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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 

 
  

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

3- 11



 

การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-11 
 

 
 

   3) ป้องกันไม่ให้มีการท าประกันชีวิตด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินไป (Over Insurance) 
เพื่อแสวงหาผลก าไรจากการท าประกันชีวิต 
  2.1.2 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ความจ าเป็นในการท าประกันชีวิต (Insurance Needs) ผู้ขอเอาประกันภัยจะซื้อแบบประกัน
ชีวิตที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการทางการเงิน (Financial Need) เช่น ท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการสูญเสีย
รายได้ เพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน เพื่อการออมทรัพย์ เป็นต้น     
    2) การมีส่วนได้ส่วนเสียในการขอเอาประกันภัย (Insurable Interest) ผู้ขอเอาประกันภัยและ
ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในการเอาประกันชีวิตซึ่งขึ้นอยู่กับความจ าเป็นหรือวัตถุประสงค์ในการ
ขอเอาประกันชีวิต เช่น ในกรณีท าประกันเพื่อคุ้มครองการสูญเสียรายได้ ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นบุคคลในครอบครัว
ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือกรณีท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นธนาคารใน
ฐานะเจ้าหนี้ เป็นต้น 
   3) อาชีพและรายได้ (Occupation & Income) รายได้จะน ามาใช้ในการค านวณความคุ้มครอง
สูงสุดที่จะสามารถรับประกันภัยได้ และประเมินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันภัยจะ
พิจารณาความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันภัย โดยอนุมัติให้เบี้ยประกันภัยรวมทุก
กรมธรรม์ประกันภัยของทุกบริษัทรวมกันไม่เกิน 15 – 20% ของรายได้ต่อปี และความคุ้มครองสูงสุดขึ้นอยู่กับรายได้
และอายุของผู้ขอเอาประกันภัย  
 2.2 ปัจจัยเส่ียงส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคลที่จะน ามา
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ได้แก ่     
   2.2.1 อาชีพ (Occupation Risk) อาชีพมีผลต่อแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้เสียชีวิต พิการ หรือ
เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย อาชีพและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปย่อมมีโอกาสได้รับอันตรายแตกต่างกันไป อาชีพที่
ท างานเก่ียวข้องกับเอกสารหรือท างานประจ าอยู่ในส านกังาน โอกาสเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ น้อย เมื่อเทยีบกับอาชีพที่ต้อง
ท างานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือท างานในโรงงาน การประกอบอาชีพในบางลักษณะส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรมและ
เจ็บป่วย เช่น บุคคลที่ท างานในสิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะเป็นพิษ จะส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ต ารวจ
จราจร คนงานในเหมืองถ่านหิน เป็นต้น 
  อาชีพพนักงานบริการในสถานบันเทิงต่าง ๆ เช่น สถานอาบอบนวด บาร์ ไนท์คลับ คอกเทลเลาจน์   
เป็นต้น เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอัตราเสี่ยงสูงในเรื่องของสุขภาพทรุดโทรม มีโอกาสสูงในการติดเชื้อเอดส์  ดังนั้น การ
พิจารณารับประกันภัยส าหรับอาชพีนี้ ควรต้องมีการเรียกตรวจเลือด Anti HIV ก่อนการรับประกันชีวิต และบางบริษัท
ประกันภัยอาจรับประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จ ากัด 
  จากความแตกต่างดังกล่าวในบางกลุ่มอาชีพจึงต้องมีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ในแต่ละบริษัทประกันภัยยังมีการก าหนดอัตราชั้นอาชีพส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุด้วย ซึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยง
น้อย อัตราการเก็บเบี้ยประกันอุบัติเหตุย่อมน้อยกว่า โดยทั่วไปการก าหนดชั้นอาชีพจะแบ่งเป็น 3 ชั้น หรือ 4 ชั้น 
ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของแต่ละบริษัท เช่น พนักงานบัญชีจัดอยู่ในอาชพีชัน้ 1 พนักงานขับรถจัดอยู่ในอาชีพชั้น 3 เป็นต้น 
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  2.2.2 กีฬาและงานอดิเรก (Sport and Hobby Risk) บุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยมาตรฐาน
มิได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับการคิดเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเสมอไป หากบุคคลเหล่านั้นมีงานอดิเรกหรือกึ่ง
อาชีพหรือเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงภัยต่ออุบัติเหตุที่ท าให้เสียชีวิต หรือพิการทางร่างกายสูง เช่น นักมวย นักประดาน้ า 
แข่งรถประเภทต่าง ๆ การล่าสัตว์ เล่นเครื่องร่อน โดดร่ม แข่งเรือ เป็นต้น บุคคลประเภทข้างต้นอาจไม่มีความจ าเป็น
ต่อการตรวจสุขภาพก่อนท าประกันชีวิต เว้นเสียแต่ว่ามีปัญหาทางสุขภาพอันเป็นผลเนื่องมากจากการเล่นกีฬา งาน
อดิเรก หรือกึ่งอาชีพนั้น ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนท าประกันชีวิตทุกกรณี 
   ในประเทศไทยปัจจุบันการด าน้ า (Scuba Diving) เพื่อการกีฬาหรืองานอดิเรกก็ตามเร่ิมได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย ภัยอันตรายของนักด าน้ า คืออาการหมดแรง การฉีกขาดของหูส่วนกลาง ภาวะการดูดซึมก๊าซ
ไนโตรเจนในอัตราที่สูงกว่าปกติ หรือถุงลมปอดถูกท าลาย เป็นต้น อัตราการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการ
ด าน้ านี้มักจะพบในวัยรุ่น หรือวัยหนุ่มซึ่งมักจะประมาทไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการด าน้ าที่ก าหนดไว้ 
  ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวไว้นี้ส่วนมากจะไม่ได้รับการอนุมัติสัญญาเพิ่มเติม
แนบท้ายคุ้มครองอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพ การเพิ่มเบี้ยประกันภัยพิเศษจะเพิ่มตั้งแต่ 2 บาทจนถึง 15 บาท            
ต่อหนึ่งพัน แล้วแต่กรณี 
  2.2.3 ท่ีอยู่อาศัย (Residential Risk) การท าประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยควรท ากับบริษัทประกัน
ชีวิตในประเทศของตนเอง หรือกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีแนวโน้มที่ต้องเดินทางไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก ซึ่งจะมีผล
ต่อระดับความเสี่ยงมากน้อยต่างกัน ทั้งนี้ การเดินทางออกนอกประเทศ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การเดินทาง
ออกนอกประเทศชั่วคราว เช่น เพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน หรือเพื่อการศึกษา เป็นต้น  และ 2) การเดินทางออกนอก
ประเทศถาวรชั่วคราว เช่น การเดินทางไปท างานต่างประเทศ หรือเพื่อการศึกษามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
   1) ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยที่ผู้พิจาณารับประกันภัยต้องค านึงถึง ได้แก ่
    (1) ความมั่นคงทางการเมือง/ความสงบภายในประเทศ หมายรวมถึงการก่อการร้าย สงคราม 
กบฏ จลาจล หากต้องเดินทางเข้าไปในประเทศที่ไม่มีความมั่นคงทางการเมืองดังกล่าวบ่อย ๆ หรือเข้าไปอยู่เป็นระยะ
เวลานาน ๆ บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันภัยได้ 
    (2) การบริการทางด้านสาธารณสุขและการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีของการเจ็บป่วยหากมี
ขึ้น จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ดี และรวดเร็วมากน้อยเพียงใด หรือแม้กระทั่งมีการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงต่าง  ๆ 
มากหรือไม่ กรณีที่เข้าไปพ านักในประเทศที่มาตรฐานความเป็นอยู่ต่ ากว่าในประเทศไทย การพิจารณาอาจมีการเพิ่ม
เบี้ยประกันภัย จ ากัดจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือไม่รับประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละบริษัทด้วย ใน
อีกประเด็นที่จะต้องน ามาพิจารณาคือ กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเดินทางออกนอกประเทศแบบถาวรชั่วคราว 
การพิสูจน์หลักฐานในการเรียกร้องสินไหม และการบริการด้านอ่ืน ๆ อาจไม่สามารถกระท าได้โดยง่าย เพื่อเป็นการ
ป้องกันภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัยในเรื่องของการบริการ และเพื่อป้องกันการทุจริตในการเรียกร้องสินไหม 
บริษัทประกันภัยส่วนมากจ ากัดการเสนอขายสัญญาเพิ่มเติมฯ สภาพแวดล้อม (Environment) 
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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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    ในเรื่องความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การขาดอาหาร การสุขาภิบาล
ไม่ดีพออันเนื่องมาจากรายได้ต่ า ก็อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ระดับความเสี่ยงภัย หรืออัตราการตายสูงขึ้นได้ นอกจากนั้น  
ผู้ที่มีรายได้ต่ าเกินไปยังอาจมีปัญหาในเร่ืองความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยด้วย 
    (3) ส่วนได้เสียในการประกันภัย (Insurable Interest) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาใบค าขอเอาประกันภัยทุกรายด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์เป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียในการท าประกันภัย กล่าวคือผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
    ส่วนได้เสียสามารถพิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
     (3.1) การขอเอาประกันชีวิตตนเอง ผู้เป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้น ย่อมมีส่วนได้เสีย
ในชีวิตของตนเอง คือ เป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้นตามข้อก าหนดในกฎหมายจึงเอาประกันชีวิตตนเองได้  
     (3.2) การขอเอาประกันชีวิตผู้อื่น ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของคน
อ่ืนนั้น มีหลายกรณีดังนี้ 
      (3.2.1) บุคคลในครอบครัว  เช่น  บิดามารดากับบุตร สามีภรรยา ต่างมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ และความสัมพันธ์ทางด้านการเงิน เพราะบิดามารดาต้อง
อุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อแก่ชราหมดความสามารถในการหารายได้  ทั้งสอง
ฝ่ายจึงอาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ส่วนสามีภรรยาต่างก็ต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ดังนั้นบุคคลในครอบครัวจึง
อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้                                               
      (3.2.2) ญาติ ได้แก่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย และหลาน บุคคลเหล่านี้
ถือเป็นญาติกัน แต่ความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจนั้นยังไม่ใกล้ชิดกันเท่าที่ควร ดังนั้นการที่บุคคลเหล่านี้จะเอาประกันชีวิต
ซึ่งกันและกันได้จะต้องมีข้อมูลประกอบให้เห็นความสัมพันธ์กันถึงขนาดที่มีอุปการะเลี้ยงดูกัน  
      (3.2.3) ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจอาจมีส่วนได้
เสียในการเอาประกันชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้ เนื่องจากการเสียชีวิตของบุคคลในธุรกิจบางกรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ด้านการเงินต่อธุรกิจนั้น ๆ เช่น  
       - นายจ้าง-ลูกจ้าง นายจ้างมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้ เพราะ
ลูกจ้างมีส่วนในการท าคุณประโยชน์ให้แก่นายจ้าง หากลูกจ้างที่เป็นบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) เสียชีวิตย่อม
น าความเสียหายในเชิงธุรกิจมาสู่นายจ้าง อาจท าให้งานหยุดชะงัก หรือผลส าเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับการมีชีวิตของ
ลูกจ้างคนนั้น  
       การขอเอาประกันภัยให้กับลูกจ้างอาจเป็นการท าประกันเพื่อทดแทนความ
คุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายนายจ้างต้องรับผิดชอบหากลูกจ้างเสียชีวิตในระหว่างการจ้างงาน ซึ่งจ านวนเงิน
เอาประกันภัยจะต้องเหมาะสมกับเหตุผลที่ขอเอาประกันภัย      
       - เจ้าหนี้-ลูกหนี้ เจ้าหนี้มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ ซึ่งจ านวน
เงินเอาประกันภัยจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระ เพราะหากลูกหนี้เสียชีวิตในระหว่า งสัญญา 
เจ้าหนี้ย่อมหมดโอกาสที่จะติดตามการช าระหนี้  จ านวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกินมูลหนี้ และต้องมีหลักฐานการ
กู้ยืมเงินถูกต้องตามกฎหมาย แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียในชีวิตของเจ้าหนี้ 
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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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    ในเรื่องความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การขาดอาหาร การสุขาภิบาล
ไม่ดีพออันเนื่องมาจากรายได้ต่ า ก็อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ระดับความเสี่ยงภัย หรืออัตราการตายสูงขึ้นได้ นอกจากนั้น  
ผู้ที่มีรายได้ต่ าเกินไปยังอาจมีปัญหาในเร่ืองความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยด้วย 
    (3) ส่วนได้เสียในการประกันภัย (Insurable Interest) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาใบค าขอเอาประกันภัยทุกรายด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์เป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียในการท าประกันภัย กล่าวคือผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
    ส่วนได้เสียสามารถพิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
     (3.1) การขอเอาประกันชีวิตตนเอง ผู้เป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้น ย่อมมีส่วนได้เสีย
ในชีวิตของตนเอง คือ เป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้นตามข้อก าหนดในกฎหมายจึงเอาประกันชีวิตตนเองได้  
     (3.2) การขอเอาประกันชีวิตผู้อื่น ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของคน
อ่ืนนั้น มีหลายกรณีดังนี้ 
      (3.2.1) บุคคลในครอบครัว  เช่น  บิดามารดากับบุตร สามีภรรยา ต่างมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ และความสัมพันธ์ทางด้านการเงิน เพราะบิดามารดาต้อง
อุปการะเลี้ยงดูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อแก่ชราหมดความสามารถในการหารายได้  ทั้งสอง
ฝ่ายจึงอาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ส่วนสามีภรรยาต่างก็ต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ดังนั้นบุคคลในครอบครัวจึง
อาจเอาประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้                                               
      (3.2.2) ญาติ ได้แก่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย และหลาน บุคคลเหล่านี้
ถือเป็นญาติกัน แต่ความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจนั้นยังไม่ใกล้ชิดกันเท่าที่ควร ดังนั้นการที่บุคคลเหล่านี้จะเอาประกันชีวิต
ซึ่งกันและกันได้จะต้องมีข้อมูลประกอบให้เห็นความสัมพันธ์กันถึงขนาดที่มีอุปการะเลี้ยงดูกัน  
      (3.2.3) ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจอาจมีส่วนได้
เสียในการเอาประกันชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้ เนื่องจากการเสียชีวิตของบุคคลในธุรกิจบางกรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ด้านการเงินต่อธุรกิจนั้น ๆ เช่น  
       - นายจ้าง-ลูกจ้าง นายจ้างมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้ เพราะ
ลูกจ้างมีส่วนในการท าคุณประโยชน์ให้แก่นายจ้าง หากลูกจ้างที่เป็นบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) เสียชีวิตย่อม
น าความเสียหายในเชิงธุรกิจมาสู่นายจ้าง อาจท าให้งานหยุดชะงัก หรือผลส าเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับการมีชีวิตของ
ลูกจ้างคนนั้น  
       การขอเอาประกันภัยให้กับลูกจ้างอาจเป็นการท าประกันเพ่ือทดแทนความ
คุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายนายจ้างต้องรับผิดชอบหากลูกจ้างเสียชีวิตในระหว่างการจ้างงาน ซึ่งจ านวนเงิน
เอาประกันภัยจะต้องเหมาะสมกับเหตุผลที่ขอเอาประกันภัย      
       - เจ้าหนี้-ลูกหนี้ เจ้าหนี้มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้ ซึ่งจ านวน
เงินเอาประกันภัยจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระ เพราะหากลูกหนี้เสียชีวิตในระหว่า งสัญญา 
เจ้าหนี้ย่อมหมดโอกาสที่จะติดตามการช าระหนี้  จ านวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกินมูลหนี้ และต้องมีหลักฐานการ
กู้ยืมเงินถูกต้องตามกฎหมาย แต่ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้เสียในชีวิตของเจ้าหนี้ 
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       - หุ้นส่วน หากหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ
เป็นภาระต่อหุ้นส่วนคนอ่ืนได้  
    ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณาตรวจสอบหลักฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เอา
ประกันภัย กับผู้รับประโยชน์อย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์มีส่วนได้เสียในการ
ประกันภัยนั้น 
    หากระบุผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอ่ืน ผู้ขอเอาประกันภัยต้องชี้แจงเหตุผลที่เหมาะสมและ
แสดงหลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์ได้  แต่ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยชี้แจง
เหตุผลและพิสูจน์ความสัมพันธ์ไม่ได้ ผู้พิจารณารับประกันภัยอาจขอให้เปลี่ยนผู้รับประโยชน์หรือปฏิเสธการรับ
ประกันภัยนั้น  
    ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน การพิจารณาเรื่อง
ส่วนได้เสียในการท าประกันภัย ยิ่งมีความส าคัญมากขึ้น ก่อนที่จะตกลงรับประกันภัยจึงต้องตรวจสอบในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอเอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้เอาประกันภัยอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้เอาประกันภัย หลักการพิจารณาในเรื่องส่วนได้เสียนี้อาจใช้หลักเกณฑ์ 
ดังนี้คือ ถ้ามีเหตุผลเพียงพอที่แสดงว่า ผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชนจ์ะได้ประโยชน์จากการที่ผู้เอาประกันภัยมี
ชีวิตมากกว่าจากการที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ก็แสดงว่าเขามีส่วนได้เสียในเหตุที่ท าประกันภัย 
 2.3 ความเส่ียงภัยทางรูปแบบการด าเนินชีวิตและความเส่ียงภัยทางศีลธรรมจรรยา (Life Style Risk and 
Moral Hazard Risk) ผู้ขอเอาประกันภัยที่ชอบใช้ชีวิตในรูปแบบที่เป็นการบั่นทอนสุขภาพของตนเอง เช่น ดื่มสุราเป็น
ประจ า หรือติดยาเสพติด สูบบุหรี่เป็นประจ า ย่อมมีผลให้สุขภาพทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว และมีอัตราการเสียชีวิต
เพิ่มข้ึนกว่าปกติ รูปแบบการใช้ชีวิตดังกล่าวนี้ย่อมท าให้ระดับความเสี่ยงภัยสูงขึ้น 
 การด าเนินชีวิตของบุคคลโดยทั่วไปตามมาตรฐานของสังคมย่อมไม่มีผลต่อการพิจารณา แต่ถ้ารูปแบบในการ
ด าเนินชีวิตไม่เป็นไปตามการด าเนินชีวิตปกติที่ควรจะเป็นนั้น ย่อมก่อให้เกิดอันตรายกับตนเองในรูปแบบของการถูก
ท าร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต หรือการฆ่าตัวตาย 
 มูลเหตุของความเสี่ยงภัยในรูปแบบของการด าเนินชีวิต 
  1) อาชีพที่มีลักษณะผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคม เช่น ค้าของเถ่ือน ค้าประเวณี เจ้ามือหวยใต้ดิน 
กิจการบ่อนการพนัน เป็นต้น 
  2) อุปนิสัยหรือพฤติกรรมส่วนตัว พฤติกรรมส่วนตัวบางอย่างก่อให้เกิดแรงจูงใจในการฆาตกรรมได้สูง
กว่าปกติ เช่น ดื่มสุราของมึนเมาขาดสติเป็นประจ า เล่นการพนัน เป็นนักเลงอันธพาล เจ้าชู้/ชอบเที่ยวกลางคืน 
  3) เหตุเฉพาะกาล เป็นอันตรายอีกประการหนึ่งที่มีอยู่ และไม่สามารถพยากรณ์ความรุนแรงของ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เช่น บุคคลที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องเป็นคดีความในชั้นศาล นักการเมืองท้องถิ่น หัวคะแนน 
 จะเห็นได้ว่าบุคคลที่อยู่ในลักษณะดังกล่าวนี้ ถ้าจะมองถึงภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้ว จะมีผลบ้างในบาง
กลุ่ม แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีผลต่อการพิจารณาในสัญญาเพิ่มเติมบันทึกแนบท้ายฆาตกรรม จลาจล สงครามการเมือง 
(ฆจ.) มากกว่า หรือถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยงภัยมาก บริษัทก็อาจจะไม่พิจารณารับประกันภัย 
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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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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-15 
 

 
 

 การประเมินความเสี่ยงภัยที่เกิดจากลักษณะการด าเนินชีวิต และภัยที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยานั้น การได้มาซึ่ง
ข้อมูลถือเป็นเรื่องที่ยากมาก ต้องอาศัยข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น จากตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต การสังเกต
จากลักษณะอาชีพ การสังเกตภาพถ่ายจากบัตรประชาชน บางครั้งอาจจะช่วยบอกได้บ้าง นอกจากนี้การติดตามข้อมูล
ข่าวสาร ก็มีส่วนช่วยให้รู้จักกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้มีอิทธิพล ผู้พัวพันคดีทุจริต นักการเมืองท้องถิ่นที่มีความขัดแย้ง 
หรือแข่งขันสูง เป็นต้น     
 2.4 ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) ความเสี่ยงจากการลงทุน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนั้นส่งผลให้อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจริงเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับ
นั้นอาจจะสูงกว่า หรือต่ ากว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง  
 ในการพิจารณารับประกันภัยแบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุน ความเสี่ยงด้านการลงทุนเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ใช้พิจารณารับประกันภัย เพราะหากผู้เอาประกันภัยไม่มีความพร้อมทางด้านการลงทุน บริษัทก็จะไม่พิจารณา
รับประกันกรมธรรม์ประกันภัยแบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุนนี้ และหากบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย
ต้องรับความเสี่ยงร่วมกัน บริษัทประกันภัยจะบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนโดยแยกพอร์ตการลงทุนออกจากพอร์ต
การลงทุนรวมของบริษัทประกันภัย พร้อมทั้งน าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมและเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออม
เพิ่มเติม รวมถึงดอกผลจากการลงทุนของเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันภัย ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน
ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2556 ก าหนด คือ ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน ตรา
สารทุน หน่วยลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง การให้กู้ยืม การให้
เช่าซื้อรถ การรับอาวัลตั๋วเงิน และการออกหนังสือค้ าประกัน การท าธุรกรรมยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ การท าธุรกรรม
ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขาย หรือซื้อคืน  
 แต่หากผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง บริษัทประกันภัยจะต้องให้ค าแนะน าเร่ืองความ
เสี่ยงที่อาจจะได้ก าไร หรือขาดทุนจากการลงทุน เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยตระหนักก่อนที่จะท าประกันภัยแบบนี้  
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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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 การประเมินความเสี่ยงภัยที่เกิดจากลักษณะการด าเนินชีวิต และภัยที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยานั้น การได้มาซึ่ง
ข้อมูลถือเป็นเรื่องที่ยากมาก ต้องอาศัยข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น จากตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต การสังเกต
จากลักษณะอาชีพ การสังเกตภาพถ่ายจากบัตรประชาชน บางครั้งอาจจะช่วยบอกได้บ้าง นอกจากนี้การติดตามข้อมูล
ข่าวสาร ก็มีส่วนช่วยให้รู้จักกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้มีอิทธิพล ผู้พัวพันคดีทุจริต นักการเมืองท้องถิ่นที่มีความขัดแย้ง 
หรือแข่งขันสูง เป็นต้น     
 2.4 ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) ความเสี่ยงจากการลงทุน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนั้นส่งผลให้อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจริงเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับ
นั้นอาจจะสูงกว่า หรือต่ ากว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง  
 ในการพิจารณารับประกันภัยแบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุน ความเสี่ยงด้านการลงทุนเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ใช้พิจารณารับประกันภัย เพราะหากผู้เอาประกันภัยไม่มีความพร้อมทางด้านการลงทุน บริษัทก็จะไม่พิจารณา
รับประกันกรมธรรม์ประกันภัยแบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุนนี้ และหากบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย
ต้องรับความเสี่ยงร่วมกัน บริษัทประกันภัยจะบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนโดยแยกพอร์ตการลงทุนออกจากพอร์ต
การลงทุนรวมของบริษัทประกันภัย พร้อมทั้งน าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมและเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออม
เพิ่มเติม รวมถึงดอกผลจากการลงทุนของเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันภัย ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน
ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2556 ก าหนด คือ ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน ตรา
สารทุน หน่วยลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง การให้กู้ยืม การให้
เช่าซื้อรถ การรับอาวัลตั๋วเงิน และการออกหนังสือค้ าประกัน การท าธุรกรรมยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ การท าธุรกรรม
ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขาย หรือซื้อคืน  
 แต่หากผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง บริษัทประกันภัยจะต้องให้ค าแนะน าเร่ืองความ
เสี่ยงที่อาจจะได้ก าไร หรือขาดทุนจากการลงทุน เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยตระหนักก่อนที่จะท าประกันภัยแบบนี้  
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เร่ืองที ่3.3  
องค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย 
 
     
 องค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน และ
กรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 
และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ในส่วนของความคุ้มครอง จะใช้ทฤษฎีและหลักการที่
เหมือนกัน คือ 
     
1. องค์ประกอบของการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย   
 การประกันชีวิตจะแตกต่างจากสินค้าประเภทอ่ืน คือ ต้นทุนของการประกันชีวิ ตเมื่อประกาศขายจะไม่รู้
แน่นอนจนกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตจะครบก าหนด หรือสิ้นสุดผลบังคับ ดังนั้นในการก าหนดค่าของการประกันชวีิตจงึ
ขึ้นอยู่กับการคาดคะเน และสมมติฐานจากประสบการณ์ในอดีตเพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต  ดังนั้น เมื่อมี
เหตุการณ์เกิดข้ึนในอนาคตจะต้องไม่มีผลกระทบมากนักกับเบี้ยประกันภัยที่ค านวณไว้แล้ว  
 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการค านวณ ก าหนดค่าของการประกันภัย และ
อัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแบบต่าง  ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ถ้าเบี้ยประกันภัยที่ถูกก าหนดต่ าเกินไปอาจ
เป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงของบริษัท และถ้าเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปบริษัทอาจสูญเสียตลาดให้กับคู่แข่งได้ ดังนั้น
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของบริษัทประกันภัยขึ้นอยู่กับการค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 
 เบี้ยประกันภัย หมายถึง เบี้ยประกันภัยสุทธิที่รวมค่าใช้จ่าย และค่าบวกเพิ่มอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อความคุ้มครองที่จะได้รับจากการประกันภัย โดยองค์ประกอบส าคัญที่
มีผลต่อการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยคือ 1) อัตรามรณะ (Mortality Rate) 2) อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate)      
3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Expenses) 4) อัตราการขาดผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย 5) การส ารองฉุกเฉิน 
และ 6) อัตราผลก าไร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) อัตรามรณะ (Mortality Rate) คือตัวเลขที่แสดงอัตราการตายของคนในอายุต่าง ๆ ซึ่งนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยจะใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability) และกฎว่าด้วยจ านวนมาก (Law of Large Numbers) ในการ
ท านายเก่ียวกับความน่าจะเป็นของประชากรกลุ่มหนึ่ง ว่าในแต่ละปีผู้เอาประกันชีวิตจะเสียชีวิตเท่าไร โดย 
 ความน่าจะเป็น หมายถึง โอกาสที่เหตุการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้น หรืออัตราส่วนของจ านวนครั้งที่เหตุการณ์
บางอย่างจะเกิดขึ้นต่อจ านวนคร้ังที่เป็นไปได้ทั้งหมด 
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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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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-17 
 

 
 

 กฎว่าด้วยจ านวนมาก หมายถึงยิ่งจ านวนคร้ังที่จะเกิดมากข้ึน ตามทฤษฎีความน่าจะเป็นก็จะมากข้ึนด้วย เช่น 
ในการโยนเหรียญบาท 10,000 คร้ัง ความน่าจะเป็นที่โอกาสจะเกิดหัวจะมีจ านวนใกล้เคียงครึ่งหนึ่งของจ านวนครั้งที่
โยน ซึ่งจะใกล้เคียงกว่าการโยนเหรียญบาทเพียง 10 คร้ัง  
 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่สามารถท านายได้ว่าใครจะเสียชีวิตในเวลาใด แต่ จะสามารถท านายได้
โดยประมาณว่าจะมีคนเสียชีวิตกี่คน อัตราการตายของคนในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน แต่ละประเทศจึงมักจะ
สร้างตารางมรณะวิสัย (Mortality Table-ตารางที่ 3.1) ซึ่งแสดงอัตราการตายของผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญ 
และอุตสาหกรรม ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 100 ปี ว่ามีอัตราการเสียชีวิตเป็นจ านวนเท่าใด ปัจจุบัน         
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะค านวณเบี้ยประกันภัยโดยใช้ตารางมรณะไทย ปี 2551 ซึ่งจะแสดงความน่าจะเป็นของ 
คนไทยที่ท าประกันชีวิตที่จะมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตในแต่ละช่วงอายุ                    
 ตารางมรณะไทยจะเริ่มจากอายุ 0 ปี และไปสิ้นสุดที่อายุ 99 ปี หรือ 100 ปี ซึ่งแม้ว่าผู้เอาประกันภัยบางคน
อาจจะยังมีชีวิตอยู่ แต่ในทางทฤษฎีถือว่าเสียชีวิตแล้ว เช่น หากใครท าประกันชีวิตแบบตลอดชีพ และมีชีวิตอยู่จนถึง
อายุ 99 ปี บริษัทก็จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันชีวิตให้ และถือว่าการประกันชีวิตสิ้นสุดลง    
 จากตารางที่ 3.1 ซึ่งเป็นตารางมรณะไทย ปี 2551 เพศชาย เพศหญิง ของการประกันชีวิตประเภทสามัญ 
และประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ประเภทสามัญ ผู้เอาประกันชีวิตเพศชายที่มีอายุ 35 ปี จะมีอัตรามรณะ เท่ากับ 
2.9031 คน ต่อ 1,000 คน ในขณะที่เพศหญิง จะมีอัตรามรณะเท่ากับ 1.1942 คน ต่อ 1,000 คน                                              
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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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 กฎว่าด้วยจ านวนมาก หมายถึงยิ่งจ านวนคร้ังที่จะเกิดมากข้ึน ตามทฤษฎีความน่าจะเป็นก็จะมากข้ึนด้วย เช่น 
ในการโยนเหรียญบาท 10,000 คร้ัง ความน่าจะเป็นที่โอกาสจะเกิดหัวจะมีจ านวนใกล้เคียงครึ่งหนึ่งของจ านวนครั้งที่
โยน ซึ่งจะใกล้เคียงกว่าการโยนเหรียญบาทเพียง 10 คร้ัง  
 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่สามารถท านายได้ว่าใครจะเสียชีวิตในเวลาใด แต่ จะสามารถท านายได้
โดยประมาณว่าจะมีคนเสียชีวิตกี่คน อัตราการตายของคนในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน แต่ละประเทศจึงมักจะ
สร้างตารางมรณะวิสัย (Mortality Table-ตารางที่ 3.1) ซึ่งแสดงอัตราการตายของผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญ 
และอุตสาหกรรม ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 100 ปี ว่ามีอัตราการเสียชีวิตเป็นจ านวนเท่าใด ปัจจุบัน         
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะค านวณเบี้ยประกันภัยโดยใช้ตารางมรณะไทย ปี 2551 ซึ่งจะแสดงความน่าจะเป็นของ 
คนไทยที่ท าประกันชีวิตที่จะมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตในแต่ละช่วงอายุ                    
 ตารางมรณะไทยจะเริ่มจากอายุ 0 ปี และไปสิ้นสุดที่อายุ 99 ปี หรือ 100 ปี ซึ่งแม้ว่าผู้เอาประกันภัยบางคน
อาจจะยังมีชีวิตอยู่ แต่ในทางทฤษฎีถือว่าเสียชีวิตแล้ว เช่น หากใครท าประกันชีวิตแบบตลอดชีพ และมีชีวิตอยู่จนถึง
อายุ 99 ปี บริษัทก็จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันชีวิตให้ และถือว่าการประกันชีวิตสิ้นสุดลง    
 จากตารางที่ 3.1 ซึ่งเป็นตารางมรณะไทย ปี 2551 เพศชาย เพศหญิง ของการประกันชีวิตประเภทสามัญ 
และประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ประเภทสามัญ ผู้เอาประกันชีวิตเพศชายที่มีอายุ 35 ปี จะมีอัตรามรณะ เท่ากับ 
2.9031 คน ต่อ 1,000 คน ในขณะที่เพศหญิง จะมีอัตรามรณะเท่ากับ 1.1942 คน ต่อ 1,000 คน                                              
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ตารางที ่3.1 ตารางแสดงมรณะไทย ปี พ.ศ. 2551 
                             ต่อ 1,000 คน 

ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
0 5.1713 3.5928 4.3838 3.2672 1.0462 1.0253 0.9766 0.7696 
1 2.5856 1.7964 2.1919 1.6336 0.9339 0.9108 0.8548 0.6626 
2 1.7589 1.3465 1.6045 1.2524 0.8322 0.8065 0.7374 0.5734 
3 1.3127 1.0582 1.2818 1.0336 0.7425 0.7139 0.6253 0.5113 
4 1.0397 0.8606 1.0889 0.8940 0.6656 0.6345 0.5239 0.4657 
5 0.8595 0.7189 0.9687 0.7994 0.6028 0.5695 0.4452 0.4405 
6 0.7354 0.6139 0.8945 0.7333 0.5557 0.5200 0.4070 0.4494 
7 0.6501 0.5356 0.8548 0.6867 0.5264 0.4859 0.4106 0.4788 
8 0.5975 0.4786 0.8504 0.6544 0.5177 0.4667 0.4425 0.5173 
9 0.5796 0.4404 0.8924 0.6334 0.5332 0.4612 0.4938 0.5505 
10 0.6040 0.4215 0.9993 0.6233 0.5767 0.4675 0.5826 0.5815 
11 0.7130 0.4251 1.2141 0.6274 0.6517 0.4836 0.7191 0.6110 
12 0.9270 0.4512 1.4959 0.6718 0.7601 0.5071 0.9020 0.6372 
13 1.2717 0.4982 1.8617 0.7734 0.9012 0.5358 1.1152 0.6557 
14 1.7248 0.5628 2.3161 0.9289 1.0708 0.5675 1.3517 0.6681 
15 2.2670 0.6409 2.8561 1.1449 1.2610 0.6000 1.6061 0.6640 
16 2.8636 0.7279 3.4795 1.4181 1.4617 0.6318 1.8665 0.6578 
17 3.4727 0.8192 4.1847 1.7365 1.6610 0.6615 2.1045 0.6667 
18 4.0504 0.9102 4.9684 2.0775 1.8473 0.6887 2.3054 0.6836 
19 4.5593 0.9972 5.8182 2.4151 2.0109 0.7128 2.4533 0.7022 
20 4.9751 1.0779 6.7205 2.7206 2.2799 0.7687 2.5686 0.7387 
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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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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
21 5.2900 1.1508 7.6441 2.9745 2.3870 0.7882 2.6941 0.7980 
22 5.5107 1.2156 8.5548 3.1635 2.4620 0.8056 2.8356 0.8708 
23 5.6537 1.2725 9.4064 3.2895 2.5091 0.8211 2.9826 0.9516 
24 5.7388 1.3220 10.1585 3.3616 2.5346 0.8354 3.1378 1.0355 
25 5.7850 1.3646 10.7789 3.3971 2.5456 0.8488 3.2942 1.1194 
26 5.8077 1.4013 11.2608 3.4101 2.5488 0.8624 3.4499 1.2081 
27 5.8174 1.4334 11.5987 3.4161 2.5503 0.8774 3.5917 1.2969 
28 5.8206 1.4627 11.8130 3.4204 2.5550 0.8957 3.7039 1.3772 
29 5.8219 1.4911 11.9318 3.4255 2.5664 0.9189 3.7883 1.4513 
30 5.8239 1.5211 11.9886 3.4296 2.5874 0.9486 3.8608 1.52 
31 5.8278 1.5551 12.0083 3.4346 2.6201 0.9856 3.9395 1.6014 
32 5.8340 1.5958 12.0142 3.4437 2.6664 1.0298 4.0505 1.6876 
33 5.8430 1.6455 12.0155 3.4665 2.7279 1.0803 4.1971 1.7684 
34 5.8564 1.7067 12.0203 3.5136 2.8063 1.1357 4.3684 1.8534 
35 5.8766 1.7814 12.0271 3.5966 2.9031 1.1942 4.5546 1.9368 
36 5.9066 1.8717 12.0314 3.7231 3.0194 1.2547 4.7409 2.0011 
37 5.9514 1.9789 12.0334 3.8968 3.1560 1.3165 4.9154 2.0475 
38 6.0179 2.1038 12.0349 4.1160 3.3132 1.3800 5.0895 2.0894 
39 6.1154 2.2465 12.0355 4.3768 3.4910 1.4468 5.2847 2.1453 
40 6.2544 2.4066 12.0381 4.6730 3.6895 1.5185 5.5104 2.2303 
41 6.4459 2.5839 12.0502 4.9986 3.8740 1.5418 5.7759 2.3368 
42 6.6985 2.7784 12.0838 5.3493 4.1157 1.6274 6.0822 2.4719 
43 7.0184 2.9918 12.1584 5.7230 4.3801 1.7237 6.4222 2.6336 
44 7.4074 3.2275 12.2995 6.1189 4.6692 1.8327 6.8094 2.8222 
45 7.8637 3.4903 12.5365 6.5378 4.9858 1.9572 7.2413 3.0535 
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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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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
21 5.2900 1.1508 7.6441 2.9745 2.3870 0.7882 2.6941 0.7980 
22 5.5107 1.2156 8.5548 3.1635 2.4620 0.8056 2.8356 0.8708 
23 5.6537 1.2725 9.4064 3.2895 2.5091 0.8211 2.9826 0.9516 
24 5.7388 1.3220 10.1585 3.3616 2.5346 0.8354 3.1378 1.0355 
25 5.7850 1.3646 10.7789 3.3971 2.5456 0.8488 3.2942 1.1194 
26 5.8077 1.4013 11.2608 3.4101 2.5488 0.8624 3.4499 1.2081 
27 5.8174 1.4334 11.5987 3.4161 2.5503 0.8774 3.5917 1.2969 
28 5.8206 1.4627 11.8130 3.4204 2.5550 0.8957 3.7039 1.3772 
29 5.8219 1.4911 11.9318 3.4255 2.5664 0.9189 3.7883 1.4513 
30 5.8239 1.5211 11.9886 3.4296 2.5874 0.9486 3.8608 1.52 
31 5.8278 1.5551 12.0083 3.4346 2.6201 0.9856 3.9395 1.6014 
32 5.8340 1.5958 12.0142 3.4437 2.6664 1.0298 4.0505 1.6876 
33 5.8430 1.6455 12.0155 3.4665 2.7279 1.0803 4.1971 1.7684 
34 5.8564 1.7067 12.0203 3.5136 2.8063 1.1357 4.3684 1.8534 
35 5.8766 1.7814 12.0271 3.5966 2.9031 1.1942 4.5546 1.9368 
36 5.9066 1.8717 12.0314 3.7231 3.0194 1.2547 4.7409 2.0011 
37 5.9514 1.9789 12.0334 3.8968 3.1560 1.3165 4.9154 2.0475 
38 6.0179 2.1038 12.0349 4.1160 3.3132 1.3800 5.0895 2.0894 
39 6.1154 2.2465 12.0355 4.3768 3.4910 1.4468 5.2847 2.1453 
40 6.2544 2.4066 12.0381 4.6730 3.6895 1.5185 5.5104 2.2303 
41 6.4459 2.5839 12.0502 4.9986 3.8740 1.5418 5.7759 2.3368 
42 6.6985 2.7784 12.0838 5.3493 4.1157 1.6274 6.0822 2.4719 
43 7.0184 2.9918 12.1584 5.7230 4.3801 1.7237 6.4222 2.6336 
44 7.4074 3.2275 12.2995 6.1189 4.6692 1.8327 6.8094 2.8222 
45 7.8637 3.4903 12.5365 6.5378 4.9858 1.9572 7.2413 3.0535 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
46 8.3826 3.7855 12.8959 6.9821 5.0989 2.1007 7.7079 3.3376 
47 8.9571 4.1183 13.3916 7.4552 5.4636 2.2683 8.2113 3.6637 
48 9.5771 4.4911 14.0252 7.9610 5.8662 2.4662 8.7741 4.0468 
49 10.2320 4.9037 14.7865 8.5041 6.3120 2.7020 9.4153 4.5007 
50 10.9113 5.3530 15.6576 9.0900 6.8076 2.9837 10.1465 5.0417 
51 11.6099 5.8362 16.6211 9.7251 7.3607 3.3194 10.9548 5.6705 
52 12.3297 6.3521 17.6619 10.4166 7.9794 3.7169 11.8307 6.3695 
53 13.0833 6.9050 18.7733 11.1725 8.6727 4.1830 12.7911 7.1362 
54 13.8929 7.5049 19.9585 12.0021 9.4500 4.7236 13.8578 7.9620 
55 14.7899 8.1679 21.2307 12.9152 10.3216 5.3434 15.0523 8.8480 
56 15.8097 8.9141 22.6088 13.9213 11.2997 6.0461 16.3634 9.8376 
57 16.9871 9.7646 24.1181 15.0293 12.3989 6.8349 17.7594 10.9264 
58 18.3532 10.7411 25.7797 16.2480 13.6371 7.7135 19.2299 12.1310 
59 19.9355 11.8665 27.6145 17.5873 15.0344 8.6872 20.8180 13.4515 
60 21.7523 13.1602 29.6375 19.0562 16.6115 9.7643 22.6362 14.9366 
61 23.8103 14.6349 31.8580 20.6612 18.3863 10.9585 24.6795 16.5420 
62 26.1046 16.2936 34.2794 22.4053 20.3707 12.2887 26.8951 18.1744 
63 28.6186 18.1234 36.8988 24.2860 22.5674 13.7795 29.2552 19.8302 
64 31.3234 20.0949 39.7021 26.2956 24.9698 15.4586 31.7980 21.5874 
65 34.1786 22.1650 42.6673 28.4220 27.5635 17.3541 34.6150 23.5993 
66 37.1394 24.2890 45.7688 30.6526 30.3318 19.4898 37.8538 26.0265 
67 40.1699 26.4339 48.9841 32.9772 33.2621 21.8817 41.4346 28.9042 
68 43.2484 28.5909 52.2987 35.3892 36.3553 24.5346 45.0475 31.9283 
69 46.3744 30.7777 55.7046 37.8843 39.6311 27.4394 48.9334 34.8515 
70 49.5763 33.0454 59.2061 40.4645 43.1320 30.5717 53.6668 38.3260 
71 52.9177 35.4731 62.8233 43.1355 46.9215 33.8943 59.2934 42.2835 
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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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  ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
72 56.4865 38.1560 66.5911 45.9062 51.0790 37.3608 65.4559 47.1470 
73 60.3873 41.1909 70.5607 48.7966 55.6903 40.9251 71.4233 52.6263 
74 64.7242 44.6685 74.7926 51.8478 60.8343 44.5534 77.6603 59.5500 
75 69.5994 48.6656 79.3609 55.1286 66.5641 48.2373 85.0003 68.3145 
76 75.0962 53.2419 84.2967 58.7427 72.8885 52.0074 93.9771 78.5014 
77 81.2749 58.4403 89.6886 62.8212 79.7485 55.9448 104.1888 89.1553 
78 88.1691 64.2936 95.5832 67.5139 87.0028 60.1837 114.9819 99.6512 
79 95.8006 70.8331 102.0493 72.9692 94.4359 64.9034 125.5835 109.6087 
80 104.1751 78.0886 109.1643 79.3112 101.8052 70.3157 135.9668 119.3320 
81 113.2930 86.1832 117.0172 86.6231 108.9104 76.6443 146.1450 128.1058 
82 123.2371 94.9407 125.6993 94.9526 115.6808 84.1011 155.8305 137.1491 
83 133.7987 104.4966 135.2982 104.3096 122.2476 92.8666 164.6388 145.7236 
84 145.1245 114.9046 145.8811 114.6814 128.9782 103.0712 173.1651 153.5321 
85 157.2453 126.2180 157.4945 126.0495 136.4445 114.7844 182.4859 163.8565 
96 170.1887 138.4888 170.1510 138.4077 145.3276 128.0065 193.6098 178.0193 
87 183.9786 151.7670 183.8325 151.7673 156.2715 142.6601 206.2526 193.9097 
88 198.6342 166.0985 198.4983 166.1596 169.7406 158.5858 219.9660 210.9293 
89 214.1689 181.5243 214.1689 181.5243 185.9019 175.5529 234.4350 228.4008 
90 230.5900 198.0792 230.5900 198.0792 204.5678 193.0092 250.0154 246.1378 
91 247.8970 215.7892 247.8970 215.7892 225.2324 210.4035 266.8705 264.1705 
92 266.0817 234.6708 266.0817 234.6708 247.2130 227.4564 284.8464 280.9284 
93 285.1262 254.7288 285.1262 254.7288 269.8015 244.4235 303.7154 297.0238 
94 305.0039 275.9545 305.0039 275.9545 292.3918 261.8236 323.3095 313.1783 
95 325.6775 298.3246 325.6775 298.3246 314.5678 280.7621 343.7016 328.8200 
96 347.0996 321.8003 347.0996 321.8003 336.1578 302.1461 365.0580 345.8977 
97 369.2128 346.3252 369.2128 346.3252 357.2230 326.8117 387.1903 364.3869 
98 391.9493 371.8262 391.9493 371.8262 377.9999 354.7206 409.8585 381.5029 
99 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 
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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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  ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
72 56.4865 38.1560 66.5911 45.9062 51.0790 37.3608 65.4559 47.1470 
73 60.3873 41.1909 70.5607 48.7966 55.6903 40.9251 71.4233 52.6263 
74 64.7242 44.6685 74.7926 51.8478 60.8343 44.5534 77.6603 59.5500 
75 69.5994 48.6656 79.3609 55.1286 66.5641 48.2373 85.0003 68.3145 
76 75.0962 53.2419 84.2967 58.7427 72.8885 52.0074 93.9771 78.5014 
77 81.2749 58.4403 89.6886 62.8212 79.7485 55.9448 104.1888 89.1553 
78 88.1691 64.2936 95.5832 67.5139 87.0028 60.1837 114.9819 99.6512 
79 95.8006 70.8331 102.0493 72.9692 94.4359 64.9034 125.5835 109.6087 
80 104.1751 78.0886 109.1643 79.3112 101.8052 70.3157 135.9668 119.3320 
81 113.2930 86.1832 117.0172 86.6231 108.9104 76.6443 146.1450 128.1058 
82 123.2371 94.9407 125.6993 94.9526 115.6808 84.1011 155.8305 137.1491 
83 133.7987 104.4966 135.2982 104.3096 122.2476 92.8666 164.6388 145.7236 
84 145.1245 114.9046 145.8811 114.6814 128.9782 103.0712 173.1651 153.5321 
85 157.2453 126.2180 157.4945 126.0495 136.4445 114.7844 182.4859 163.8565 
96 170.1887 138.4888 170.1510 138.4077 145.3276 128.0065 193.6098 178.0193 
87 183.9786 151.7670 183.8325 151.7673 156.2715 142.6601 206.2526 193.9097 
88 198.6342 166.0985 198.4983 166.1596 169.7406 158.5858 219.9660 210.9293 
89 214.1689 181.5243 214.1689 181.5243 185.9019 175.5529 234.4350 228.4008 
90 230.5900 198.0792 230.5900 198.0792 204.5678 193.0092 250.0154 246.1378 
91 247.8970 215.7892 247.8970 215.7892 225.2324 210.4035 266.8705 264.1705 
92 266.0817 234.6708 266.0817 234.6708 247.2130 227.4564 284.8464 280.9284 
93 285.1262 254.7288 285.1262 254.7288 269.8015 244.4235 303.7154 297.0238 
94 305.0039 275.9545 305.0039 275.9545 292.3918 261.8236 323.3095 313.1783 
95 325.6775 298.3246 325.6775 298.3246 314.5678 280.7621 343.7016 328.8200 
96 347.0996 321.8003 347.0996 321.8003 336.1578 302.1461 365.0580 345.8977 
97 369.2128 346.3252 369.2128 346.3252 357.2230 326.8117 387.1903 364.3869 
98 391.9493 371.8262 391.9493 371.8262 377.9999 354.7206 409.8585 381.5029 
99 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 
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2) อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) เนื่องด้วยสัญญาประกันชีวิตเป็นสญัญาระยะยาว กว่าที่ผู้เอาประกันภัยหรือ
ผู้รับประโยชน์จะได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัยตามที่ซื้อไว้ มูลค่าของเงินย่อมเปลี่ยนแปลงไป การค านวณอัตราเบี้ย
ประกันภัย จึงต้องใช้อัตราดอกเบี้ยทบต้นเพื่อค านวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ของเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บ
จากผู้เอาประกันภัย โดยถือหลักว่า ณ วันออกกรมธรรม์ประกันภัย มูลค่าปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยในอนาคตต้อง
เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินผลประโยชน์ในอนาคต นอกจากนี้ การใช้อัตราดอกเบี้ยต่างกันยังมีผลให้เบี้ยประกันภัย
ต่างกัน หากใช้อัตราดอกเบี้ยสูงจะมีผลท าให้เบี้ยประกันภัยต่ าลง ขณะที่การใช้อัตราดอกเบี้ยต่ า จะมีผลท าให้เบี้ย
ประกันภัยสูงขึ้น  
 มูลค่าปัจจุบัน หมายถึง ค่าของเงินในเวลาปัจจุบันที่ควรลงทุนเพื่อให้ได้เงินสะสม 1 บาท ในตอนสิ้นปี  
 ดอกเบี้ยเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการค านวณเบี้ยประกันภัย  โดยทั่วไป เบี้ยประกันภัยจะจ่ายเมื่อต้นปี 
และการเรียกร้องกรณีมรณกรรมอาจเกิดขึ้นระหว่างปี หรือเมื่อสิ้นปี บริษัทจึงมีโอกาสน าเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอา
ประกันภัยช าระไปลงทุนหาดอกผลได้ และถ้าเป็นสัญญาระยะยาว จ านวนเบี้ยประกันภัยจะถูกน าไปลงทุนทันทีที่
บริษัทได้รับเมื่อสิ้นปี ดอกเบี้ยที่ได้รับจะน าไปรวมกับเงินต้นในปีถัดไป ซึ่งจะท าให้เงินต้นเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 อัตราดอกเบี้ยของธุรกิจประกันภัยที่ใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยจะต้องก าหนดไว้ค่อนข้างต่ า  เนื่องจาก
สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตท าได้ยาก ซึ่งหากเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลง ก็จะไม่เกิดผลกระทบกับธุรกิจประกันชีวิตมากนัก                                                                                 
 3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Expenses) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภทคือ ค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายผันแปรตามเบี้ยประกันภัย 
  (1) ค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าอาคารสถานที่ เป็นต้น 
  (2) ค่าใช้จ่ายผันแปรตามเบี้ยประกันภัย ประกอบด้วย        
   ก. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าบ าเหน็จพิเศษ ค่าขยายงาน ค่าพาหนะที่
จ่ายให้กับตัวแทนประกันชีวิต เป็นต้น 
   ข. ค่าใช้จ่ายในการพิจารณารับประกันชีวิต เช่น ค่าตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกันภัย  ค่าออก
กรมธรรม์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจสอบประวัติผู้ขอเอาประกันภัย เป็นต้น    
   ค. ค่าใช้จ่ายในการเก็บเบี้ยประกันภัย เช่น ค่าจัดพิมพ์ใบแจ้งก าหนดช าระเบี้ยประกั นภัย/
ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยพร้อมค่าจัดส่ง เป็นต้น 
   ง. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อพิสูจน์การเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น     
   จ. ค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและการพัฒนา การบัญชี ค่าใช้จ่ายด้านคณิตศาสตร์
ประกันภัยและด้านกฎหมาย เป็นต้น  
 นอกจากปัจจัยหลักทั้ง 3 ประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทประกันภัยต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ เพื่อให้เบี้ย
ประกันชีวิตมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะท าให้การด าเนินธุรกิจประกันชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น  
 4) อัตราการขาดผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย (Lapse Rate) อัตราการขาดผลบังคับของกรมธรรม์
ประกันภัย เกิดข้ึนจากการที่ผู้เอาประกันภัยมีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนที่
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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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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-23 
 

 
 

กรมธรรม์จะครบก าหนดอายุ ซึ่งท าให้บริษัทประกันภัยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย เพราะในช่วงแรกของการออก
กรมธรรม์ประกันภัย 1 – 2 ปี บริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ เช่น ค่าบ าเหน็จ ซึ่งบางแบบประกันภัย 
มีค่าบ าเหน็จ สูงถึงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ปีต่อไปจะลดลง ค่าการพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัย ค่าตรวจสุขภาพ เป็น
ต้น ดังนั้นหากบริษัทมีอัตราการเวนคืนของกรมธรรม์ประกันภัยในช่วงปแีรกสูง บริษัทประกันภัยอาจจะมีรายรับ ไม่พอ
กับรายจ่าย 
 ในการค านวณเก่ียวกับอัตราการขาดผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องพิจารณาเก่ียวกับ 
  (1) ภาวะเศรษฐกิจและรายได้ประชากรของประเทศ เพราะถ้าภาวะเศรษฐกิจไม่ดี อัตราคนว่างงานสูง 
รายได้ประชากรต่ า จะท าให้การขาดผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยมีสูง 
  (2) คุณภาพของพนักงาน พนักงานที่ขาดความรู้ความเข้าใจในงานประกันภัยที่รับผิดชอบ  ท าให้ไม่
สามารถอธิบายผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์ หรือเวนคืนกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย มีผลให้การขาดผลบังคับของ
กรมธรรม์ประกันภัยมีสูง 
  (3) ประเภทและแบบต่าง ๆ ของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภทสามัญจะมีอัตราการ
ขาดผลบังคับของกรมธรรม์ต่ ากว่าประเภทอุตสาหกรรม เป็นต้น 
  (4) รายได้ของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยที่มีรายได้สูงมักจะมีการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยต่ า
กว่าผู้เอาประกันภัยที่มีรายได้ต่ า ท าให้อัตราการขาดผลบังคับมีสูงส าหรับผู้มีรายได้ต่ าเพื่อน าเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน   
 5) การส ารองฉุกเฉิน บริษัทประกันภัยจ าเป็นต้องมีการส ารองฉุกเฉินในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น 
เช่น อัตรามรณะสูงขึ้นอย่างผิดปกติ โดยอาจจะน าไปรวมกับรายการอ่ืน  ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย ตารางมรณะวิสัย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น หรืออาจน าไปบวกเพิ่มในเบี้ยประกันภัยเป็นการเฉพาะได้ หากยัง
ไม่ได้ค านวณรวมในรายอ่ืน ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว                    
 6) อัตราผลก าไร โดยทั่วไปผลก าไรจะแฝงในการส ารองฉุกเฉิน และรายการอ่ืน ๆ เช่น ในรายการมรณะวิสัย
ใช้อัตราที่ค่อนข้างสูงกว่าความเป็นจริง อัตราดอกเบี้ยจะใช้อัตราค่อนข้างต่ ากว่าอัตราในตลาด อัตราการเวนคืนจะ
ประมาณการไว้สูงกว่าความเป็นจริงที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายจะประมาณเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ค่อนข้างสูง เป็นต้น  
 
2. แนวทางในการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal 
Life Insurance) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) การ
ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแบบนี้จะมีแนวทางในการก าหนดอัตรา
เบี้ยประกันภัยเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน ที่ส าคัญดังนี้ 
 1) อัตราเบี้ยประกันภัยต้องเพียงพอ (Adequate) บริษัทผู้รับประกันชีวิตต้องก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้
เพียงพอต่อการจ่ายผลประโยชน์/ผลตอบแทนให้กับผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
และเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจด้วย เพื่อมิให้บริษัทประกันภัยประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน  
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ค่ำตรวจสขุภำพ เป็นต้น

ดัง น้ันหำกบริ ษัทมีอัตรำกำร
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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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กรมธรรม์จะครบก าหนดอายุ ซึ่งท าให้บริษัทประกันภัยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย เพราะในช่วงแรกของการออก
กรมธรรม์ประกันภัย 1 – 2 ปี บริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ เช่น ค่าบ าเหน็จ ซึ่งบางแบบประกันภัย 
มีค่าบ าเหน็จ สูงถึงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ปีต่อไปจะลดลง ค่าการพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัย ค่าตรวจสุขภาพ เป็น
ต้น ดังนั้นหากบริษัทมีอัตราการเวนคืนของกรมธรรม์ประกันภัยในช่วงปแีรกสูง บริษัทประกันภัยอาจจะมีรายรับ ไม่พอ
กับรายจ่าย 
 ในการค านวณเก่ียวกับอัตราการขาดผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องพิจารณาเก่ียวกับ 
  (1) ภาวะเศรษฐกิจและรายได้ประชากรของประเทศ เพราะถ้าภาวะเศรษฐกิจไม่ดี อัตราคนว่างงานสูง 
รายได้ประชากรต่ า จะท าให้การขาดผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยมีสูง 
  (2) คุณภาพของพนักงาน พนักงานที่ขาดความรู้ความเข้าใจในงานประกันภัยที่รับผิดชอบ  ท าให้ไม่
สามารถอธิบายผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์ หรือเวนคืนกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย มีผลให้การขาดผลบังคับของ
กรมธรรม์ประกันภัยมีสูง 
  (3) ประเภทและแบบต่าง ๆ ของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภทสามัญจะมีอัตราการ
ขาดผลบังคับของกรมธรรม์ต่ ากว่าประเภทอุตสาหกรรม เป็นต้น 
  (4) รายได้ของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยที่มีรายได้สูงมักจะมีการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยต่ า
กว่าผู้เอาประกันภัยที่มีรายได้ต่ า ท าให้อัตราการขาดผลบังคับมีสูงส าหรับผู้มีรายได้ต่ าเพื่อน าเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน   
 5) การส ารองฉุกเฉิน บริษัทประกันภัยจ าเป็นต้องมีการส ารองฉุกเฉินในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น 
เช่น อัตรามรณะสูงขึ้นอย่างผิดปกติ โดยอาจจะน าไปรวมกับรายการอ่ืน  ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย ตารางมรณะวิสัย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น หรืออาจน าไปบวกเพิ่มในเบี้ยประกันภัยเป็นการเฉพาะได้ หากยัง
ไม่ได้ค านวณรวมในรายอ่ืน ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว                    
 6) อัตราผลก าไร โดยทั่วไปผลก าไรจะแฝงในการส ารองฉุกเฉิน และรายการอ่ืน ๆ เช่น ในรายการมรณะวิสัย
ใช้อัตราที่ค่อนข้างสูงกว่าความเป็นจริง อัตราดอกเบี้ยจะใช้อัตราค่อนข้างต่ ากว่าอัตราในตลาด อัตราการเวนคืนจะ
ประมาณการไว้สูงกว่าความเป็นจริงที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายจะประมาณเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ค่อนข้างสูง เป็นต้น  
 
2. แนวทางในการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal 
Life Insurance) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) การ
ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแบบนี้จะมีแนวทางในการก าหนดอัตรา
เบี้ยประกันภัยเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน ที่ส าคัญดังนี้ 
 1) อัตราเบี้ยประกันภัยต้องเพียงพอ (Adequate) บริษัทผู้รับประกันชีวิตต้องก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้
เพียงพอต่อการจ่ายผลประโยชน์/ผลตอบแทนให้กับผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
และเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจด้วย เพื่อมิให้บริษัทประกันภัยประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน  
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 2) อัตราเบ้ียประกันภัยต้องยุติธรรมต่อผู้ เอาประกันภัย (Equitable) บริษัทประกันภัยต้องก าหนดอัตรา
เบี้ยประกันภัยให้ยุติธรรมและเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยที่มีสภาพความ
เสี่ยงภัยสูงก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงกว่าผู้เอาประกันภัยที่มีสภาพความเสี่ยงภัยปกติ ผู้เอาประกันภัยที่มีสภาพความ
เสี่ยงภัยเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันควรจ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน  

3) อัตราเบ้ียประกันภัยต้องไม่สูงเกินไป (Not Excessive) บริษัทผู้รับประกันภัยต้องก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยไม่สูงเกินไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยได้ ขณะที่การก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปอาจท า
ให้บริษัทประกันภัยมีผลก าไรเกินควรและ/หรือท าให้ผู้เอาประกันภัยอาจตัดสินใจซื้อประกันภัยกับบริษัทคู่แข่งซึ่งมี
อัตราเบี้ยประกันภัยต่ ากว่า                                                                                    
 ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแบบพิเศษ เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) บริษัทประกันภัยต้อง
ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและสอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
รวมทั้งต้องปฏิบัติตามประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยอัตราเบี้ยประกันชีวิตแบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุน
สามารถแยกส่วนของค่าใช้จ่าย ค่าการประกันภัย การออมและการลงทุนได้ชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้  
  (1) ก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยและจ านวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิขั้นต่ า 
  (2) ในแต่ละปีกรมธรรม์ประกันภัย เบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม (Top – up) ในแต่ละงวด
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1 เท่าของเบี้ยประกันภัยรายปี    
  (3) ให้ใช้อัตรามรณะตามที่นายทะเบียนก าหนด (ปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 100 ของอัตรามรณะตามตาราง
มรณะไทย ปี 2551)                  
  (4) ให้ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับเบี้ยประกันภัย (Front End Loading) และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ถอนมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย หรือการเวนคืนกรมธรรม์ (Back End Loading) รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ตาม
ความเหมาะสมเพื่อนายทะเบียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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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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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

3-24
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เร่ืองที ่3.4  
บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกนัชีวติในการพจิารณารับประกนัภัย
แบบพเิศษ 
 
 
 ตัวแทนประกันชีวิตมิใช่เป็นผู้ที่มีบทบาทแต่เพียงขายประกันชีวิต หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเท่านั้น แต่
ตัวแทนประกันชีวิตยังเป็นผู้มีบทบาทส าคัญมากต่อการพิจารณารับประกันภัย เนื่องจากตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ที่
จะต้องท าความรู้จัก สร้างสัมพันธ์ใกล้ชิด รู้จักสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ฐานะการเงิน อาชีพและรายละเอียดอ่ืน ๆ 
และรวบรวมข้อมูลของผู้เอาประกันภัยให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย  เพราะ
หากตัวแทนประกันชีวิตสามารถพิจารณารับประกันภัยและคัดเลือกภัยได้ดีในเบื้องต้น ย่อมส่งผลดีต่อการเติบโตของ
ธุรกิจประกันภัย ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ความคงอยู่ของกรมธรรม์และรายได้ของตัวแทนประกัน
ชีวิต เพราะบริษัทประกันชีวิตจะประเมินและพิจารณารับประกันภัยผู้เอาประกันภัยจากใบค าขอเอาประกันภัย และ
เอกสารประกอบอ่ืน ๆ เท่านั้น ไม่ได้เห็นลักษณะ รูปร่างหน้าตา ที่แท้จริงของผู้ขอเอาประกันภัย 
 การที่ตัวแทนประกันชีวิตจะสามารถแสดงบทบาทในฐานะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นที่ดี มีบุคลิกภาพเป็นที่
ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือ ที่ท าให้ผู้เอาประกันชีวิตเปิดใจ และยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวที่ส าคัญทั้งทางด้านการเงิน
หรือสุขภาพ และตัดสินใจท าประกันชีวิตแบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุน เช่น ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้นั้น ตัวแทนประกัน
ชีวิตจะต้องพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอในทุกด้าน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเร่ืองของงานด้านประกันชีวิต และรู้
รอบในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น ที่จะสามารถช่วยวางแผนการเงิน แนะน า
เร่ืองการลงทุน หรือช่วยเหลือแนะน าลูกค้าเรื่องอ่ืน ๆ ได้ และที่ส าคัญจะต้องมีใบอนุญาตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบพื้นฐาน ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตจะต้องอบรม สอบรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน
ประกันชีวิต ตามที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนด  
 
1.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ และยูนิต ลงิค์ 

ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ 
 นอกจากการมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตเพื่อเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐานแล้ว ตัวแทน
ประกันชีวิตในฐานะที่เป็นผู้แนะน าการลงทุนจะสามารถน าเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์-
รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้นั้นจะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

สอบขอรบัใบอนุญำตตวัแทนแบบพืน้ฐำน ซึง่ตัวแทนประกนัชวีติจะต้องอบรม สอบเพือ่ขอรบัใบอนญุำตตวัแทนประกนัชวีติ และขึน้ทะเบยีนเป็นตวัแทน 

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

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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เร่ืองที ่3.4  
บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกนัชีวติในการพจิารณารับประกนัภัย
แบบพเิศษ 
 
 
 ตัวแทนประกันชีวิตมิใช่เป็นผู้ที่มีบทบาทแต่เพียงขายประกันชีวิต หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเท่านั้น แต่
ตัวแทนประกันชีวิตยังเป็นผู้มีบทบาทส าคัญมากต่อการพิจารณารับประกันภัย เนื่องจากตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ที่
จะต้องท าความรู้จัก สร้างสัมพันธ์ใกล้ชิด รู้จักสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ฐานะการเงิน อาชีพและรายละเอียดอ่ืน ๆ 
และรวบรวมข้อมูลของผู้เอาประกันภัยให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย  เพราะ
หากตัวแทนประกันชีวิตสามารถพิจารณารับประกันภัยและคัดเลือกภัยได้ดีในเบื้องต้น ย่อมส่งผลดีต่อการเติบโตของ
ธุรกิจประกันภัย ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ความคงอยู่ของกรมธรรม์และรายได้ของตัวแทนประกัน
ชีวิต เพราะบริษัทประกันชีวิตจะประเมินและพิจารณารับประกันภัยผู้เอาประกันภัยจากใบค าขอเอาประกันภัย และ
เอกสารประกอบอ่ืน ๆ เท่านั้น ไม่ได้เห็นลักษณะ รูปร่างหน้าตา ที่แท้จริงของผู้ขอเอาประกันภัย 
 การที่ตัวแทนประกันชีวิตจะสามารถแสดงบทบาทในฐานะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นที่ดี มีบุคลิกภาพเป็นที่
ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือ ที่ท าให้ผู้เอาประกันชีวิตเปิดใจ และยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวที่ส าคัญทั้งทางด้านการเงิน
หรือสุขภาพ และตัดสินใจท าประกันชีวิตแบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุน เช่น ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้นั้น ตัวแทนประกัน
ชีวิตจะต้องพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอในทุกด้าน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเร่ืองของงานด้านประกันชีวิต และรู้
รอบในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น ที่จะสามารถช่วยวางแผนการเงิน แนะน า
เร่ืองการลงทุน หรือช่วยเหลือแนะน าลูกค้าเรื่องอ่ืน ๆ ได้ และที่ส าคัญจะต้องมีใบอนุญาตขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบพื้นฐาน ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตจะต้องอบรม สอบรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน
ประกันชีวิต ตามที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนด  
 
1.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ และยูนิต ลงิค์ 

ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ 
 นอกจากการมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตเพื่อเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐานแล้ว ตัวแทน
ประกันชีวิตในฐานะที่เป็นผู้แนะน าการลงทุนจะสามารถน าเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์-
รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ได้นั้นจะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

3-26  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 

 
 

 1.1 คุณสมบัติของผู้ เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life 
Insurance) ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่น าเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์      
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  2) เป็นผู้ขายประกันชีวิตแบบรายบุคคลรายใหม่ ประเภทสามัญ หรือประเภทอุตสาหกรรม ไม่ต่ ากว่า
สิบห้าราย หรือจ านวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ ากว่าสองล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมการประกันภัยกลุ่ม และการประกันภัย
แบบช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว                
  3) เป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life Insurance 
ตามหลักสูตรที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไม่เกินสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียน1 

 1.2 คุณสมบัติของผู้ เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life 
Insurance) ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่น าเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อิน-ชัวร์
รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
  1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และได้รับอนุญาตให้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนของบริษัทประกันชีวิต 
  2) เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยให้เป็นผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 
  3) เป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามหลักสูตรที่นายทะเบียน
ให้ความเห็นชอบ2                                               

                  
2.  บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันชีวิตแบบที่มีความคุ้มครอง

และการลงทุน 
 บทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันชีวิตแบบที่มีความคุ้มครองและ
การลงทุน มีดังนี้  
 2.1 คัดเลือกภัย เนื่องจากตัวแทนประกันชีวิตมีความใกล้ชิด และมีข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทน
ประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่เป็นผู้พิจารณารับประกันภัย และคัดเลือกภัยเบื้องต้นให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อให้
บริษัทประกันภัยยอมรับภัยนั้นได้ แม้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยแบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุนจะมีส่วนของการ
ลงทุนอยู่ด้วย แต่การพิจารณารับประกันชีวิตและคัดเลือกภัยยังต้องด าเนินไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการพิจารณา   
รับประกันภัย  (Underwriting)  เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของสัญญาหลักเหมือน
กรมธรรม์  

 

 1 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขึ้น
ทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 
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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-27 
 

 
 

 2 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551  
พื้นฐาน ขณะที่บริษัทประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิตก็ได้ลูกค้าคุณภาพ ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตและรายได้ของตัวแทนประกันชีวิต ผลก าไรของบริษัทประกันภัยและการเติบโตของธุรกิจประกันภัย                                            
 2.2 พิจารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบ้ียประกนัภัย  ตัวแทนประกันชีวิตรู้จักใกล้ชิดกับ   
ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นอย่างดี จึงสามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยได้ ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่เลือกน าเสนอแบบประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย
และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยได้ตลอดอายุ
สัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
 หากน าเสนออัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันภัย อาจขอ
เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการท าประกันภัยของผู้ขอเอา
ประกันภัยรายนั้น 
 2.3 จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าท่ีท าความ
เข้าใจให้ผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อความจริงในใบค าขอเอาประกันภัย รวมถึงจัดเตรียม ติดตามและตรวจสอบเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณารับประกันภัยและ
การออกกรมธรรม์ประกันภัย  
 2.4 น าเสนอขาย อธิบายเงื่อนไขและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัย
แบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุนมีส่วนของการลงทุนซึ่งแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน และ/หรือมี
ผลตอบแทนด้านการลงทุนแตกต่างกัน ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่น าเสนอขาย อธิบายผลประโยชน์ 
เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ข้อยกเว้นต่าง ๆ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในด้านหลักทรัพย์
ให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
 2.5 ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้าม)ี ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าที่ตอบข้อซักถามหรือข้อ
สงสัยของผู้เอาประกันภัยด้วยความจริงใจ เช่น ข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย เงื่อนไขความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย การบริการต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัย เป็นต้น เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ประทับใจการบริการของตัวแทนประกันชีวิต และตัดสินใจท าประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิตและ
บริษัทประกันชีวิตนั้น ๆ  
 2.6 ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของ
กรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองและการลงทุน เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตที่สนใจเรื่องการลงทุนมีทางเลือกในการ
ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแบบที่มีการลงทุนได้มากขึ้น ท าให้เกิดบรรยากาศของการแข่งขันที่ ดีเพิ่มสูงขึ้น ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น 
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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 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551  
พื้นฐาน ขณะที่บริษัทประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิตก็ได้ลูกค้าคุณภาพ ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตและรายได้ของตัวแทนประกันชีวิต ผลก าไรของบริษัทประกันภัยและการเติบโตของธุรกิจประกันภัย                                            
 2.2 พิจารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบ้ียประกนัภัย  ตัวแทนประกันชีวิตรู้จักใกล้ชิดกับ   
ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นอย่างดี จึงสามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยได้ ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่เลือกน าเสนอแบบประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย
และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยได้ตลอดอายุ
สัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
 หากน าเสนออัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันภัย อาจขอ
เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการท าประกันภัยของผู้ขอเอา
ประกันภัยรายนั้น 
 2.3 จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าท่ีท าความ
เข้าใจให้ผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อความจริงในใบค าขอเอาประกันภัย รวมถึงจัดเตรียม ติดตามและตรวจสอบเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณารับประกันภัยและ
การออกกรมธรรม์ประกันภัย  
 2.4 น าเสนอขาย อธิบายเงื่อนไขและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัย
แบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุนมีส่วนของการลงทุนซึ่งแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน และ/หรือมี
ผลตอบแทนด้านการลงทุนแตกต่างกัน ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่น าเสนอขาย อธิบายผลประโยชน์ 
เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ข้อยกเว้นต่าง ๆ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในด้านหลักทรัพย์
ให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
 2.5 ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้าม)ี ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าที่ตอบข้อซักถามหรือข้อ
สงสัยของผู้เอาประกันภัยด้วยความจริงใจ เช่น ข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย เงื่อนไขความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย การบริการต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัย เป็นต้น เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ประทับใจการบริการของตัวแทนประกันชีวิต และตัดสินใจท าประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิตและ
บริษัทประกันชีวิตนั้น ๆ  
 2.6 ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของ
กรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองและการลงทุน เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตที่สนใจเรื่องการลงทุนมีทางเลือกในการ
ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแบบที่มีการลงทุนได้มากขึ้น ท าให้เกิดบรรยากาศของการแข่งขันที่ ดีเพิ่มสูงขึ้น ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น 
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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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 2 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันชีวิตขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551  
พื้นฐาน ขณะที่บริษัทประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิตก็ได้ลูกค้าคุณภาพ ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตและรายได้ของตัวแทนประกันชีวิต ผลก าไรของบริษัทประกันภัยและการเติบโตของธุรกิจประกันภัย                                            
 2.2 พิจารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบ้ียประกันภัย  ตัวแทนประกันชีวิตรู้จักใกล้ชิดกับ   
ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นอย่างดี จึงสามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยได้ ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่เลือกน าเสนอแบบประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย
และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยได้ตลอดอายุ
สัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
 หากน าเสนออัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันภัย อาจขอ
เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการท าประกันภัยของผู้ขอเอา
ประกันภัยรายนั้น 
 2.3 จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าที่ท าความ
เข้าใจให้ผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อความจริงในใบค าขอเอาประกันภัย รวมถึงจัดเตรียม ติดตามและตรวจสอบเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณารับประกันภัยและ
การออกกรมธรรม์ประกันภัย  
 2.4 น าเสนอขาย อธิบายเงื่อนไขและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัย
แบบที่มีความคุ้มครองและการลงทุนมีส่วนของการลงทุนซึ่งแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน และ/หรือมี
ผลตอบแทนด้านการลงทุนแตกต่างกัน ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่น าเสนอขาย อธิบายผลประโยชน์ 
เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ข้อยกเว้นต่าง ๆ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในด้านหลักทรัพย์
ให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
 2.5 ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้าม)ี ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าที่ตอบข้อซักถามหรือข้อ
สงสัยของผู้เอาประกันภัยด้วยความจริงใจ เช่น ข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย เงื่อนไขความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย การบริการต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัย เป็นต้น เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ประทับใจการบริการของตัวแทนประกันชีวิต และตัดสินใจท าประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิตและ
บริษัทประกันชีวิตนั้น ๆ  
 2.6 ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของ
กรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองและการลงทุน เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตที่สนใจเรื่องการลงทุนมีทางเลือกในการ
ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแบบที่มีการลงทุนได้มากขึ้น ท าให้เกิดบรรยากาศของการแข่งขันที่ ดีเพิ่มสูงขึ้น ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น 
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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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การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ 

ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
 

อาจารย์ปรีชา  ไพบูลย์วุฒิโชค 
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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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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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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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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
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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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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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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ประกนัชวีติให้ตรงตำมก�ำหนดระยะเวลำกำรช�ำระเบีย้ประกนัชีวติอย่ำงต่อเนือ่ง และในกรณท่ีีผูเ้อำประกนัชีวติหรอืผูร้บัประโยชน์ได้

ใช้สทิธใินกำรเรียกร้องค่ำสนิไหมทดแทน ตัวแทนประกนัชีวติ

 

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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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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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 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

4-5



 

การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภยั     4-5 

 

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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4-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

 

 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

 

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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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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ประกันชีวิตขาดการช าระเบี้ยประกันชีวิต กรมธรรม์จะมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ผู้เอาประกันชีวิตถืออยู่มาช าระเบี้ย
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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ประกันชีวิตขาดการช าระเบี้ยประกันชีวิต กรมธรรม์จะมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ผู้เอาประกันชีวิตถืออยู่มาช าระเบี้ย
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 ่4.2  
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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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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    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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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     4-13 

 

  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  

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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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

ส่วนของกำรลงทนุในกองทุนรวมจ�ำนวน 95,000 บำท

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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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 
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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     
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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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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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 ่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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บทที ่5 
การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 

 
อาจารย์นิพพชิฌน์ โกวทิวณชิกานนท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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



 

5-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

 

บทที ่5 การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล                           ตช.3 
           (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่
 5.1 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
   5.2 กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
 5.3 ตัวอย่างการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
 
แนวคดิ 

1.  การวางแผนการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการลงทุน คือการ
วางแผนจัดสรรเงินทุนเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเสี่ยงของสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ อัตราผลตอบแทนท่ีจะได้รับ เป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยง
ของผู้ลงทุนที่สามารถรับได้  

2. การวางแผนการลงทุนมีความส าคัญมากเพราะเป้าหมายของการวางแผนการเงินในหลาย ๆ เป้าหมาย
ต้องการ การวางแผนทางการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อต้องการให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินนั้น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ต้องการใช้เงินเป็นจ านวนมากและเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการวาง
แผนการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อให้มีเงินเพียงพอกับบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เช่น การวางแผนการลงทุน
เพื่อการศึกษาของบุตร การวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ  

3.  กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์เป้าหมายของ
บุคคล 2) การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย 3) การวิเคราะห์การเงิน 4) การพัฒนาและ
น าเสนอแผนการลงทุน 5) การน าแผนการลงทุนไปปฏิบัติ และ 6) การติดตามและทบทวนแผนการลงทุน  

4. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล อาจแบ่งตามช่วงระยะเวลาได้เป็น การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
ระยะสั้น การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะปานกลางและการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว 

 
วัตถุประสงค ์
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายความหมายของการวางแผนการลงทุนสว่นบุคคลได ้
2.  อธิบายความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนสว่นบุคคลได ้
3.  อธิบายกระบวนการวางแผนการลงทุนสว่นบุคคลได ้
4.  น าแนวคิดไปใช้ในการวางแผนการลงทนุส่วนบุคคลได้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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บทที ่5 การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล                           ตช.3 
           (1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่
 5.1 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
   5.2 กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
 5.3 ตัวอย่างการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
 
แนวคดิ 

1.  การวางแผนการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการลงทุน คือการ
วางแผนจัดสรรเงินทุนเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเสี่ยงของสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ อัตราผลตอบแทนท่ีจะได้รับ เป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจนความเส่ียง
ของผู้ลงทุนที่สามารถรับได้  

2. การวางแผนการลงทุนมีความส าคัญมากเพราะเป้าหมายของการวางแผนการเงินในหลาย ๆ เป้าหมาย
ต้องการ การวางแผนทางการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อต้องการให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินนั้น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ต้องการใช้เงินเป็นจ านวนมากและเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการวาง
แผนการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อให้มีเงินเพียงพอกับบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การวางแผนการลงทุน
เพื่อการศึกษาของบุตร การวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ  

3.  กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์เป้าหมายของ
บุคคล 2) การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย 3) การวิเคราะห์การเงิน 4) การพัฒนาและ
น าเสนอแผนการลงทุน 5) การน าแผนการลงทุนไปปฏิบัติ และ 6) การติดตามและทบทวนแผนการลงทุน  

4. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล อาจแบ่งตามช่วงระยะเวลาได้เป็น การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
ระยะสั้น การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะปานกลางและการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว 

 
วัตถุประสงค ์
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายความหมายของการวางแผนการลงทุนสว่นบุคคลได ้
2.  อธิบายความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนสว่นบุคคลได ้
3.  อธิบายกระบวนการวางแผนการลงทุนสว่นบุคคลได ้
4.  น าแนวคิดไปใช้ในการวางแผนการลงทนุส่วนบุคคลได้ 
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
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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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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

 

จากภาพที่ 5.1 จะเห็นได้ว่า การวางแผนการลงทุน ควรเริ่มจากการมีเงินออม เงินออมก็คือการที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย ส่วนที่เหลือจึงถือว่าเป็นเงินออม เงินออมถือว่าเป็นเงินในปัจจุบันที่เราต้องการเก็บไว้ สะสมไว้
เพื่อที่จะมีไว้ใช้จ่ายในอนาคต คนส่วนมากก็จะนิยมไปฝากไว้ในธนาคารต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลประโยชน์ 
แต่ถ้าในตลาดก็มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ โดยส่วนใหญ่เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี (เงินเฟ้อคือ ภาวะที่ระดับสินค้าปรับ
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มูลค่าของเงินที่ถืออยู่ด้อยค่าลง) และดอกเบี้ ยที่ได้รับจากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนหรือ
ประโยชน์น้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มในแต่ละปี สุดท้ายเงินที่เรามีอยู่ก็มีมูลค่าที่แท้จริงลดลงไปตามสภาพการณ์ ดังนั้นการ
น าเงินไปลงทุนจึงเป็นความพยายามในการสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าเงินเฟ้อ และยังสามารถช่วยให้เงินงอกเงยสร้าง
ผลตอบแทนในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในช่วงที่ท างาน ทุกคนก็ยัง
ต้องมีภาระภาษีที่ต้องช าระซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่ง  แต่หากมีการลงทุนในกองทุนรวมบางประเภท เช่น 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity 
Fund: LTF) โดยบุคคลนั้นสามารถน าเงินลงทุนในกองทุนรวม 2 ประเภทนี้ ไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาประจ าปีได้ 
วิธีการดังกล่าวจึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านภาษี และยังเป็นการเพิ่มการลงทุนในระยะยาว ถือว่าเป็นการวางแผน
การเงินด้านภาษี และการออมเพื่อการลงทุนและการเกษียณ การวางแผนประกันคือการปกป้องทรัพย์สินที่ตนมีอยู่ 
การซื้อประกันจึงเป็นการผ่องถ่ายความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความพยายามในความเสี่ยงที่จะเกิดกับทรัพย์สิน ชีวิต สุขภาพ 
หรือรายได้ของผู้วางแผน เพื่อไม่ให้สินทรัพย์หรือรายได้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เพราะเหตุนี้บุคคล
จึงควรวางแผนท าประกันภัยหรืออาจซื้อประกันแบบควบการลงทุนเพื่อประโยชน์จากการลงทนุระยะยาว เช่น เพื่อการ
เกษียณ หรือมรดก เป็นต้น การวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ เป็นการวางแผนการออมระยะยาวเพื่อน าเงินที่ออม
หรือสะสมในวันนี้น าไปใช้ในช่วงวัยหลังเกษียณ เพราะหลังเกษียณบุคคลอาจไม่สามารถหารายได้มากเท่ารายได้ในวัย
ก่อนเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุก ๆ คน ยิ่งบุคคลสามารถวางแผนเกษียณ
ได้เร็วมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะมีอิสรภาพทางการเงินเร็วข้ึน ส าหรับการวางแผนมรดก ก็เป็นการวางแผนจัดการ
ทรัพย์สินของบุคคลหลังการจากไป เพื่อให้ทรัพย์สินที่มีอยู่มีการเปลี่ยนมือไปให้กับบุคคลที่ต้องการ  

 
1. ความหมายของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 

การวางแผนการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการลงทุน คือการ
วางแผนจัดสรรเงินทุนเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ เป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่
สามารถรับได้  

การลงทุนคือการน ากระแสเงินสดส่วนเกินหรือการน าเงินออมไปลงทุนซื้อสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต การลงทุนที่ดี อย่างน้อยก็ควรจะให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อ การลงทุนส่วนบุคคล
สามารถท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น การฝากธนาคาร การซ้ือพันธบัตรรัฐบาล การซ้ือหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนหรือของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อรับดอกเบี้ย การลงทุนในกองทุนรวมในสินทรัพย์ประเภทต่าง  ๆ การลงทุนในหุ้นสามัญในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับเงินปันผลหรือการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ การลงทุนในบริษัทเอกชน หรือ         
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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จากภาพท่ี 5.1 จะเห็นได้ว่า การวางแผนการลงทุน ควรเริ่มจากการมีเงินออม เงินออมก็คือการที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย ส่วนที่เหลือจึงถือว่าเป็นเงินออม เงินออมถือว่าเป็นเงินในปัจจุบันที่เราต้องการเก็บไว้ สะสมไว้
เพื่อที่จะมีไว้ใช้จ่ายในอนาคต คนส่วนมากก็จะนิยมไปฝากไว้ในธนาคารต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลประโยชน์ 
แต่ถ้าในตลาดก็มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ โดยส่วนใหญ่เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี (เงินเฟ้อคือ ภาวะที่ระดับสินค้าปรับ
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มูลค่าของเงินที่ถืออยู่ด้อยค่าลง) และดอกเบี้ ยที่ได้รับจากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนหรือ
ประโยชน์น้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มในแต่ละปี สุดท้ายเงินที่เรามีอยู่ก็มีมูลค่าที่แท้จริงลดลงไปตามสภาพการณ์ ดังนั้นการ
น าเงินไปลงทุนจึงเป็นความพยายามในการสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าเงินเฟ้อ และยังสามารถช่วยให้เงินงอกเงยสร้าง
ผลตอบแทนในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในช่วงที่ท างาน ทุกคนก็ยัง
ต้องมีภาระภาษีที่ต้องช าระซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่ง  แต่หากมีการลงทุนในกองทุนรวมบางประเภท เช่น 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity 
Fund: LTF) โดยบุคคลนั้นสามารถน าเงินลงทุนในกองทุนรวม 2 ประเภทนี้ ไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาประจ าปีได้ 
วิธีการดังกล่าวจึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านภาษี และยังเป็นการเพิ่มการลงทุนในระยะยาว ถือว่าเป็นการวางแผน
การเงินด้านภาษี และการออมเพื่อการลงทุนและการเกษียณ การวางแผนประกันคือการปกป้องทรัพย์สินที่ตนมีอยู่ 
การซื้อประกันจึงเป็นการผ่องถ่ายความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความพยายามในความเสี่ยงที่จะเกิดกับทรัพย์สิน ชีวิต สุขภาพ 
หรือรายได้ของผู้วางแผน เพื่อไม่ให้สินทรัพย์หรือรายได้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เพราะเหตุนี้บุคคล
จึงควรวางแผนท าประกันภัยหรืออาจซื้อประกันแบบควบการลงทุนเพื่อประโยชน์จากการลงทนุระยะยาว เช่น เพื่อการ
เกษียณ หรือมรดก เป็นต้น การวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ เป็นการวางแผนการออมระยะยาวเพื่อน าเงินที่ออม
หรือสะสมในวันนี้น าไปใช้ในช่วงวัยหลังเกษียณ เพราะหลังเกษียณบุคคลอาจไม่สามารถหารายได้มากเท่ารายได้ในวัย
ก่อนเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุก ๆ คน ยิ่งบุคคลสามารถวางแผนเกษียณ
ได้เร็วมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะมีอิสรภาพทางการเงินเร็วข้ึน ส าหรับการวางแผนมรดก ก็เป็นการวางแผนจัดการ
ทรัพย์สินของบุคคลหลังการจากไป เพื่อให้ทรัพย์สินที่มีอยู่มีการเปลี่ยนมือไปให้กับบุคคลที่ต้องการ  

 
1. ความหมายของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 

การวางแผนการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการลงทุน คือการ
วางแผนจัดสรรเงินทุนเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ เป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่
สามารถรับได้  

การลงทุนคือการน ากระแสเงินสดส่วนเกินหรือการน าเงินออมไปลงทุนซื้อสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต การลงทุนที่ดี อย่างน้อยก็ควรจะให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อ การลงทุนส่วนบุคคล
สามารถท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น การฝากธนาคาร การซ้ือพันธบัตรรัฐบาล การซื้อหุ้นกู้ ของบริษัทเอกชนหรือของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อรับดอกเบี้ย การลงทุนในกองทุนรวมในสินทรัพย์ประเภทต่าง  ๆ การลงทุนในหุ้นสามัญในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับเงินปันผลหรือการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ การลงทุนในบริษัทเอกชน หรือ         
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การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     5-5 
 

 

ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ผู้ลงทุนควรที่จะคาดการณ์ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนจากการน าเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ว่าได้ผลตอบแทนเท่าไร  แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าทุก
การลงทุนมีความเสี่ยง ความเสี่ยงของการลงทุนจะมีมากหรือน้อยนั้นก็แตกต่างกันตามประเภทของสินทรัพย์และ
ระยะเวลาที่น าเงินไปลงทุน  

ในสินทรัพย์แต่ละประเภทที่จะลงทุนล้วนมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน บางสินทรัพย์มีความเสี่ยงเพียงด้านเดียว 
บางสินทรัพย์มีความเสี่ยงในหลายด้าน ดังนั้นผู้ลงทุนควรท าแบบทดสอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงได้ 
และควรตั้งระยะเวลาการลงทุนในสินทรัพย์นั้นว่าจะใช้ระยะเวลายาวนานเท่าไรด้วย ส าหรับความเสี่ยงของการลงทุนมี
หลายประเภท เช่น  

 
 

ภาพที ่5.2 ความเส่ียงด้านต่าง ๆ รอบด้านผลตอบแทนจากการลงทุน 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
 

1) ความเส่ียงด้านเครดติ หรือความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ  

(1) อัตราดอกเบีย้ ในกรณีอัตราดอกเบี้ยก าลังเป็นขาขึน้ท าให้ตราสารทางการเงินทีผู่้ลงทุนถือจะได้
อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่  

(2) อัตราเงินเฟ้อ จะมีผลต่อผลตอบแทนในสนิทรัพย์ทีไ่ปลงทนุ ถ้าเงินเฟ้อมีอัตราที่สูงกว่าผลตอบแทน
ที่ได้รับก็จะท าให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเสื่อมค่าลงไปด้วย 

3) ความเส่ียงด้านราคาตลาด เป็นความเสีย่งที่เกิดจากการปรบัลดของราคาในสินทรัพย์ที่ลงทนุ เช่นในตรา
สารหนี้จะมผีลลบเมื่อมีการปรับอัตราดอกเบี้ยของตลาดเพิ่มขึ้น ท าให้ตราสารหนี้ที่ถือครองมีราคาตลาดที่ลดลง  

4) ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศและในสกุลเงินต่างประเทศมีการ
ปรับตัวลดลง ท าให้เกิดการลดค่าในสินทรัพย์ที่ไปลงทุนในต่างประเทศ 
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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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ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ผู้ลงทุนควรที่จะคาดการณ์ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนจากการน าเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ว่าได้ผลตอบแทนเท่าไร  แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าทุก
การลงทุนมีความเสี่ยง ความเสี่ยงของการลงทุนจะมีมากหรือน้อยนั้นก็แตกต่างกันตามประเภทของสินทรัพย์และ
ระยะเวลาที่น าเงินไปลงทุน  

ในสินทรัพย์แต่ละประเภทที่จะลงทุนล้วนมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน บางสินทรัพย์มีความเสี่ยงเพียงด้านเดียว 
บางสินทรัพย์มีความเสี่ยงในหลายด้าน ดังนั้นผู้ลงทุนควรท าแบบทดสอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงได้ 
และควรตั้งระยะเวลาการลงทุนในสินทรัพย์นั้นว่าจะใช้ระยะเวลายาวนานเท่าไรด้วย ส าหรับความเสี่ยงของการลงทุนมี
หลายประเภท เช่น  

 
 

ภาพที ่5.2 ความเส่ียงด้านต่าง ๆ รอบด้านผลตอบแทนจากการลงทุน 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
 

1) ความเส่ียงด้านเครดติ หรือความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ  

(1) อัตราดอกเบีย้ ในกรณีอัตราดอกเบี้ยก าลังเป็นขาขึน้ท าให้ตราสารทางการเงินทีผู่้ลงทุนถือจะได้
อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่  

(2) อัตราเงินเฟ้อ จะมีผลต่อผลตอบแทนในสนิทรัพย์ทีไ่ปลงทนุ ถ้าเงินเฟ้อมีอัตราที่สูงกว่าผลตอบแทน
ที่ได้รับก็จะท าให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเสื่อมค่าลงไปด้วย 

3) ความเส่ียงด้านราคาตลาด เป็นความเสีย่งที่เกิดจากการปรบัลดของราคาในสินทรัพย์ที่ลงทนุ เช่นในตรา
สารหนี้จะมผีลลบเมื่อมีการปรับอัตราดอกเบี้ยของตลาดเพิ่มขึ้น ท าให้ตราสารหนี้ที่ถือครองมีราคาตลาดที่ลดลง  

4) ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศและในสกุลเงินต่างประเทศมีการ
ปรับตัวลดลง ท าให้เกิดการลดค่าในสินทรัพย์ที่ไปลงทุนในต่างประเทศ 
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5) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ า ยากต่อการเปลี่ยนมือหรือ
จ าหน่าย เช่น การลงทุนในที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารหนี้อ่ืน ๆ ที่มีก าหนดช่วง
ระยะเวลาการลงทุน 

6) ความเส่ียงจากการจัดการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้จัดการหรือผู้บริหารกิจการน าเงินไปลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไม่ตรงตามที่น าเสนอ หรืออาจมีการเปลี่ยนทีมผู้บริหารท าให้ผลตอบแทนที่คาดหวังไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง 

การลงทุนทุกประเภทนั้นมีความเสี่ยง แม้จะเป็นการฝากเงินกับธนาคารก็มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ คือได้
ดอกเบี้ยจากเงินฝากน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ประเทศไทยเร่ิมน าระบบคุ้มครองเงินฝากอย่างเต็มรูปแบบมา
ใช้ การคุ้มครองผู้ฝากเงินตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เป็นการคุ้มครองเงินฝาก       
ผู้ฝากแต่ละรายในแต่ละสถาบันการเงินในจ านวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

การลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นเป้าหมายทีส่ าคัญในการลงทนุ การลงทุน
ในกองทุนรวมก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกสินทรัพย์ที่ลงทุนได้หลากหลายประเภท เพราะกองทุนมีการ
กระจายความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมยังถูกควบคุมและมีข้อ
ปฏิบัติที่ดูแลโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ปฏิบัติและลงทุนตามที่ได้ชี้แจงลงในหนังสือ   
ชี้ชวนการลงทุน การลงทุนในกองทุนหนึ่ง ๆ อาจมีความเสี่ยงหลาย ๆ ความเสี่ยงพร้อม ๆ กัน เช่น กองทุนรวมตราสาร
ทุนที่ไปลงในต่างประเทศ ก็จะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของสินทรัพย์ (หุ้น) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การลงทุนเป็นเงินบาท ซึ่งต้องไปแลกเปลี่ยนไปเป็นเงินสกุลอื่นที่กองทุนนั้นบริหารจัดการ ก็จะมีความเสี่ยงที่จะได้หรือ
อาจจะเสียผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ก็อาจจะมีความเสี่ยง
จากราคาสินทรัพย์ที่ลงทุน และความเสี่ยงจากสภาพคล่อง เพราะในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าการซื้อ
ขายที่ไม่มากในแต่ละวัน  

    นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังควรท าการจัดพอร์ตการลงทุน ซึ่งก็คือการวางแผนลงทุนในสินทรัพย์หลาย ๆ 
ประเภท โดยผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่าสินทรัพย์ในแต่ละประเภทมีความเสี่ยงเฉพาะสินทรัพย์และมีความผันผวน            
ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนคือการจัดแผนการลงทุนในหลาย ๆ สินทรัพย์ เพื่อกระจายความเสี่ยงจาก
การลงทุนในสินทรัพย์เพียงสินทรัพย์เดียว การจัดพอร์ตการลงทุนยังสามารถกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของ
สินทรัพย์ที่เราไปลงทุนและยังสามารถวางเปา้หมายผลตอบแทนจากการลงทุนให้มีความความชดัเจนและเป็นไปได้เพิ่ม
มากขึ้น การจัดพอร์ตการลงทุนสามารถก าหนดได้ว่าเพื่อบริหารผลตอบแทนหรือจัดการความผันผวน ขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายทางการลงทุน ถ้าเป้าหมายของการลงทุนมีความส าคัญ หรือมีระยะเวลาการลงทุนที่สั้นควรจัดพอร์ตเน้น
ความมั่นคงของเงินลงทุนมากกว่าเน้นผลตอบแทน แต่ถ้ามีระยะเวลาลงทุนยาวนาน (มากกว่า 10 ปี) ควรจัดพอร์ตที่
เน้นผลตอบแทนมากกว่าเน้นความมั่นคงในระยะสั้น 
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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5) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ า ยากต่อการเปลี่ยนมือหรือ
จ าหน่าย เช่น การลงทุนในที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารหนี้อ่ืน ๆ ที่มีก าหนดช่วง
ระยะเวลาการลงทุน 

6) ความเส่ียงจากการจัดการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้จัดการหรือผู้บริหารกิจการน าเงินไปลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไม่ตรงตามที่น าเสนอ หรืออาจมีการเปลี่ยนทีมผู้บริหารท าให้ผลตอบแทนที่คาดหวังไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง 

การลงทุนทุกประเภทนั้นมีความเสี่ยง แม้จะเป็นการฝากเงินกับธนาคารก็มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ คือได้
ดอกเบี้ยจากเงินฝากน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ประเทศไทยเร่ิมน าระบบคุ้มครองเงินฝากอย่างเต็มรูปแบบมา
ใช้ การคุ้มครองผู้ฝากเงินตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เป็นการคุ้มครองเงินฝาก       
ผู้ฝากแต่ละรายในแต่ละสถาบันการเงินในจ านวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

การลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นเป้าหมายทีส่ าคัญในการลงทนุ การลงทุน
ในกองทุนรวมก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกสินทรัพย์ที่ลงทุนได้หลากหลายประเภท เพราะกองทุนมีการ
กระจายความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมยังถูกควบคุมและมีข้อ
ปฏิบัติที่ดูแลโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ปฏิบัติและลงทุนตามที่ได้ชี้แจงลงในหนังสือ   
ชี้ชวนการลงทุน การลงทุนในกองทุนหนึ่ง ๆ อาจมีความเสี่ยงหลาย ๆ ความเสี่ยงพร้อม ๆ กัน เช่น กองทุนรวมตราสาร
ทุนที่ไปลงในต่างประเทศ ก็จะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของสินทรัพย์ (หุ้น) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การลงทุนเป็นเงินบาท ซึ่งต้องไปแลกเปลี่ยนไปเป็นเงินสกุลอื่นที่กองทุนนั้นบริหารจัดการ ก็จะมีความเสี่ยงที่จะได้หรือ
อาจจะเสียผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ก็อาจจะมีความเสี่ยง
จากราคาสินทรัพย์ที่ลงทุน และความเสี่ยงจากสภาพคล่อง เพราะในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าการซื้อ
ขายที่ไม่มากในแต่ละวัน  

    นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังควรท าการจัดพอร์ตการลงทุน ซึ่งก็คือการวางแผนลงทุนในสินทรัพย์หลาย ๆ 
ประเภท โดยผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่าสินทรัพย์ในแต่ละประเภทมีความเสี่ยงเฉพาะสินทรัพย์และมีความผันผวน            
ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนคือการจัดแผนการลงทุนในหลาย ๆ สินทรัพย์ เพื่อกระจายความเสี่ยงจาก
การลงทุนในสินทรัพย์เพียงสินทรัพย์เดียว การจัดพอร์ตการลงทุนยังสามารถกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของ
สินทรัพย์ที่เราไปลงทุนและยังสามารถวางเปา้หมายผลตอบแทนจากการลงทุนให้มีความความชดัเจนและเป็นไปได้เพิ่ม
มากข้ึน การจัดพอร์ตการลงทุนสามารถก าหนดได้ว่าเพื่อบริหารผลตอบแทนหรือจัดการความผันผวน ขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายทางการลงทุน ถ้าเป้าหมายของการลงทุนมีความส าคัญ หรือมีระยะเวลาการลงทุนที่สั้นควรจัดพอร์ตเน้น
ความมั่นคงของเงินลงทุนมากกว่าเน้นผลตอบแทน แต่ถ้ามีระยะเวลาลงทุนยาวนาน (มากกว่า 10 ปี) ควรจัดพอร์ตที่
เน้นผลตอบแทนมากกว่าเน้นความมั่นคงในระยะสั้น 
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การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     5-7 
 

 

 
ภาพที ่5.3 อตัราผลตอบแทนระยะยาวและความผนัผวนของราคาสินทรัพย์เพือ่การลงทุนประเภทต่าง ๆ 

ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
 
ความเสี่ยงในการลงทุนมักสะท้อนอยู่ในรูปของความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในตลาด หากราคาสินทรัพย์ที่

ไปลงทุนมีความผันผวนน้อยก็เสี่ยงน้อยหากความผันผวนมากก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากตามไปด้วย ดังนั้นจึงนิยม            
วัดความเสี่ยงของการลงทุนที่อัตราความผันผวนของราคาสินทรัพย์ ซึ่งสินทรัพย์แต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงและความ
ผันผวนแตกต่างกันไปจึงให้ผลตอบแทน (Return) และความเสี่ยง (Risk) ที่แตกต่างกันไปด้วย นอกจากนี้ในการลงทุน
ยังต้องพิจารณาความเสี่ยงอื่นที่เกิดขึ้นประกอบไปด้วย  

   การจัดการพอร์ตการลงทุนที่ดี ไม่ควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหนึ่งประเภทใดเพียงอย่างเดียว แต่
ควรกระจายลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทของสินทรัพย์ ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) 
คือการจัดน้ าหนักที่จะลงทุนในแต่ละสินทรัพย์จึงมีความส าคัญมากที่สุด ซึ่งหลังจากการจัดพอร์ตการลงทุนและลงทุน
ไประยะเวลาหนึ่งก็ควรจะทบทวนพอร์ตการลงทุน (Rebalance) ว่ายังเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่วางไว้ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ลงทุนหรือไม่ หรืออาจจะมีการปรับพอร์ตตามความสามารถเพื่อรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับได้นั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ 

 กล่าวโดยสรุปการลงทุนล้วนมีความเสี่ยง ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรศึกษาหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนและผล
การด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนจึงต้องตัดสินใจให้
รอบคอบก่อนการลงทุนทุกคร้ัง 
 
2. ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 

การลงทุนส่วนบุคคลนั้นมีความส าคัญมากเพราะถ้าจะให้ประสบความส าเร็จในเป้าหมายทางการเงินนั้นต้อง
จัดการวางแผนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้ด้วย การวางแผนการลงทุนมีหลากหลายวิธี ดังนั้น
บุคคลจึงจ าเป็นต้องสามารถเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุน ประเมินความเสี่ยงจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุน พร้อมทั้งปฏิบัติและ
ทบทวนแผนการลงทุนเป็นระยะ ๆ  
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ส�ำหรับประโยชน์ของกำรวำงแผนกำรลงทุนส่วนบุคคล มีดังนี้
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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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ส าหรับประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล มีดังนี้ 
2.1 ช่วยให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิต กล่าวคือผู้วางแผนการลงทุนจะรู้สถานะการเงินของตนเอง

ว่าในปัจจุบันมีสถานะการเงินเป็นเช่นไร มีสินทรัพย์ทั้งหมด สินทรัพย์เพื่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหน รวมถึงจะทราบ
หนี้สินและความสามารถในการช าระหนี้ทั้งหนี้ระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว หรือมีภาระทางการเงินอ่ืน ๆ เพื่อบริหาร
กระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีสภาพคล่องส่วนเกิน คือมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ก็ควร
บริหารจัดการโดยน าเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย และน าไปใช้เพื่อเป้าหมายทางการเงินต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้ทั้งในระยะ
สั้น ปานกลางและยาว เช่น การวางแผนเกษียณที่ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะทุกคนมีช่วงชีวิตทั้งในช่วงท างานและ
ช่วงชีวิตหลังเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงเป็นการวางแผนการออม การลงทุนเพื่อให้มีเงินใช้ได้อย่างเพียงพอ
ในช่วงชีวิตหลังเกษียณ ที่ต้องค านึงถึงค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี   

2.2 ช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐในการเลี้ยงดูผู้ สูงอายุ ในปัจจุบันภาครัฐตระหนักเห็นปัญหาของการออมและ
การลงทุนส่วนบุคคล เพราะในระยะเวลาในอีกไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ มีประชากรที่อายุอยู่ใน
วัยเกษียณ อายุเกิน 60 ปี มากกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ จากรายจ่ายประจ าของภาครัฐที่ มีอยู่
มากแต่รายได้ที่ได้มีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีพได้อย่างสุขสบาย ภาครัฐจึงต้องรณรงค์ให้
ภาคประชาชนเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการออมและการวางแผนการลงทุน เพื่อแบ่งเบาภาระภาครัฐในการ
เลี้ยงดูผู้สูงอายุ  

2.3 ช่วยผลักดนัเศรษฐกจิของประเทศให้มีการเจริญเติบโต กล่าวคือเมื่อภาคประชาชนมีการออม และมีการ
ลงทุนที่มาก จะเป็นการช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป เช่น  

1) ถ้าประชาชนมีการออมที่มาก ฐานะทางการเงินของประเทศก็เข้มแข็งขึ้นด้วย เพราะถ้าภาคเศรษฐกิจ
ในประเทศต้องการใช้เงินเพื่อมาลงทุนในธุรกิจ ก็สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศที่บุคคลในประเทศฝากเงินอยู่ 
ไม่ต้องไปพึ่งพิงเงินกู้จากต่างประเทศ ท าให้คนที่ฝากเงินในประเทศมีรายได้จากการฝากเงิน และประเทศก็จะมีฐานะ
ทางการเงินที่เข้มแข็ง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็จะไม่ผันผวนมากจากการเคลื่อนย้ายทุน เพราะเป็นการ
น าเงินในประเทศมาลงทุน  

2) การลงทุนผ่านตลาดทุนในประเทศ ผู้ประกอบการก็สามารถขายหุ้นเพื่อระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไม่ต้องกู้เงินเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นภาระทางด้านดอกเบี้ย บริษัทหรือหน่วยธุรกิจก็สามารถลดต้นทุน
ท าให้ผลประกอบการดีขึ้น เมื่อทุก ๆ บริษัทดีขึ้น ประเทศก็จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุนก็สามารถ
เป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจชั้นน าของประเทศในรูปแบบของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะได้รับเงินปันผลและการเติบโตของมูลค่าหุ้น
ที่ถือครองในระยะยาว  

3) ผู้ลงทุนสามารถวางเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวเพื่อการวางแผนการเกษียณ เมื่อประชาชนทุกคนมี
การวางแผนเกษียณ มีการเก็บออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณ ก็จะมีรายได้ที่มากพอเพื่อใช้ในยามเกษียณและไม่
เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องเลี้ยงดูประชาชนในวัยเกษียณ  

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ส าหรับประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล มีดังนี้ 
2.1 ช่วยให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิต กล่าวคือผู้วางแผนการลงทุนจะรู้สถานะการเงินของตนเอง

ว่าในปัจจุบันมีสถานะการเงินเป็นเช่นไร มีสินทรัพย์ทั้งหมด สินทรัพย์เพื่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหน รวมถึงจะทราบ
หนี้สินและความสามารถในการช าระหนี้ทั้งหนี้ระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว หรือมีภาระทางการเงินอ่ืน ๆ เพื่อบริหาร
กระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีสภาพคล่องส่วนเกิน คือมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ก็ควร
บริหารจัดการโดยน าเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย และน าไปใช้เพื่อเป้าหมายทางการเงินต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้ทั้งในระยะ
สั้น ปานกลางและยาว เช่น การวางแผนเกษียณที่ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะทุกคนมีช่วงชีวิตทั้งในช่วงท างานและ
ช่วงชีวิตหลังเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงเป็นการวางแผนการออม การลงทุนเพื่อให้มีเงินใช้ได้อย่างเพียงพอ
ในช่วงชีวิตหลังเกษียณ ที่ต้องค านึงถึงค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี   

2.2 ช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐในการเลี้ยงดูผู้ สูงอายุ ในปัจจุบันภาครัฐตระหนักเห็นปัญหาของการออมและ
การลงทุนส่วนบุคคล เพราะในระยะเวลาในอีกไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ มีประชากรที่อายุอยู่ใน
วัยเกษียณ อายุเกิน 60 ปี มากกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ จากรายจ่ายประจ าของภาครัฐที่ มีอยู่
มากแต่รายได้ที่ได้มีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีพได้อย่างสุขสบาย ภาครัฐจึงต้องรณรงค์ให้
ภาคประชาชนเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการออมและการวางแผนการลงทุน เพื่อแบ่งเบาภาระภาครัฐในการ
เลี้ยงดูผู้สูงอายุ  

2.3 ช่วยผลักดนัเศรษฐกจิของประเทศให้มีการเจริญเติบโต กล่าวคือเมื่อภาคประชาชนมีการออม และมีการ
ลงทุนที่มาก จะเป็นการช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป เช่น  

1) ถ้าประชาชนมีการออมที่มาก ฐานะทางการเงินของประเทศก็เข้มแข็งขึ้นด้วย เพราะถ้าภาคเศรษฐกิจ
ในประเทศต้องการใช้เงินเพื่อมาลงทุนในธุรกิจ ก็สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศที่บุคคลในประเทศฝากเงินอยู่ 
ไม่ต้องไปพึ่งพิงเงินกู้จากต่างประเทศ ท าให้คนที่ฝากเงินในประเทศมีรายได้จากการฝากเงิน และประเทศก็จะมีฐานะ
ทางการเงินที่เข้มแข็ง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็จะไม่ผันผวนมากจากการเคลื่อนย้ายทุน เพราะเป็นการ
น าเงินในประเทศมาลงทุน  

2) การลงทุนผ่านตลาดทุนในประเทศ ผู้ประกอบการก็สามารถขายหุ้นเพื่อระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไม่ต้องกู้เงินเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นภาระทางด้านดอกเบี้ย บริษัทหรือหน่วยธุรกิจก็สามารถลดต้นทุน
ท าให้ผลประกอบการดีขึ้น เมื่อทุก ๆ บริษัทดีขึ้น ประเทศก็จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุนก็สามารถ
เป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจชั้นน าของประเทศในรูปแบบของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะได้รับเงินปันผลและการเติบโตของมูลค่าหุ้น
ที่ถือครองในระยะยาว  

3) ผู้ลงทุนสามารถวางเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวเพื่อการวางแผนการเกษียณ เมื่อประชาชนทุกคนมี
การวางแผนเกษียณ มีการเก็บออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณ ก็จะมีรายได้ที่มากพอเพื่อใช้ในยามเกษียณและไม่
เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องเลี้ยงดูประชาชนในวัยเกษียณ  

 

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

 

การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     5-3 
 

 

เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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ส าหรับประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล มีดังนี้ 
2.1 ช่วยให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิต กล่าวคือผู้วางแผนการลงทุนจะรู้สถานะการเงินของตนเอง

ว่าในปัจจุบันมีสถานะการเงินเป็นเช่นไร มีสินทรัพย์ทั้งหมด สินทรัพย์เพื่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหน รวมถึงจะทราบ
หนี้สินและความสามารถในการช าระหนี้ทั้งหนี้ระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว หรือมีภาระทางการเงินอ่ืน ๆ เพื่อบริหาร
กระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีสภาพคล่องส่วนเกิน คือมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ก็ควร
บริหารจัดการโดยน าเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย และน าไปใช้เพื่อเป้าหมายทางการเงินต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้ทั้งในระยะ
สั้น ปานกลางและยาว เช่น การวางแผนเกษียณที่ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะทุกคนมีช่วงชีวิตทั้งในช่วงท างานและ
ช่วงชีวิตหลังเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงเป็นการวางแผนการออม การลงทุนเพื่อให้มีเงินใช้ได้อย่างเพียงพอ
ในช่วงชีวิตหลังเกษียณ ที่ต้องค านึงถึงค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี   

2.2 ช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐในการเลี้ยงดูผู้ สูงอายุ ในปัจจุบันภาครัฐตระหนักเห็นปัญหาของการออมและ
การลงทุนส่วนบุคคล เพราะในระยะเวลาในอีกไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ มีประชากรที่อายุอยู่ใน
วัยเกษียณ อายุเกิน 60 ปี มากกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ จากรายจ่ายประจ าของภาครัฐที่ มีอยู่
มากแต่รายได้ที่ได้มีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีพได้อย่างสุขสบาย ภาครัฐจึงต้องรณรงค์ให้
ภาคประชาชนเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการออมและการวางแผนการลงทุน เพื่อแบ่งเบาภาระภาครัฐในการ
เลี้ยงดูผู้สูงอายุ  

2.3 ช่วยผลักดนัเศรษฐกจิของประเทศให้มีการเจริญเติบโต กล่าวคือเมื่อภาคประชาชนมีการออม และมีการ
ลงทุนที่มาก จะเป็นการช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป เช่น  

1) ถ้าประชาชนมีการออมที่มาก ฐานะทางการเงินของประเทศก็เข้มแข็งขึ้นด้วย เพราะถ้าภาคเศรษฐกิจ
ในประเทศต้องการใช้เงินเพื่อมาลงทุนในธุรกิจ ก็สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศที่บุคคลในประเทศฝากเงินอยู่ 
ไม่ต้องไปพึ่งพิงเงินกู้จากต่างประเทศ ท าให้คนที่ฝากเงินในประเทศมีรายได้จากการฝากเงิน และประเทศก็จะมีฐานะ
ทางการเงินที่เข้มแข็ง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็จะไม่ผันผวนมากจากการเคลื่อนย้ายทุน เพราะเป็นการ
น าเงินในประเทศมาลงทุน  

2) การลงทุนผ่านตลาดทุนในประเทศ ผู้ประกอบการก็สามารถขายหุ้นเพื่อระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไม่ต้องกู้เงินเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นภาระทางด้านดอกเบี้ย บริษัทหรือหน่วยธุรกิจก็สามารถลดต้นทุน
ท าให้ผลประกอบการดีขึ้น เมื่อทุก ๆ บริษัทดีขึ้น ประเทศก็จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุนก็สามารถ
เป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจชั้นน าของประเทศในรูปแบบของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะได้รับเงินปันผลและการเติบโตของมูลค่าหุ้น
ที่ถือครองในระยะยาว  

3) ผู้ลงทุนสามารถวางเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวเพื่อการวางแผนการเกษียณ เมื่อประชาชนทุกคนมี
การวางแผนเกษียณ มีการเก็บออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณ ก็จะมีรายได้ที่มากพอเพื่อใช้ในยามเกษียณและไม่
เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องเลี้ยงดูประชาชนในวัยเกษียณ  

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ส าหรับประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล มีดังนี้ 
2.1 ช่วยให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิต กล่าวคือผู้วางแผนการลงทุนจะรู้สถานะการเงินของตนเอง

ว่าในปัจจุบันมีสถานะการเงินเป็นเช่นไร มีสินทรัพย์ทั้งหมด สินทรัพย์เพื่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหน รวมถึงจะทราบ
หนี้สินและความสามารถในการช าระหนี้ทั้งหนี้ระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว หรือมีภาระทางการเงินอ่ืน ๆ เพื่อบริหาร
กระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีสภาพคล่องส่วนเกิน คือมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ก็ควร
บริหารจัดการโดยน าเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย และน าไปใช้เพื่อเป้าหมายทางการเงินต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้ทั้งในระยะ
สั้น ปานกลางและยาว เช่น การวางแผนเกษียณที่ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะทุกคนมีช่วงชีวิตทั้งในช่วงท างานและ
ช่วงชีวิตหลังเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงเป็นการวางแผนการออม การลงทุนเพื่อให้มีเงินใช้ได้อย่างเพียงพอ
ในช่วงชีวิตหลังเกษียณ ที่ต้องค านึงถึงค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี   

2.2 ช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐในการเลี้ยงดูผู้ สูงอายุ ในปัจจุบันภาครัฐตระหนักเห็นปัญหาของการออมและ
การลงทุนส่วนบุคคล เพราะในระยะเวลาในอีกไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ มีประชากรที่อายุอยู่ใน
วัยเกษียณ อายุเกิน 60 ปี มากกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ จากรายจ่ายประจ าของภาครัฐที่ มีอยู่
มากแต่รายได้ที่ได้มีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีพได้อย่างสุขสบาย ภาครัฐจึงต้องรณรงค์ให้
ภาคประชาชนเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการออมและการวางแผนการลงทุน เพื่อแบ่งเบาภาระภาครัฐในการ
เลี้ยงดูผู้สูงอายุ  

2.3 ช่วยผลักดนัเศรษฐกจิของประเทศให้มีการเจริญเติบโต กล่าวคือเมื่อภาคประชาชนมีการออม และมีการ
ลงทุนที่มาก จะเป็นการช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป เช่น  

1) ถ้าประชาชนมีการออมที่มาก ฐานะทางการเงินของประเทศก็เข้มแข็งขึ้นด้วย เพราะถ้าภาคเศรษฐกิจ
ในประเทศต้องการใช้เงินเพื่อมาลงทุนในธุรกิจ ก็สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศที่บุคคลในประเทศฝากเงินอยู่ 
ไม่ต้องไปพึ่งพิงเงินกู้จากต่างประเทศ ท าให้คนที่ฝากเงินในประเทศมีรายได้จากการฝากเงิน และประเทศก็จะมีฐานะ
ทางการเงินที่เข้มแข็ง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็จะไม่ผันผวนมากจากการเคลื่อนย้ายทุน เพราะเป็นการ
น าเงินในประเทศมาลงทุน  

2) การลงทุนผ่านตลาดทุนในประเทศ ผู้ประกอบการก็สามารถขายหุ้นเพื่อระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไม่ต้องกู้เงินเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นภาระทางด้านดอกเบี้ย บริษัทหรือหน่วยธุรกิจก็สามารถลดต้นทุน
ท าให้ผลประกอบการดีขึ้น เมื่อทุก ๆ บริษัทดีขึ้น ประเทศก็จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุนก็สามารถ
เป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจชั้นน าของประเทศในรูปแบบของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะได้รับเงินปันผลและการเติบโตของมูลค่าหุ้น
ที่ถือครองในระยะยาว  

3) ผู้ลงทุนสามารถวางเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวเพื่อการวางแผนการเกษียณ เมื่อประชาชนทุกคนมี
การวางแผนเกษียณ มีการเก็บออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณ ก็จะมีรายได้ที่มากพอเพื่อใช้ในยามเกษียณและไม่
เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องเลี้ยงดูประชาชนในวัยเกษียณ  

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     5-9 
 

 

 

เร่ืองที ่5.2  
กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 
  

กระบวนการการวางแผนการลงทุน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เป้าหมายของ
บุคคล 2) การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย 3) การวิเคราะห์การเงิน 4) การพัฒนาและน าเสนอแผนการ
ลงทุน 5) การน าแผนการลงทุนไปปฏิบัติ และ 6) การติดตามและทบทวนแผนการลงทุน สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังภาพที่ 
5.4  

 

ภาพที ่5.4 กระบวนการวางแผนการลงทุน 

1. การวเิคราะห์เป้าหมายของบุคคล 
การวิเคราะห์เป้าหมายของบุคคลเป็นข้ันตอนแรกของกระบวนการวางแผนการลงทุน ในบทนี้จะกล่าวถึง

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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5-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

 

อาจจะต้องน าไปลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ จึงท าให้บุคคลนั้นขาดสภาพคล่อง เป้าหมายของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความไม่
แน่นอนเท่าบุคคลที่ท างานประจ ามีความมั่นคงของรายได้ เป็นต้น 
 
2. การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย 

การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมายเป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้าบุคคล เพื่อใช้
วางแผนทางการเงิน ซึ่งข้อมูลทางการเงินประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและเอกสารทางการเงินต่าง ๆ เช่น ทรัพย์สิน
ต่าง ๆ (สมุดเงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน สถานะการถือครองกองทุนประเภทต่าง  ๆ ทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน 
สัญญาการกู้ยืมเงิน) รายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประกัน 
กรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันภัย  
 รูปแบบของการวางแผนและเป้าหมายการลงทุน มีความแตกต่างกันดังนี้ 

1) ต้องการให้เงินลงทุนไม่สูญหาย หรือลดลง (Capital Protection) ส าหรับลูกค้าที่สามารถรับความเสี่ยงได้
น้อยหรืออาจไม่ได้เลย ก็ควรวางแผนการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ า แต่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนก็
จะไม่สูงมากด้วยเช่นกัน เช่น การลงทุนในตั๋วเงินคลัง เป็นต้น 

2) ต้องการรายได้ประจ าจากการลงทุน (Current Income) ส าหรับลูกค้าที่ต้องการกระแสเงินสดรับอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพ ก็ควรแนะน าการลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการลงทุนใน
รูปแบบนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงถึงความเสี่ยงต่ า เช่น การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น 

3) ต้องการท าก าไรจากการลงทุน (Capital Appreciation) ส าหรับลูกค้าที่ให้ความส าคัญกับการท าก าไรเป็น
หลัก แนวทางการลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนในรูปแบบนี้จึงต้องสามารถยอมรับ
ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากช่วงเวลาในการลงทุนได้ เช่น การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุน เป็นต้น 

4) ต้องการผลตอบแทนรวม (Total Return) ส าหรับลูกค้าที่ต้องการวางแผนการลงทุนสามารถรับความเสี่ยง
ได้ในระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญกับผลตอบแทนรวมจากกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเภทที่ลงทุน ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลก าไร หรือขาดทุนชดเชยกันไปในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ยังคงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนรวมที่ดี การลงทุนจึงควร
เลือกลงทุนแบบผสมกันระหว่างหลักทรัพย์ที่ท าก าไร หลักทรัพย์ที่ให้รายได้ประจ า และหลักทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยให้
สัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดความเสี่ยงโดยที่ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนสามารถยอมรับได้ 

การก าหนดระยะเวลาของเป้าหมาย โดยมีการก าหนดเป้าหมายในแต่ละช่วงของระยะเวลา เช่น ระยะสั้น คือ
เป้าหมายที่ต้องการให้ประสบความส าเร็จภายใน 3 ปี ระยะปานกลางคือเป้าหมายท่ีต้องการให้ประสบความส าเร็จ
ภายใน 5-10 ปี และเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการให้ประสบความส าเร็จภายในระยะเวลามากกว่า 10 ปี เป็นต้น การ
ก าหนดเป้าหมายที่ดีต้องมีรายละเอียดของเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งจ านวนเงินที่ต้องการ ระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น 
ต้องการซื้อบ้านราคา 10 ล้าน ตอนอายุ 45 ปี หรือต้องการมีรายได้อ่ืน ๆ (Passive Income) เดือนละ 50,000 บาท 
ตอนอายุ 50 ปี เป็นต้น 
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การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     5-3 
 

 

เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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อาจจะต้องน าไปลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ จึงท าให้บุคคลนั้นขาดสภาพคล่อง เป้าหมายของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความไม่
แน่นอนเท่าบุคคลที่ท างานประจ ามีความมั่นคงของรายได้ เป็นต้น 
 
2. การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมาย 

การรวบรวมข้อมูลและการก าหนดเป้าหมายเป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้าบุคคล เพ่ือใช้
วางแผนทางการเงิน ซึ่งข้อมูลทางการเงินประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและเอกสารทางการเงินต่าง ๆ เช่น ทรัพย์สิน
ต่าง ๆ (สมุดเงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน สถานะการถือครองกองทุนประเภทต่าง  ๆ ทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน 
สัญญาการกู้ยืมเงิน) รายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประกัน 
กรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันภัย  
 รูปแบบของการวางแผนและเป้าหมายการลงทุน มีความแตกต่างกันดังนี้ 

1) ต้องการให้เงินลงทุนไม่สูญหาย หรือลดลง (Capital Protection) ส าหรับลูกค้าที่สามารถรับความเสี่ยงได้
น้อยหรืออาจไม่ได้เลย ก็ควรวางแผนการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ า แต่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนก็
จะไม่สูงมากด้วยเช่นกัน เช่น การลงทุนในตั๋วเงินคลัง เป็นต้น 

2) ต้องการรายได้ประจ าจากการลงทุน (Current Income) ส าหรับลูกค้าที่ต้องการกระแสเงินสดรับอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพ ก็ควรแนะน าการลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการลงทุนใน
รูปแบบนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงถึงความเสี่ยงต่ า เช่น การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น 

3) ต้องการท าก าไรจากการลงทุน (Capital Appreciation) ส าหรับลูกค้าที่ให้ความส าคัญกับการท าก าไรเป็น
หลัก แนวทางการลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนในรูปแบบนี้จึงต้องสามารถยอมรับ
ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากช่วงเวลาในการลงทุนได้ เช่น การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุน เป็นต้น 

4) ต้องการผลตอบแทนรวม (Total Return) ส าหรับลูกค้าที่ต้องการวางแผนการลงทุนสามารถรับความเสี่ยง
ได้ในระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญกับผลตอบแทนรวมจากกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเภทที่ลงทุน ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลก าไร หรือขาดทุนชดเชยกันไปในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ยังคงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนรวมที่ดี การลงทุนจึงควร
เลือกลงทุนแบบผสมกันระหว่างหลักทรัพย์ที่ท าก าไร หลักทรัพย์ที่ให้รายได้ประจ า และหลักทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยให้
สัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดความเสี่ยงโดยที่ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนสามารถยอมรับได้ 

การก าหนดระยะเวลาของเป้าหมาย โดยมีการก าหนดเป้าหมายในแต่ละช่วงของระยะเวลา เช่น ระยะสั้น คือ
เป้าหมายที่ต้องการให้ประสบความส าเร็จภายใน 3 ปี ระยะปานกลางคือเป้าหมายท่ีต้องการให้ประสบความส าเร็จ
ภายใน 5-10 ปี และเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการให้ประสบความส าเร็จภายในระยะเวลามากกว่า 10 ปี เป็นต้น การ
ก าหนดเป้าหมายที่ดีต้องมีรายละเอียดของเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งจ านวนเงินที่ต้องการ ระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น 
ต้องการซื้อบ้านราคา 10 ล้าน ตอนอายุ 45 ปี หรือต้องการมีรายได้อ่ืน ๆ (Passive Income) เดือนละ 50,000 บาท 
ตอนอายุ 50 ปี เป็นต้น 
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การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     5-11 
 

 

3. การวเิคราะห์ทางการเงนิ 
       การวิเคราะห์ทางการเงินเป็นการวิเคราะห์งบดุล และงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล ท าให้ได้อัตราส่วนความมั่ง
คั่งสุทธิและกระแสเงินสดสุทธิ เพื่อน าไปเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นมาตรฐานว่ามีสัดส่วนไหนที่ต้อง
ปรับปรุงหรือแก้ไข หรือแนะน าไปพัฒนาให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ อัตราส่วนทางการเงินจะประกอบด้วย 
อัตราส่วนสภาพคล่อง สภาพคล่องพื้นฐาน สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่อความมั่งคั่งสุทธิ หนี้สินต่อสินทรัพย์ การช าระ
คืนหนี้จากรายได้ การช าระคืนหนี้สินที่ไม่ใช่การจดจ านองจากรายได้ อัตราส่วนการออม การลงทุน  

ตารางที ่5.1 ตวัอย่างการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วน ผลการค านวณ เกณฑ์มาตรฐาน การตคีวาม 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

(สินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง/หนี้สินระยะสั้น) 
54.74 เท่า > 1 เท่า มีสินทรัพยส์ภาพคล่องส าหรับหนีส้ิน

ระยะสั้นท่ีดี มีความสามารถ             
ในการช าระหนีสู้ง 

อัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐาน 
(สินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง/กระแสเงินสดจ่าย

ต่อเดือน) 

14.08 เดือน 3 – 6 เดือน จ านวนเดือนที่สามารถช าระค่าใช้จ่ายได้
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีความ 
สามารถสูง 

อัตราส่วนสินทรัพย์ที่มสีภาพคล่องต่อความ
มั่งคั่งสุทธิ 

(สินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง/ 
ความมั่งคั่งสุทธิ) 

52.38% 15% มีสินทรัพย์ที่มสีภาพคล่องที่สูงเกินไป 
ควรน าไปลงทุนในอนาคต 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์
(หนี้สินรวม/สินทรัพย์รวม) 

59.62% < 50% อัตราหนีส้ินต่อสินทรัพย์รวมสูงกว่าที่
ควรจะเป็น ควรปรับลดในอนาคต 

อัตราส่วนแสดงการช าระหนีส้ินจากรายได ้
(เงินช าระคืนหนี้สิน/รายรับรวม) 

26.15% < 35 – 45% 
 

ยังคงสามารถช าระหนีส้ินไดด้ี แต่
อัตราส่วนท่ีดไีม่ควรเกิน 20% 

อัตราส่วนการช าระคืนหนี้สินทีไ่ม่ใช่การจด
จ านองจากรายได ้

(เงินช าระคืนหนี้สินไมร่วมการจดจ านอง/
รายรับรวม) 

9.74% < 15 – 20% ความสามารถในการผ่อนช าระหนีส้ิน
การจดจ านอง ยังอยู่ในอัตราส่วนที่ดี 

อัตราส่วนการออม 
(เงินออม/รายรับรวม) 

15.29% > 10% การออมยังอยู่ในเกณฑ์ทีด่ี แต่ควรเพิ่ม
การออมในอนาคต 

อัตราส่วนการลงทุน 
(สินทรัพย์ลงทุน/ความมั่งคั่งสุทธิ) 

19.66%  50% ยังมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนน้อยเกินไป 
ควรเพิ่มสินทรัพย์ลงทุนในอนาคต 

อัตราส่วนความมั่งคั่ง 
(รายได้จากการลงทุน/ค่าใช้จ่ายรายเดือน) 

0.01 > 1 เท่า ถ้ามีมากกว่า 1 หมายความว่า คณุมี
อิสรภาพทางการเงิน 
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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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4. การพฒันาและน าเสนอแผนการเงนิ 
หลังจากวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินแล้ว และทราบเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่าง ๆ ของการจัดท า

แผนการลงทุน ในขั้นตอนนี้คือการเขียนแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ควรมีการแยกเป้าหมายแต่ละ
เป้าหมายให้ชัดเจน และวางกรอบเวลา จ านวนเงิน รวมถึง ผู้มีส่วนร่วม ในแต่ละเป้าหมาย และมีการแนะน าผลิตภัณฑ์
ทางการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น เงินฝากธนาคาร ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่าง  ๆ 
กรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ประกันภัยชนิดต่าง ๆ ที่ควรมีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีการ
อธิบายเร่ืองความเสี่ยงจากการลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน รวมถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ผู้รับค าปรึกษาได้แจ้งไว้ก่อน
ล่วงหน้าแล้ว  
 การวางแผนและการน าเสนอที่ดี ควรใช้หลักค าว่า ‘SMART’ เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายให้
ครบถ้วน โดย ‘SMART’ ประกอบด้วย 

1) S: Sensible & Specific หมายถึงวัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน  
2) M: Measurable หมายถึง วัตถุประสงค์นัน้ต้องสามารถวัดผลได้  
3) A: Attainable หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุผลได้จริง  
4) R: Reasonable & Realistic หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถอธิบายได้  
5) T: Time Available หมายถึง เป้าหมายที่ดตี้องเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาในการลงทนุ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) Sensible & Specific หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน นั่นคือ ควรก าหนด
วัตถุประสงค์ให้มีความเป็นไปได้ สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังควรมีความชัดเจน ถ้าเป้าหมายยังไม่มีความ
เป็นไปได้ก็ต้องบอกว่ายังไม่สามารถเป็นไปได้ ต้องหาวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อให้มีโอกาสให้เป็นไปได้เช่น ถ้าจ านวนเงิน       
ที่ค านวณได้ไม่มากพอที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายได้ นักวางแผนก็ต้องพยายามสอบถามผู้วางแผนว่าต้องเพิ่มมาตรการ
อ่ืน ๆ ว่าจะสามารถกระท าเพื่อท าให้ถึงเป้าหมายอย่างไร เช่น ใช้กลยุทธ์ เพิม่-ลด-ลด-เพิม่ ดังนี้ 
  (1) เพ่ิมตัวแรก คือการเพิ่มรายได้เพื่อน าเงินมาลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้สถานะการเงินหรือเป้าหมายนั้นมี
ความเป็นไปได้ การเพิ่มรายได้อาจจะเพิ่มจากปริมาณจ านวนเงินที่ต้องน ามาลงทุนเพิ่ม หรือการเพิ่มจ านวนเงินเข้า
ระหว่างทาง (การออมเพิ่ม) หรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนคาดหวังเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว แต่
ต้องไม่ลืมว่าการเพิ่มอัตราผลตอบแทนในบางกรณีอาจจะเพิ่มความเสี่ยงจากการลงทุนให้มากไปด้วย ดังนั้นระยะเวลา
หรือช่วงระยะเวลาในการลงทุนอาจจะมีผลในการประเมินเพื่อเลือกสินทรัพย์ในการลงทุน โดยหากการลงทุนมี
ระยะเวลาสั้นและมีความส าคัญต่อเป้าหมายมากก็ไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงหรือมีความผันผวนได้
มาก แต่ถ้ามีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวมากพอ (3-5 ปี ขึ้นไป) ก็อาจจะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ได้ และถ้ามีระยะเวลาการลงทุนเป็นระยะยาว (มากกว่า 5 ปี) ก็จะสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้สูง
เพื่อคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้นด้วย  
  (2) ลดตัวแรก คือการลดรายจ่าย การลดรายจ่ายอาจจะง่ายกว่าการหารายได้เพิ่ม การวิเคราะห์การลด
รายจ่ายต้องเร่ิมต้นจากการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายส่วนตัว หรือการจด
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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4. การพฒันาและน าเสนอแผนการเงนิ 
หลังจากวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินแล้ว และทราบเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่าง ๆ ของการจัดท า

แผนการลงทุน ในขั้นตอนนี้คือการเขียนแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ควรมีการแยกเป้าหมายแต่ละ
เป้าหมายให้ชัดเจน และวางกรอบเวลา จ านวนเงิน รวมถึง ผู้มีส่วนร่วม ในแต่ละเป้าหมาย และมีการแนะน าผลิตภัณฑ์
ทางการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น เงินฝากธนาคาร ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่าง  ๆ 
กรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ประกันภัยชนิดต่าง ๆ ที่ควรมีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีการ
อธิบายเร่ืองความเสี่ยงจากการลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน รวมถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ผู้รับค าปรึกษาได้แจ้งไว้ก่อน
ล่วงหน้าแล้ว  
 การวางแผนและการน าเสนอที่ดี ควรใช้หลักค าว่า ‘SMART’ เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายให้
ครบถ้วน โดย ‘SMART’ ประกอบด้วย 

1) S: Sensible & Specific หมายถึงวัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน  
2) M: Measurable หมายถึง วัตถุประสงค์นัน้ต้องสามารถวัดผลได้  
3) A: Attainable หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุผลได้จริง  
4) R: Reasonable & Realistic หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถอธิบายได้  
5) T: Time Available หมายถึง เป้าหมายที่ดตี้องเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาในการลงทนุ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) Sensible & Specific หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน นั่นคือ ควรก าหนด
วัตถุประสงค์ให้มีความเป็นไปได้ สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังควรมีความชัดเจน ถ้าเป้าหมายยังไม่มีความ
เป็นไปได้ก็ต้องบอกว่ายังไม่สามารถเป็นไปได้ ต้องหาวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อให้มีโอกาสให้เป็นไปได้เช่น ถ้าจ านวนเงิน       
ที่ค านวณได้ไม่มากพอที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายได้ นักวางแผนก็ต้องพยายามสอบถามผู้วางแผนว่าต้องเพิ่มมาตรการ
อ่ืน ๆ ว่าจะสามารถกระท าเพื่อท าให้ถึงเป้าหมายอย่างไร เช่น ใช้กลยุทธ์ เพิม่-ลด-ลด-เพิม่ ดังนี้ 
  (1) เพ่ิมตัวแรก คือการเพิ่มรายได้เพื่อน าเงินมาลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้สถานะการเงินหรือเป้าหมายนั้นมี
ความเป็นไปได้ การเพิ่มรายได้อาจจะเพิ่มจากปริมาณจ านวนเงินที่ต้องน ามาลงทุนเพิ่ม หรือการเพิ่มจ านวนเงินเข้า
ระหว่างทาง (การออมเพิ่ม) หรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนคาดหวังเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว แต่
ต้องไม่ลืมว่าการเพิ่มอัตราผลตอบแทนในบางกรณีอาจจะเพิ่มความเสี่ยงจากการลงทุนให้มากไปด้วย ดังนั้นระยะเวลา
หรือช่วงระยะเวลาในการลงทุนอาจจะมีผลในการประเมินเพื่อเลือกสินทรัพย์ในการลงทุน โดยหากการลงทุนมี
ระยะเวลาสั้นและมีความส าคัญต่อเป้าหมายมากก็ไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงหรือมีความผันผวนได้
มาก แต่ถ้ามีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวมากพอ (3-5 ปี ขึ้นไป) ก็อาจจะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ได้ และถ้ามีระยะเวลาการลงทุนเป็นระยะยาว (มากกว่า 5 ปี) ก็จะสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้สูง
เพื่อคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้นด้วย  
  (2) ลดตัวแรก คือการลดรายจ่าย การลดรายจ่ายอาจจะง่ายกว่าการหารายได้เพิ่ม การวิเคราะห์การลด
รายจ่ายต้องเร่ิมต้นจากการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายส่วนตัว หรือการจด
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บันทึกรายรับรายจ่ายของครอบครัว การจดบันทึกจะช่วยให้เห็นรายการการใช้เงินประเภทต่าง ๆ ท าให้วิเคราะห์ได้ว่า
การจ่ายนั้นเป็นความจ าเป็น (Need) หรือเป็นเพียงความต้องการ ถ้าเป็นรายจ่ายจ าเป็น เช่น ค่าอาหารประจ าวัน ก็
ต้องวิเคราะห์ดูว่ามีความพอดีหรือยัง สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านนี้ลงได้อีกไหม หรือถ้าเป็นรายจ่ายท่ีตอบสนองความ
ต้องการ (Want) ก็คือรายจ่ายที่จ่ายเพราะมีแต่ความอยากได้ มิใช่ความจ าเป็นแท้จริงก็ควรตัดออกหรือลด เมื่อลด
รายจ่ายที่ไม่ส าคัญหรือไม่จ าเป็นแล้วก็จะมีเงินเหลือเพิ่มขึ้นสามารถน าไปลงทุนเพื่อท าเป้าหมายทางการเงินนั้นให้ถึง
บรรลุ 
  (3) ลดตัวท่ีสอง คือลดเป้าหมาย ถ้าได้พยายามท าทั้งสองวิธีข้างต้นแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระยะเวลาที่ก าหนด ก็ควรพิจารณาลดเป้าหมายลง ซึ่งการลดนี้ต้องเป็นความพึงพอใจของผู้
วางแผนด้วย เช่นในปัจจุบันมีเงินอยู่ 1 ล้านบาท ต้องการมีเงิน 1.5 ล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้า แต่เมื่อวางแผนแล้ว
เชื่อมั่นว่าไม่สามารถท าได้ อาจต้องพิจารณาว่าสามารถลดเป้าหมายเงินท่ีต้องการเหลือ 1.3 ล้านบาทได้ไหม การลด
เป้าหมายผู้วางแผนต้องพยายามเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายก่อนตามล าดับ การเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ผู้วางแผนต้องมี
ความยินยอมในเป้าหมายใหม่ด้วยเช่นกัน 
  (4) เพ่ิมตัวท่ีสอง คือการเพิ่มระยะเวลา การเพิ่มระยะเวลาต้องผ่านการพิจารณามาแล้วทั้งสามขั้นตอน
ก่อนหน้านี้แล้วคือ พยายามเพิ่มรายได้แล้ว พยายามลดรายจ่ายแล้ว และไม่อยากที่จะลดเป้าหมายที่ต้องการลง ก็
อาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาในการลงทุน เพื่อท าให้เป้าหมายที่ผู้วางแผนต้องการสามารถประสบความส าเร็จเช่น ใน
ปัจจุบันมีเงินอยู่ 1 ล้านบาท ต้องการมีเงิน 1.5 ล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้า แต่เมื่อวางแผนแล้วยังไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมาย ต้องเพิ่มระยะเวลาการลงทุนจาก 3 ปี เป็น 5 ปี เพื่อให้ได้เงิน 1.5 ล้านบาท โดยลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 8.45% ต่อปี แต่ถ้าไม่ต้องการเพิ่มระยะเวลาก็ต้องเพิ่มความเสี่ยงจากการลงทุน ถ้าวางแผนเพิ่ม
เงินจาก 1 ล้าน เป็น 1.5 ล้านใน 3 ปีเท่าเดิมก็ต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย  14.47% ก็จะได้เงิน 1.5 
ล้านใน 3 ปี 

จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของผู้รับค าปรึกษาอาจจะมีโอกาสส าเร็จได้ หรือไม่มีโอกาสส าเร็จได้ และในแต่ละคนก็
อาจจะมีหลายเป้าหมายในหลายช่วงระยะเวลาได้เหมือนกัน ดังนั้นการคัดเลือกเป้าหมายที่ส าคัญ ควรวางแผน
เป้าหมายหลักให้ชัดเจนก่อน เช่น เป้าหมายเพื่อการเกษียณ เป้าหมายเพื่อการศึกษาของบุตร เป้าหมายต้องการซื้อ
บ้านหลังใหม่ จากนั้นจึงก าหนดเป้าหมายรอง เช่น ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ เป้าหมายแต่ละเป้าหมาย
ต้องวางแผนให้ละเอียดและชัดเจนทั้งความส าคัญ จ านวนเงิน และระยะเวลา ข้อสังเกตคือบางเป้าหมายอาจจะต้อง
ตัดทิ้งไป ถ้าบุคคลท่านนั้นมีหลายเป้าหมายและยังยากที่จะท าให้ประสบความส าเร็จและเป็นเป้าหมายที่มีความส าคัญ
น้อย 
 สรุปเป้าหมายที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน จ านวนเงิน ระยะเวลา เมื่อวางแผนแล้วผู้ปฏิบัติสามารถ
เข้าใจความหมายและสามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้ 
 2) Measurable หมายถึง วัตถุประสงค์นั้นต้องสามารถวัดผลได้ การวางแผนควรที่จะมีเป้าหมายเพื่อวัดผลได้ 
การก าหนดเป้าหมายการลงทุนเพื่อวัดผลเช่น ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 8 ต่อปีในช่วงระยะเวลา 10 
ปี ผู้วางแผนก็ควรวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนทุก ๆ ปี เพื่อประเมินว่าการลงทุนที่ได้วางแผนนั้นสามารถท าได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถ้าไม่สามารถท าได้ถึงเป้าหมายก็อาจจะพิจารณาปรับพอร์ตการลงทุน
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ตอบแทนเฉลี่ย 14.47% ก็จะได้เ งิน

1.5 ล้ำนใน 3 ปี

ช่วงระยะเวลำ 10 ปี

ผู ้วำงแผนก็ควรวิเครำะห์พอร์ตกำร
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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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เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย การประเมินจะท าบ่อยหรือใช้เวลานานเท่าไรก็จะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ไปลงทุน
หรือขึ้นอยู่กับวงจรเศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ การก าหนดดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือการก าหนดหลักมาตรฐานที่อ้างอิง
จากตลาดเพื่อเป็นมาตรฐานชี้วัดแผนการลงทุนว่า การลงทุนที่ได้ลงทุนมาแล้วนั้นได้มากกว่าหรือน้อยกว่าดัชนีอ้างอิงที่
ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ นอกจาก Benchmark ที่สามารถก าหนดได้แล้ว บุคคลก็อาจจะก าหนดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) ที่ใช้ในการดูว่าราคาของสินทรัพย์ (เช่น ราคาหุ้น หรือราคาทองค า) มีความผันผวนมาก
แค่ไหน หลักทรัพย์ใดมีความผันผวนมาก (High Standard Deviation) ก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากตามไปด้วย ถ้ามีความ
ผันผวนน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยเหมือนกัน  

ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่น ามาจัดพอร์ตการลงทุน เช่น 
 (1) พันธบัตรรัฐบาลไทย เป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง มีความผันผวนต่ า 6.7% แต่คาดว่าจะให้

ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.8% ต่อปีเท่านั้น (ผลการศึกษาท าในปี พ.ศ. 2556) การลงทุนในพันธบัตรจึงช่วยสร้างความมั่นคง
ให้กับพอร์ต แต่จะสร้างความมั่งคั่งได้ช้ามาก พันธบัตรรัฐบาลจะมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ พันธบัตรรัฐบาล ที่มีอายุ
แตกต่างกัน เช่น 2 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี โดยจะมีการประมูลทุกวันอังคาร และจ านวนมากน้อยตามความต้องการ
ใช้เงินของรัฐบาล และเป็นเครื่องมือเพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดตราสารเงิน ผู้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทประกันภัย ส่วนพันธบัตรออมทรัพย์ ก็เป็น
พันธบัตรรัฐบาลประเภทหนึ่งที่ออกมาเพื่อจ าหน่ายให้กับประชาชนท่ัวไป เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออมของ
ประชาชน และรัฐบาลก็สามารถระดมเงินเพื่อมาบริหารประเทศอีกทางหนึ่ง การลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของ
ประชาชนทั่วไป เม่ือได้รับดอกเบี้ยจากตราสารก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ แต่ถ้าไปลงทุน
ในกองทุนรวมที่เน้นไปลงทุนเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะไม่เสียภาษี นอกจากนี้ถ้าเป็น
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือหุ้นกู้บริษัทเอกชน ส่วนต่างก าไรจากการขายคืน
หน่วยลงทุนก็จะไม่เสียภาษีเช่นกัน 

 (2) พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ มีความผันผวนต่ า 5.1% ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.6% ต่อปี หากลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนต่ ากว่าผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ราคา
พันธบัตรก็มีขึ้นมีลง รวมทั้งอาจจะก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศได้ด้วย  ส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงทุน
ตรงในพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ แต่จะลงทุนผ่านกองทุนรวมซึ่งกองทุนรวมในประเทศไทยก็จะไปลงต่อในกองทุน
รวมที่ลงทุนในพันธบัตรในต่างประเทศ ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะไม่เสียภาษี แต่ถ้าเป็นกองทุนที่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ 

 (3) ตราสารทุนไทย ตลาดไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 12 – 13% ต่อปี แต่มีความ
ผันผวนสูงถึง 28.9% จะเห็นว่าการลงทุนหุ้นไทยในระยะยาวให้ผลตอบแทนที่สูง สร้างความมั่งคั่งได้มาก แต่ก็ต้อง
เผชิญกับความผันผวนที่สูงมากเช่นกัน ในประเทศไทยก าไรจากการซื้อ-ขายหุ้น และก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนที่
ลงทุนในตราสารทุนจะไม่เสียภาษี ถ้าผู้ลงทุนได้รับเงินปันผลจากหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่
ได้รับ เช่นเดียวกับกองทุนที่มีนโยบายจ่ายปันผลก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ 
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การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     5-3 
 

 

เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย การประเมินจะท าบ่อยหรือใช้เวลานานเท่าไรก็จะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ไปลงทุน
หรือขึ้นอยู่กับวงจรเศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ การก าหนดดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือการก าหนดหลักมาตรฐานที่อ้างอิง
จากตลาดเพื่อเป็นมาตรฐานชี้วัดแผนการลงทุนว่า การลงทุนที่ได้ลงทุนมาแล้วนั้นได้มากกว่าหรือน้อยกว่าดัชนีอ้างอิงที่
ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ นอกจาก Benchmark ที่สามารถก าหนดได้แล้ว บุคคลก็อาจจะก าหนดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) ที่ใช้ในการดูว่าราคาของสินทรัพย์ (เช่น ราคาหุ้น หรือราคาทองค า) มีความผันผวนมาก
แค่ไหน หลักทรัพย์ใดมีความผันผวนมาก (High Standard Deviation) ก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากตามไปด้วย ถ้ามีความ
ผันผวนน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยเหมือนกัน  

ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่น ามาจัดพอร์ตการลงทุน เช่น 
 (1) พันธบัตรรัฐบาลไทย เป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง มีความผันผวนต่ า 6.7% แต่คาดว่าจะให้

ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.8% ต่อปีเท่านั้น (ผลการศึกษาท าในปี พ.ศ. 2556) การลงทุนในพันธบัตรจึงช่วยสร้างความมั่นคง
ให้กับพอร์ต แต่จะสร้างความมั่งคั่งได้ช้ามาก พันธบัตรรัฐบาลจะมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ พันธบัตรรัฐบาล ที่มีอายุ
แตกต่างกัน เช่น 2 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี โดยจะมีการประมูลทุกวันอังคาร และจ านวนมากน้อยตามความต้องการ
ใช้เงินของรัฐบาล และเป็นเครื่องมือเพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดตราสารเงิน ผู้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทประกันภัย ส่วนพันธบัตรออมทรัพย์ ก็เป็น
พันธบัตรรัฐบาลประเภทหนึ่งที่ออกมาเพื่อจ าหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออมของ
ประชาชน และรัฐบาลก็สามารถระดมเงินเพื่อมาบริหารประเทศอีกทางหนึ่ง การลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของ
ประชาชนทั่วไป เม่ือได้รับดอกเบี้ยจากตราสารก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ แต่ถ้าไปลงทุน
ในกองทุนรวมที่เน้นไปลงทุนเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะไม่เสียภาษี นอกจากนี้ถ้าเป็น
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือหุ้นกู้บริษัทเอกชน ส่วนต่างก าไรจากการขายคืน
หน่วยลงทุนก็จะไม่เสียภาษีเช่นกัน 

 (2) พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ มีความผันผวนต่ า 5.1% ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.6% ต่อปี หากลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนต่ ากว่าผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ราคา
พันธบัตรก็มีขึ้นมีลง รวมทั้งอาจจะก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศได้ด้วย  ส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงทุน
ตรงในพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ แต่จะลงทุนผ่านกองทุนรวมซึ่งกองทุนรวมในประเทศไทยก็จะไปลงต่อในกองทุน
รวมที่ลงทุนในพันธบัตรในต่างประเทศ ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะไม่เสียภาษี แต่ถ้าเป็นกองทุนที่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ 

 (3) ตราสารทุนไทย ตลาดไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 12 – 13% ต่อปี แต่มีความ
ผันผวนสูงถึง 28.9% จะเห็นว่าการลงทุนหุ้นไทยในระยะยาวให้ผลตอบแทนที่สูง สร้างความมั่งคั่งได้มาก แต่ก็ต้อง
เผชิญกับความผันผวนที่สูงมากเช่นกัน ในประเทศไทยก าไรจากการซื้อ-ขายหุ้น และก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนที่
ลงทุนในตราสารทุนจะไม่เสียภาษี ถ้าผู้ลงทุนได้รับเงินปันผลจากหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่
ได้รับ เช่นเดียวกับกองทุนที่มีนโยบายจ่ายปันผลก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ 
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 (4) ตราสารทุนต่างประเทศ (ประเทศพัฒนาแล้ว) การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจให้ผลตอบแทนน้อย
กว่าตลาดหุ้นไทยบ้างเล็กน้อย ประมาณ 8.5% ต่อปี แต่ก็มีความผันผวนต่ ากว่ามากที่คือ 18.6% แต่มีข้อสังเกตว่า
ผลตอบแทนนี้ยังไม่รวมความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะสร้างก าไรเพิ่มหรือก าไรลดลงได้เช่นกัน ตราสารทุน
ต่างประเทศผู้ลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนผ่านกองทุนรวมในประเทศท่ีน าเงินไปลงทุนต่อในกองทุนรวมในต่างประเทศ 
ส าหรับบุคคลธรรมดาถ้าได้ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ในกองทุนที่มีนโยบายจ่าย          
ปันผลก็จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ 

 (5) กองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน การลงทุนประเภทนี่ถือว่าเป็นการลงทุน
ทางเลือก (Alternative Investments) การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ให้ผลตอบแทนประมาณ 6-8% ต่อปี โดยที่มี
ความผันผวนต่ าที่ 10-12% เท่านั้น ดังนั้นแม้จะมีผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบต่อความผันผวนแต่ก็มีสภาพคล่องที่ต่ า
ด้วยเช่นกัน จึงเหมาะที่จะลงทุนในระยะยาว 5-10 ปีขึ้นไป กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 
10 ของเงินปันผลที่ได้รับ 
 ในการจัดพอร์ตการลงทุนนั้นต้องค านึงถึงเป้าหมายในการลงทุน ถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้นและมีความส าคัญ
มาก ก็ไม่ควรที่จะจัดพอร์ตที่มีความผันผวนมากเกินไปถึงแม้ผลตอบแทนบางช่วงจะน่าลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนได้
มาก ๆ ก็ตาม แต่ถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวเช่น พอร์ตเงินออมที่เตรียมไว้ใช้หลังเกษียณ ก็ควรคาดการณ์ผลตอบแทน
และความเสี่ยงในระยะยาว ทั้งนี้ หลักส าคัญคือสินทรัพย์ในแต่ละประเภทมีบทบาทหน้าที่ต่างกัน จึงควรให้พอร์ตมี
ความหลากหลาย เช่น มีพันธบัตรไว้สร้าง “ความมั่งคง” มีหุ้นไว้สร้างความเติบโต “ความมั่งคั่ง” และอาจจะมีการ
ลงทุนในการลงทุนทางเลือกเพื่อสร้างดอกผลแบบสม่ าเสมอในระยะยาว 
       ภาพต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของการจัดพอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ถ้าบุคคลรับ
ความเสี่ยงได้น้อย ก็ควรลงทุนในตราสารหนี้หรือกองทุนตราสารหนี้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตรงกันข้ามกับบุคคลที่รับความ
เสี่ยงได้สูงก็จะลงทุนในหุ้นสามัญหรือกองทุนหุ้นเป็นส่วนใหญ่  
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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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ภาพที ่5.5 ตวัอย่างการจดัพอร์ตการลงทุน 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
3) Attainable หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุผลได้จริง ไม่ควรก าหนดไว้สูงเกินไปจนไม่สามารถ

ปฏิบัติเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกท้อแท้เพราะท าอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
เป้าหมายอาจแบ่งตามช่วงระยะเวลา เช่น เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี) เป้าหมายระยะปานกลาง (4-7 ปี) เป้าหมาย
ระยะยาว (7 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้บางเป้าหมายอาจแบ่งย่อยเพื่อง่ายในการติดตาม เช่น เป้าหมายเงินออมเพื่อใช้ในยาม
เกษียณ เป็นเป้าหมายระยะยาวคือตอนอายุ 60 ปี หรือในอีก 25 ปีจากขณะนี้ต้องการมีเงิน 20 ล้านบาทเพื่อใช้ในยาม
เกษียณ แต่อาจแบ่งย่อยออกมาว่าตอนอายุ 50 ปี ก็ควรจะมี 8 ล้านบาทแล้ว  
 4) Reasonable & Realistic หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถอธิบายได้ มีความสมเหตุสมผลและมีความ
เป็นจริง ปฏิบัติได้จริง เช่น ต้องการลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนปีละ 20% ต่อปี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะตั้ง
ความคาดหวังจากการลงทุนสูงเกินไป อยากลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงโดยที่มีความเสี่ยงน้อย  ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคน
ต้องการ แต่ในความเป็นจริง ถ้าต้องการผลตอบแทนมาก ๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะมากตามไปด้วย ถ้าต้องการ
ความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย ผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน ดังค ากล่าว High Risk – High 
Return, Low Risk – Low Return ดังนั้นการศึกษาความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อจัดพอร์ตของแต่ละสินทรัพย์จึงมี
ความเป็นจ าเป็นที่ต้องท าก่อนที่จะจัดพอร์ตการลงทุน และเมื่อเข้าใจความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ จัดพอร์ตโดย
ควบคุมความเสี่ยงที่สามารถรับได้แล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการจัดพอร์ตการลงทุนได้ 
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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3) Attainable หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุผลได้จริง ไม่ควรก าหนดไว้สูงเกินไปจนไม่สามารถ

ปฏิบัติเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกท้อแท้เพราะท าอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
เป้าหมายอาจแบ่งตามช่วงระยะเวลา เช่น เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี) เป้าหมายระยะปานกลาง (4-7 ปี) เป้าหมาย
ระยะยาว (7 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้บางเป้าหมายอาจแบ่งย่อยเพื่อง่ายในการติดตาม เช่น เป้าหมายเงินออมเพื่อใช้ในยาม
เกษียณ เป็นเป้าหมายระยะยาวคือตอนอายุ 60 ปี หรือในอีก 25 ปีจากขณะนี้ต้องการมีเงิน 20 ล้านบาทเพื่อใช้ในยาม
เกษียณ แต่อาจแบ่งย่อยออกมาว่าตอนอายุ 50 ปี ก็ควรจะมี 8 ล้านบาทแล้ว  
 4) Reasonable & Realistic หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถอธิบายได้ มีความสมเหตุสมผลและมีความ
เป็นจริง ปฏิบัติได้จริง เช่น ต้องการลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนปีละ 20% ต่อปี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะตั้ง
ความคาดหวังจากการลงทุนสูงเกินไป อยากลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงโดยที่มีความเสี่ยงน้อย  ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคน
ต้องการ แต่ในความเป็นจริง ถ้าต้องการผลตอบแทนมาก ๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะมากตามไปด้วย ถ้าต้องการ
ความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย ผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน ดังค ากล่าว High Risk – High 
Return, Low Risk – Low Return ดังนั้นการศึกษาความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อจัดพอร์ตของแต่ละสินทรัพย์จึงมี
ความเป็นจ าเป็นที่ต้องท าก่อนที่จะจัดพอร์ตการลงทุน และเมื่อเข้าใจความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ จัดพอร์ตโดย
ควบคุมความเสี่ยงที่สามารถรับได้แล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการจัดพอร์ตการลงทุนได้ 
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ภาพที ่5.6 การแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความส าคญัของเป้าหมายกบัความสามารถในการรับความเส่ียง 
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 5) Time Available หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาในการลงทุน ในทุก  ๆ การลงทุน
ต้องมีเวลาให้สินทรัพย์ที่ลงทุนไว้ให้ดอกผลงอกเงย บางสินทรัพย์เหมาะสมที่จะลงทุนในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่นาน มี
ความมั่นคง บางสินทรัพย์เหมาะสมที่จะลงทุนในระยะยาว มีความเสี่ยงสูงแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูง หรือบางสินทรัพย์
ลงทุนแล้วเวลาที่ต้องการปรับเปลี่ยนต้องใช้เวลามากเพราะมีสภาพคล่องต่ า จะเห็นได้ว่าทุกการลงทุนต้องให้เวลากับ
การลงทุน เพราะการลงทุนมิใช่การเสี่ยงโชคที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลา การก าหนดช่วงระยะเวลาให้กับเป้าหมายแต่ละ
เป้าหมายจึงส าคัญต่อสินทรัพย์ที่จะไปลงทุนเพื่อเป้าหมายนั้น ๆ ด้วย เช่น การวางแผนการออมเพื่อการเกษียณ ถ้า        
ผู้วางแผนได้วางแผนไว้นาน ๆ ก่อนเกษียณก็จะใช้เงินที่ไม่มากพร้อมกับสามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้มากขึ้นด้วย 
แต่ถ้าวางแผนในยามใกล้เกษียณ ผู้วางแผนต้องใช้เงินจ านวนมากในการลงทุนเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้และอาจจะไม่
สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากด้วยเพราะมีเวลาไม่นานก็จะเกษียณอายุแล้ว หรือวางแผนเพื่อซื้อรถยนต์
ใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า เป้าหมายนี้มีก าหนดช่วงระยะเวลาแล้ว ถ้าผู้วางแผนการออมต้องการออมน้อยในแต่ละเดือน
เพื่อน าเงินไปซื้อรถยนต์ ผู้ลงทุนต้องลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงและต้องพร้อมยอมรับว่าเป้าหมายอาจจะไม่ตรงตาม
เวลา คือ 36 เดือนหรือ 3 ปีข้างหน้าในกรณีถ้าสินทรัพย์ที่ลงทุนมีความผันผวนและไม่ตรงตามเป้าหมาย ผู้ลงทุน
สามารถเลื่อนเป้าหมายออกไปให้นานกว่านั้นได้ไหม ถ้าเลื่อนได้เช่น อาจจะเป็น 40 เดือน หรือ 48 เดือน ผู้ลงทุนก็
สามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนั้นได้โดยใช้เงินที่ไม่มากนักในการลงทุน แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องได้รถยนต์ใหม่ใน 36 
เดือนข้างหน้า ผู้ลงทุนก็ไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแต่เน้นการเพิ่มจ านวนเงินในการออมแทนก็จะสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่จะได้รถยนต์ใหม่แน่นอน จะเห็นได้ว่าระยะเวลาการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุน ความส าคัญของ
เป้าหมาย จ านวนเงินที่จะน ามาลงทุน และความเสี่ยงจากการจัดพอร์ตการลงทุนนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก  
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เป ็นต้องได ้รถยนต์ใหม่ใน

36 เดอืนข้ำงหน้ำ ผูล้งทนุ
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ภาพที ่5.5 ตวัอย่างการจดัพอร์ตการลงทุน 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
3) Attainable หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุผลได้จริง ไม่ควรก าหนดไว้สูงเกินไปจนไม่สามารถ

ปฏิบัติเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกท้อแท้เพราะท าอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
เป้าหมายอาจแบ่งตามช่วงระยะเวลา เช่น เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี) เป้าหมายระยะปานกลาง (4-7 ปี) เป้าหมาย
ระยะยาว (7 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้บางเป้าหมายอาจแบ่งย่อยเพื่อง่ายในการติดตาม เช่น เป้าหมายเงินออมเพื่อใช้ในยาม
เกษียณ เป็นเป้าหมายระยะยาวคือตอนอายุ 60 ปี หรือในอีก 25 ปีจากขณะนี้ต้องการมีเงิน 20 ล้านบาทเพื่อใช้ในยาม
เกษียณ แต่อาจแบ่งย่อยออกมาว่าตอนอายุ 50 ปี ก็ควรจะมี 8 ล้านบาทแล้ว  
 4) Reasonable & Realistic หมายถึง เป้าหมายที่ดีต้องสามารถอธิบายได้ มีความสมเหตุสมผลและมีความ
เป็นจริง ปฏิบัติได้จริง เช่น ต้องการลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนปีละ 20% ต่อปี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะตั้ง
ความคาดหวังจากการลงทุนสูงเกินไป อยากลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงโดยที่มีความเสี่ยงน้อย  ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคน
ต้องการ แต่ในความเป็นจริง ถ้าต้องการผลตอบแทนมาก ๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะมากตามไปด้วย ถ้าต้องการ
ความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย ผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน ดังค ากล่าว High Risk – High 
Return, Low Risk – Low Return ดังนั้นการศึกษาความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อจัดพอร์ตของแต่ละสินทรัพย์จึงมี
ความเป็นจ าเป็นที่ต้องท าก่อนที่จะจัดพอร์ตการลงทุน และเมื่อเข้าใจความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ จัดพอร์ตโดย
ควบคุมความเสี่ยงที่สามารถรับได้แล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการจัดพอร์ตการลงทุนได้ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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5. การน าแผนการลงทุนไปปฏิบัต ิ 
หลังจากที่นักวางแผนได้ท าแผนการลงทุนและเป็นที่ยอมรับของผู้รับค าแนะน าแล้ว ก็ต้องให้ผู้รับค าแนะน า

น าไปปฏิบัติตามแผนท่ีได้ท าไว้ บางแผนอาจจะยังไม่ต้องปฏิบัติทันทีเพราะเป็นการวางแผนการลงทุนไว้ล่วงหน้า แต่
แผนการลงทุนที่ต้องกระท าก็ต้องให้ปฏิบัติตามกรอบเวลาที่ได้จัดท าไว้ เพราะบางผลของการลงทุนต้องการแผนที่ต้อง
ใช้ระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว  
 
6. การตดิตามและทบทวนแผนการลงทุน 

การติดตามและทบทวนแผนการลงทุนเป็นการประเมินผลลัพธ์ที่ได้วางแผนและน าไปปฏิบัติจริงว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการลงทุนหรือไม่ การติดตามอาจจะกระท าทุก  ๆ 6 เดือนหรือทุก ๆ 12 เดือนก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของพอร์ตหรือลูกค้าที่ต้องการปรับบ่อยแค่ไหน แต่การติดตามนั้นมีความส าคัญมากเพราะถ้าผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ ก็ควรรีบปรับเปลี่ยนเพื่อยังคงให้ส าเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     5-3 
 

 

เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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5. การน าแผนการลงทุนไปปฏิบัต ิ 
หลังจากที่นักวางแผนได้ท าแผนการลงทุนและเป็นที่ยอมรับของผู้รับค าแนะน าแล้ว ก็ต้องให้ผู้รับค าแนะน า

น าไปปฏิบัติตามแผนท่ีได้ท าไว้ บางแผนอาจจะยังไม่ต้องปฏิบัติทันทีเพราะเป็นการวางแผนการลงทุนไว้ล่วงหน้า แต่
แผนการลงทุนที่ต้องกระท าก็ต้องให้ปฏิบัติตามกรอบเวลาที่ได้จัดท าไว้ เพราะบางผลของการลงทุนต้องการแผนที่ต้อง
ใช้ระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว  
 
6. การตดิตามและทบทวนแผนการลงทุน 

การติดตามและทบทวนแผนการลงทุนเป็นการประเมินผลลัพธ์ที่ได้วางแผนและน าไปปฏิบัติจริงว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการลงทุนหรือไม่ การติดตามอาจจะกระท าทุก  ๆ 6 เดือนหรือทุก ๆ 12 เดือนก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของพอร์ตหรือลูกค้าที่ต้องการปรับบ่อยแค่ไหน แต่การติดตามนั้นมีความส าคัญมากเพราะถ้าผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ ก็ควรรีบปรับเปลี่ยนเพื่อยังคงให้ส าเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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เร่ืองที ่5.3  
ตัวอย่างการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล 

 
 
การวางแผนการลงทนุส่วนบุคคล อาจแบง่ตามช่วงระยะเวลาได้เป็น 1) การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล

ระยะสั้น (ระยะเวลา 1-3 ปี) 2) การวางแผนการลงทนุส่วนบคุคลระยะปานกลาง (ระยะเวลา 4-9 ปี) และ 3) การ
วางแผนการลงทนุส่วนบุคคลระยะยาว (ระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป) ดังนี ้

 
1. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะส้ัน 

ตวัอย่างที่ 5.1 คุณอรอุมาปัจจุบันอายุ 28 ปี เป็นโสด ท างานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ปัจจุบันมีรายได้เดือนละ 
25,000 บาท และมีโบนัส 2 เดือนต่อปี คุณอรอุมามีเงินออมในบัญชีออมทรัพย์ 50,000 บาท ต้องการวางแผนเก็บเงิน
ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัวในอีก 2 ปีข้างหน้าด้วยงบประมาณ 150,000 บาท และต้องการช าระหนี้คงค้าง
บัตรเครดิต 40,000 บาท โดยในปัจจุบันคุณอรอุมามีค่าใช้จ่ายรวมประจ ารายเดือนทั้งสิ้น เดือนละ 20,000 บาท และ
มีเงินเหลือใช้เดือนละ 5,000 บาท  

จากการวิเคราะห์เป้าหมายของคุณอรอุมามีอยู่ 2 ประการ ซึ่งเป็นเป้าหมายการลงทุนระยะสั้น (ระยะเวลา  
ไม่เกิน 3 ปี) และจากงบการเงินส่วนบุคคล คุณอรอุมามีเงินกันไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ 2.5 เท่าของรายจ่ายรายเดือน จึง
เห็นควรว่าคุณอรอุมาควรน าเงินที่ออมไปช าระหนี้บัตรเครดิตให้หมดภายใน 9 เดือน เพราะหนี้บัตรเครดิตมีภาระช าระ
ดอกเบี้ยที่สูง จึงจ าเป็นที่ต้องจัดการเป็นส่วนแรกก่อนน าเงินไปลงทุน และหลังจากช าระหนี้บัตรเครดิตหมดแล้วให้น า
เงินจากรายได้สุทธิประจ าเดือนและเงินโบนัสในแต่ละปีไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนไม่มาก เพราะเป้าหมายที่
ต้องการพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นเป้าหมายในระยะสั้นจึงไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง  โดยคาดหวัง
ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 2-3 ต่อปี 

ในระยะเวลา 2 ปี คุณอรอุมาจะมีเงินรายได้ที่ออมได้ 15 เดือน หลังจากช าระหนี้บัตรเครดิตแล้ว เดือนละ 
5,000 บาท เปน็เงินทั้งสิ้น 75,000 บาท และเงินโบนัส 2 ป ีรวมเป็น 4 เดือนเปน็เงิน 100,000 บาท รวมเงินออมทั้งสิน้
ประมาณ 175,000 บาท ซึ่งสามารถจะบรรลเุปา้หมายทางการเงินที่จะพาครอบครัวไปทอ่งเท่ียวที่ประเทศญี่ปุน่ได้ 

หมายเหตุ: ต้องดูความส าคัญของเป้าหมายประกอบการวางแผนการลงทุนด้วย เช่น ถ้าต้องการลงทุนในแต่ละเดือนให้
ผลตอบแทนที่คาดหวังสูงขึ้น แต่มีเหตุให้การลงทุนนั้นได้รับผลตอบแทนไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการไว้ส าหรับการท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่น 150,000 บาท ผู้วางแผนสามารถเลื่อนเป้าหมายให้ไปท่องเที่ยวในปีถัดไปได้ โดยที่ไม่ต้องกู้ยืมเงินเพื่อการท่องเที่ยวในปีที่
ตั้งเป้าหมายไว ้ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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2. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะปานกลาง 
ตัวอย่างที่ 5.2 คุณอุดมปัจจุบันอายุ 30 ปี ท างานเป็นนักวิเคราะห์ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีรายได้เดือนละ 

50,000 บาท ต้องการวางแผนการลงทุน เพื่อเป้าหมายดังนี้  
1) ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในปีหน้า ค่าใช้จ่ายปีละ 120,000 บาท (ในประเทศไทย ปริญญาโท 

ต้องเรียน 2 ปี) 
2) ต้องการดาวนบ์้านใหม่เป็นเงนิ 300,000 บาท ในอีก 3 ปีข้างหน้า 
3) ต้องการเงินจ านวน 500,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน ในอีก 5 ปีข้างหน้า  
ปัจจุบันคุณอุดมมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเดือนละ 20,000 บาท และมีโบนัส 4 เดือนในทุก ๆ ปี มีเงินฝากใน

ธนาคาร 200,000 บาท และมีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 150,000 บาท และไม่มี
หนี้สินใด ๆ  

เมื่อท าการวิเคราะห์เป้าหมายและงบการเงินของคุณอุดมแล้ว มีความเห็นว่าคุณอุดมควรวางแผนการลงทุน 
ดังนี้ 

 1) ถอนเงินฝาก 100,000 บาท ไปจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม ท่ีคาดหวังผลตอบแทนร้อยละ 8 
ต่อปี และออมเพิ่มในพอร์ตนี้เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งสิ้นปีที่ 5 หรือ 60 เดือน คาดว่าจะได้ผลตอบแทนพร้อมเงินต้น
เป็นเงิน 516,000 บาท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแต่งงานในอนาคต (อาจลดความเสี่ยงของพอร์ตลงในปีที่ใกล้
เป้าหมายเพราะต้องการลดความผันผวนจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุน) 

 2) ออมเงินเดือนละ 10,000 บาท 24 เดือน เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยออมไว้
ในตราสารการเงินเพื่อความมั่นคง (เป็นเป้าหมายที่ส าคัญและระยะสั้นต้องไม่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวน)  

 3) ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเดือนละ 5,000 บาท เพื่อต้องการลดหย่อนภาษี ส่วนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที่มีถือครองอยู่ให้ขายคืนในอีก 3 ปีข้างหน้าเพื่อน าเงินไปเป็นเงินดาวน์บ้านใหม่ 

 4) น าเงินโบนัสปีละ 4 เดือนเป็นเงินปีละ 200,000 บาท จัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม ที่คาดหวัง
ผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อน าเงินส่วนหนึ่งไปเป็นเงินดาวน์บ้านใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า และเป็นเงินค่าใช้จ่าย      
ในการแต่งงานในอีก 5 ปีข้างหน้าเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการใช้เงินเพิ่มในการนี้ 

 
3. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว 

การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ 
ดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 5.3 นายประสงค์ปัจจุบันอายุ 35 ปี เป็นโสด ท างานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ต้องการวางแผน
เกษียณโดยมีเงินพร้อมที่จะลงทุนอยู่  1 ล้านบาท และจะออมเงินเพื่อการเกษียณอีกเดือนละ 15,000 บาท           
คุณประสงค์คาดว่าจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี เมื่อมาวางแผนกับนักวางแผนและตกลงจะวางแผนลงทุน โดยท่ีนัก
วางแผนแนะน าให้คุณประสงค์แยกเงินที่จะลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ เงินในปัจจุบันและเงินในอนาคต ดังนี้ 
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ตกลงจะวำงแผนลงทุน โดยท่ี

นกัวำงแผนแนะน�ำให้คณุประสงค์แยกเงนิที่
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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2. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะปานกลาง 
ตัวอย่างที่ 5.2 คุณอุดมปัจจุบันอายุ 30 ปี ท างานเป็นนักวิเคราะห์ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีรายได้เดือนละ 

50,000 บาท ต้องการวางแผนการลงทุน เพื่อเป้าหมายดังนี้  
1) ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในปีหน้า ค่าใช้จ่ายปีละ 120,000 บาท (ในประเทศไทย ปริญญาโท 

ต้องเรียน 2 ปี) 
2) ต้องการดาวนบ์้านใหม่เป็นเงนิ 300,000 บาท ในอีก 3 ปีข้างหน้า 
3) ต้องการเงินจ านวน 500,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน ในอีก 5 ปีข้างหน้า  
ปัจจุบันคุณอุดมมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเดือนละ 20,000 บาท และมีโบนัส 4 เดือนในทุก ๆ ปี มีเงินฝากใน

ธนาคาร 200,000 บาท และมีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 150,000 บาท และไม่มี
หนี้สินใด ๆ  

เมื่อท าการวิเคราะห์เป้าหมายและงบการเงินของคุณอุดมแล้ว มีความเห็นว่าคุณอุดมควรวางแผนการลงทุน 
ดังนี้ 

 1) ถอนเงินฝาก 100,000 บาท ไปจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม ที่คาดหวังผลตอบแทนร้อยละ 8 
ต่อปี และออมเพิ่มในพอร์ตนี้เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งสิ้นปีที่ 5 หรือ 60 เดือน คาดว่าจะได้ผลตอบแทนพร้อมเงินต้น
เป็นเงิน 516,000 บาท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแต่งงานในอนาคต (อาจลดความเสี่ยงของพอร์ตลงในปีที่ใกล้
เป้าหมายเพราะต้องการลดความผันผวนจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุน) 

 2) ออมเงินเดือนละ 10,000 บาท 24 เดือน เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยออมไว้
ในตราสารการเงินเพื่อความมั่นคง (เป็นเป้าหมายที่ส าคัญและระยะสั้นต้องไม่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวน)  

 3) ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเดือนละ 5,000 บาท เพื่อต้องการลดหย่อนภาษี ส่วนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที่มีถือครองอยู่ให้ขายคืนในอีก 3 ปีข้างหน้าเพื่อน าเงินไปเป็นเงินดาวน์บ้านใหม่ 

 4) น าเงินโบนัสปีละ 4 เดือนเป็นเงินปีละ 200,000 บาท จัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม ที่คาดหวัง
ผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อน าเงินส่วนหนึ่งไปเป็นเงินดาวน์บ้านใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า และเป็นเงินค่าใช้จ่าย      
ในการแต่งงานในอีก 5 ปีข้างหน้าเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการใช้เงินเพิ่มในการนี้ 

 
3. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว 

การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลระยะยาว ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ 
ดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 5.3 นายประสงค์ปัจจุบันอายุ 35 ปี เป็นโสด ท างานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ต้องการวางแผน
เกษียณโดยมีเงินพร้อมที่จะลงทุนอยู่  1 ล้านบาท และจะออมเงินเพื่อการเกษียณอีกเดือนละ 15,000 บาท           
คุณประสงค์คาดว่าจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี เมื่อมาวางแผนกับนักวางแผนและตกลงจะวางแผนลงทุน โดยที่นัก
วางแผนแนะน าให้คุณประสงค์แยกเงินที่จะลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ เงินในปัจจุบันและเงินในอนาคต ดังนี้ 
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1) เงินในปัจจุบัน เงินในส่วนนี้เป็นเงินหรือสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง เช่นบัญชีเงินฝากในธนาคาร การลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทต่าง ๆ อสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า ซึ่งเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (สินทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ
สินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ลงทุนทั้งที่เป็นการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว) ที่ต้องการให้งอกเงยออกดอกผลไม่รวม
สินทรัพย์ส่วนตัว (สินทรัพย์ส่วนตัว คือสินทรัพย์ที่ครอบครองเพื่อใช้เป็นส่วนตัว มิได้ต้องการน ามาสร้างรายได้ใน
อนาคต)  เงินในปัจจุบันส่วนนีจ้ะมีมากหรือมีน้อยผู้ลงทุนก็ควรจะกระจายการลงทุนลงในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ หรือ
ที่เรียกว่าจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) เพื่อต้องการกระจายความเสี่ยงจากสินทรัพย์ที่น าไปลงทุน และต้อง
ก าหนดผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน การจัดพอร์ตอาจจะจัดพอร์ตการรับความเสี่ยงตามช่วงอายุของคน          
ถ้าอายุน้อยก็อาจจะรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากกว่าคนที่มีอายุมากเพราะยังมีระยะเวลาการลงทุนได้ยาวนาน
กว่า หรือคนที่เคยลงทุนและมีประสบการณ์การลงทุนก็อาจจัดพอร์ตการลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่
มีประสบการณ์ลงทุนน้อยหรือไม่มีประสบการณ์ ดังนั้นก่อนการจัดพอร์ตการลงทุนควรท าแบบทดสอบความเสี่ยงเพื่อ
ประเมินความสามารถรับความเสี่ยงก่อนจะจัดพอร์ตหรือเลือกพอร์ตการลงทุนที่ตรงกับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับ
ความเสี่ยงได้ พอร์ตการลงทุนที่ดีควรมีการก าหนดระยะเวลาการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะ
ได้รับ เงินในปัจจุบันที่มีอาจจะมีมากหรือน้อยก็ควรกระจายความเสี่ยง โดยเลือกลงทุนในหลาย ๆ สินทรัพย์ (การจัด
พอร์ตการลงทุน) เพื่อเลี่ยงการขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว และเพื่อพยายามรักษาเงินต้นไว้  

กรณีคุณประสงค์ปัจจุบันมีเงินอยู่ 1 ล้านบาท ก็ควรจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 8-10 ต่อปี และในช่วง 3 ปีสุดท้ายก่อนเกษียณจะปรับพอร์ตลดความเสี่ยงลงมาให้เหลือผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 5-6 ต่อปี  

หากพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนตามสินทรัพย์ประเภทต่าง  ๆ ในช่วงปี ค.ศ. 2000-
2014 เป็นระยะเวลา 15 ปี เพื่อเปรียบเทียบความผันผวนของการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ และผลตอบแทนระยะยาว
ที่ลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน แสดงเป็นกราฟของแต่ละสินทรัพย์ได้ดังนี้  

   

 

ภาพที ่5.7 กราฟแสดงความผนัผวนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี ค.ศ. 2000-2014 
ที่มา: บลจ. ทหารไทย 
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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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1) เงินในปัจจุบัน เงินในส่วนนี้เป็นเงินหรือสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง เช่นบัญชีเงินฝากในธนาคาร การลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทต่าง ๆ อสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า ซึ่งเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (สินทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ
สินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ลงทุนทั้งที่เป็นการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว) ที่ต้องการให้งอกเงยออกดอกผลไม่รวม
สินทรัพย์ส่วนตัว (สินทรัพย์ส่วนตัว คือสินทรัพย์ที่ครอบครองเพื่อใช้เป็นส่วนตัว มิได้ต้องการน ามาสร้างรายได้ใน
อนาคต)  เงินในปัจจุบันส่วนนีจ้ะมีมากหรือมีน้อยผู้ลงทุนก็ควรจะกระจายการลงทุนลงในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ หรือ
ที่เรียกว่าจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) เพื่อต้องการกระจายความเสี่ยงจากสินทรัพย์ที่น าไปลงทุน และต้อง
ก าหนดผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน การจัดพอร์ตอาจจะจัดพอร์ตการรับความเสี่ยงตามช่วงอายุของคน          
ถ้าอายุน้อยก็อาจจะรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากกว่าคนที่มีอายุมากเพราะยังมีระยะเวลาการลงทุนได้ยาวนาน
กว่า หรือคนที่เคยลงทุนและมีประสบการณ์การลงทุนก็อาจจัดพอร์ตการลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่
มีประสบการณ์ลงทุนน้อยหรือไม่มีประสบการณ์ ดังนั้นก่อนการจัดพอร์ตการลงทุนควรท าแบบทดสอบความเสี่ยงเพื่อ
ประเมินความสามารถรับความเสี่ยงก่อนจะจัดพอร์ตหรือเลือกพอร์ตการลงทุนที่ตรงกับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับ
ความเสี่ยงได้ พอร์ตการลงทุนที่ดีควรมีการก าหนดระยะเวลาการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะ
ได้รับ เงินในปัจจุบันที่มีอาจจะมีมากหรือน้อยก็ควรกระจายความเสี่ยง โดยเลือกลงทุนในหลาย ๆ สินทรัพย์ (การจัด
พอร์ตการลงทุน) เพื่อเลี่ยงการขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว และเพื่อพยายามรักษาเงินต้นไว้  

กรณีคุณประสงค์ปัจจุบันมีเงินอยู่ 1 ล้านบาท ก็ควรจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 8-10 ต่อปี และในช่วง 3 ปีสุดท้ายก่อนเกษียณจะปรับพอร์ตลดความเสี่ยงลงมาให้เหลือผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 5-6 ต่อปี  

หากพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนตามสินทรัพย์ประเภทต่าง  ๆ ในช่วงปี ค.ศ. 2000-
2014 เป็นระยะเวลา 15 ปี เพื่อเปรียบเทียบความผันผวนของการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ และผลตอบแทนระยะยาว
ที่ลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน แสดงเป็นกราฟของแต่ละสินทรัพย์ได้ดังนี้  

   

 

ภาพที ่5.7 กราฟแสดงความผนัผวนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี ค.ศ. 2000-2014 
ที่มา: บลจ. ทหารไทย 
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จากกราฟแสดงผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี 2000-2014 จะเห็นว่า การฝากเงินใน
ธนาคารที่มีความมั่นคงสูงนั้นให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น เสมือนเงินที่ฝากในธนาคารมีอ านาจการซื้อที่
ลดลงในระยะยาว ถ้าจะฝากก็จะเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อสภาพคล่องหรือไว้เป็นเงินฉุกเฉินแต่ไม่เหมาะแก่การลงทุนระยะ
ยาว การลงทุนในตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลก็ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่ต้องทราบว่าในบางปีผลตอบแทนที่
แท้จริงของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็อาจติดลบได้เหมือนกัน และจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากในช่วงปีที่ราคาหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างมาก ส่วนการลงทุนในตราสารทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดในระยะยาวแต่ให้มีความ
ผันผวนมากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดก็คือมีความผันผวนมากที่สุด หรือ
หากพอร์ตการลงทุนไม่ผันผวนเลยก็ให้ผลตอบแทนที่น้อยหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อ การจัดพอร์ตผสมหลาย
สินทรัพย์เข้าด้วยกัน คือมีทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ก็เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ถ้าเป้าหมายที่ต้องการมี
ระยะเวลายาวนานก็ควรจัดพอร์ตที่มีความเสี่ยงมากกว่าพอร์ตที่ต้องการผลตอบแทนแต่มีระยะเวลาการลงทุนสั้นกว่า  

ส าหรับคุณประสงค์ที่มีความต้องการวางแผนเพื่อการเกษียณ คือแผนระยะยาว จึงควรจัดพอร์ตที่ลงทุนใน 
ตราสารทุน: ตราสารหนี้ ที่สัดส่วน 80:20 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 10% ต่อปี หรืออาจจัดพอร์ต ตราสาร
ทุน: ตราสารหนี้ที่สัดส่วน 50:50 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปี 

 
ภาพที ่5.8 หลกัการแบ่งเงนิจากแหล่งทีม่า เงนิในปัจจุบันกบัเงนิทีจ่ะน ามาลงทุนในอนาคตและ 

   หลกัการในการลงทุนของเงนิแต่ละก้อน  
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ซ่ึงเงินส ่วนนี้ เป ็นเงินท่ี
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เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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จากกราฟแสดงผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี 2000-2014 จะเห็นว่า การฝากเงินใน
ธนาคารที่มีความมั่นคงสูงนั้นให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น เสมือนเงินที่ฝากในธนาคารมีอ านาจการซื้อที่
ลดลงในระยะยาว ถ้าจะฝากก็จะเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อสภาพคล่องหรือไว้เป็นเงินฉุกเฉินแต่ไม่เหมาะแก่การลงทุนระยะ
ยาว การลงทุนในตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลก็ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่ต้องทราบว่าในบางปีผลตอบแทนที่
แท้จริงของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็อาจติดลบได้เหมือนกัน และจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากในช่วงปีที่ราคาหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างมาก ส่วนการลงทุนในตราสารทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดในระยะยาวแต่ให้มีความ
ผันผวนมากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดก็คือมีความผันผวนมากที่สุด หรือ
หากพอร์ตการลงทุนไม่ผันผวนเลยก็ให้ผลตอบแทนที่น้อยหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อ การจัดพอร์ตผสมหลาย
สินทรัพย์เข้าด้วยกัน คือมีทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ก็เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ถ้าเป้าหมายที่ต้องการมี
ระยะเวลายาวนานก็ควรจัดพอร์ตที่มีความเสี่ยงมากกว่าพอร์ตที่ต้องการผลตอบแทนแต่มีระยะเวลาการลงทุนสั้นกว่า  

ส าหรับคุณประสงค์ที่มีความต้องการวางแผนเพื่อการเกษียณ คือแผนระยะยาว จึงควรจัดพอร์ตที่ลงทุนใน 
ตราสารทุน: ตราสารหนี้ ที่สัดส่วน 80:20 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 10% ต่อปี หรืออาจจัดพอร์ต ตราสาร
ทุน: ตราสารหนี้ที่สัดส่วน 50:50 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปี 

 
ภาพที ่5.8 หลกัการแบ่งเงนิจากแหล่งทีม่า เงนิในปัจจุบันกบัเงนิทีจ่ะน ามาลงทุนในอนาคตและ 

   หลกัการในการลงทุนของเงนิแต่ละก้อน  
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จากกราฟแสดงผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี 2000-2014 จะเห็นว่า การฝากเงินใน
ธนาคารที่มีความมั่นคงสูงนั้นให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น เสมือนเงินที่ฝากในธนาคารมีอ านาจการซื้อที่
ลดลงในระยะยาว ถ้าจะฝากก็จะเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อสภาพคล่องหรือไว้เป็นเงินฉุกเฉินแต่ไม่เหมาะแก่การลงทุนระยะ
ยาว การลงทุนในตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลก็ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่ต้องทราบว่าในบางปีผลตอบแทนที่
แท้จริงของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็อาจติดลบได้เหมือนกัน และจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากในช่วงปีที่ราคาหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างมาก ส่วนการลงทุนในตราสารทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดในระยะยาวแต่ให้มีความ
ผันผวนมากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดก็คือมีความผันผวนมากที่สุด หรือ
หากพอร์ตการลงทุนไม่ผันผวนเลยก็ให้ผลตอบแทนที่น้อยหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อ การจัดพอร์ตผสมหลาย
สินทรัพย์เข้าด้วยกัน คือมีทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ก็เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ถ้าเป้าหมายที่ต้องการมี
ระยะเวลายาวนานก็ควรจัดพอร์ตที่มีความเสี่ยงมากกว่าพอร์ตที่ต้องการผลตอบแทนแต่มีระยะเวลาการลงทุนสั้นกว่า  

ส าหรับคุณประสงค์ที่มีความต้องการวางแผนเพื่อการเกษียณ คือแผนระยะยาว จึงควรจัดพอร์ตที่ลงทุนใน 
ตราสารทุน: ตราสารหนี้ ที่สัดส่วน 80:20 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 10% ต่อปี หรืออาจจัดพอร์ต ตราสาร
ทุน: ตราสารหนี้ที่สัดส่วน 50:50 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปี 

 
ภาพที ่5.8 หลกัการแบ่งเงนิจากแหล่งทีม่า เงนิในปัจจุบันกบัเงนิทีจ่ะน ามาลงทุนในอนาคตและ 

   หลกัการในการลงทุนของเงนิแต่ละก้อน  
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2) เงินในอนาคต คือเงินที่สามารถหามาได้ในอนาคต อาจจะมาจากการท างาน รายได้จากแหล่งอ่ืนเช่น ค่า
เช่า ซึ่งเงินส่วนนี้เป็นเงินที่ต้องการน ามาออม แล้วน ามาลงทุนเพื่อต้องการให้เงินงอกเงยและเติบโต เงินส่วนนี้เป็นเงินที่
ยังไม่ต้องการน ามาใช้ในวันนี้แต่ต้องการลงทุนเพื่อที่จะน ามาใช้ในวันข้ างหน้า ดังนั้นผู้ลงทุนควรวางแผนน าเงินมา
ลงทุนเป็นแบบรายเดือน เพื่อเป็นการสร้างวินัยในการออม และน าเงินมาลงทุนเป็นรายงวด การลงทุนเป็นรายงวด 
หรือรายเดือนซึ่งจะเรียกการลงทุนประเภทนี้ว่า Dollar Cost Average (DCA) เป็นการกระจายความเสี่ยงจากการจับ
จังหวะลงทุน (Market Timing)  เป็นการลงทุนแบบสม่ าเสมอ เป็นการขจัดจิตวิทยาการลงทุนออกไป เพราะผู้ลงทุน
ส่วนใหญ่จะหยุดการลงทุนในช่วงที่สินทรัพย์เสี่ยงที่มีความผันผวนสูง เมื่อราคาตกลงก็จะหยุดการลงทุน และมักจะซื้อ
เป็นจ านวนมากในช่วงราคาสินทรัพย์เป็นช่วงขาขึ้น การลงทุนแบบ Dollar Cost Average (DCA) นี้ยังเหมาะสมกับ
คนที่ยังไม่มีเงินลงทุนเป็นก้อนใหญ่เพื่อหวังผลตอบแทน แต่เป็นการเก็บสะสมเล็กสะสมน้อย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
เพื่อให้ผลของการลงทุนออกดอกออกผล โดยเลือกลงในสินทรัพย์ที่มีราคาจะเพิ่มทวีคูณในระยะเวลาที่ยาวนาน เพื่อ
เป้าหมายในระยะยาวเช่นการวางแผนเพื่อการศึกษาบุตรในช่วงศึกษาระดับปริญญาโท การวางแผนลงทุนเพื่อมีเงินไว้
ใช้ในยามเกษียณ  

 หลกัการลงทุนแบบ DCA 
 (1) เป็นการลงทุนแบบรายเดือนโดยไม่ค านึงถึงจังหวะในการลงทุน (เป็นการสร้างวินัยการลงทุน) 
 (2) เป็นการกระจายจังหวะเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน  
 (3) เป็นการลงทุนในระยะยาวที่ไม่ต้องใช้เงินมากในช่วงแรก (3 ปีขึ้นไป) 
 (4) เป็นเครื่องมือการออมเพื่อเป้าหมายทางการเงินในอนาคต (การวางแผนเกษียณ การศึกษาของบุตร) 
วธีิเลอืกสินทรัพย์หรือกองทุน 
 (1) ควรเป็นกองทุนรวมมากกว่าหุ้นเดี่ยว เพราะมีการกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์มากกว่า 
 (2) ควรเป็นกองทุนรวมที่มีความผันผวนเพราะสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากมีโอกาสในการเพิ่มขึ้น

มูลค่าของสินทรัพย์ในอนาคตมากกว่า 
 (3) ควรเป็นกองทุนที่มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลเพราะต้องการได้ประโยชน์ของการลงทุนทบต้นไป  

เร่ือย ๆ (Compound Interest) 
 (4) ควรเป็นกองที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการสะสมของมูลค่า เช่น หุ้นหรือตราสารหนี้ 

         การเลือกลงทุนในกองทุนรวมเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวหรือ
ไม่กี่ตัว เพราะการลงทุนในกองทุนรวมจะมีการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนกลุ่มหลักทรัพย์หลาย ๆ ตัวและ
ผู้บริหารกองทุนก็มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการควบคุมความเสี่ยงที่ดีกว่าการลงทุนเอง ใน
การเลือกกองทุนรวมที่จะน ามาลงทุน ควรเลือกกองทุนรวมที่ผลการด าเนินงานที่ดีในระยะยาว เพราะต้องไม่ลืมว่าการ
ลงทุนแบบ DCA นั้นเน้นการลงทุนในระยะยาว และในการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว ส่วน
ใหญ่ก็เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนค่อนข้างสูง เช่น กองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) ที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงแต่ก็ให้
ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงด้วยเช่นกัน ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะลดลงด้วยเพราะมีการกระจายจังหวะการลงทุน
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รำยได้จำกแหล่งอืน่เช่น ค่ำเช่ำ

ซ่ึงเงินส ่วนนี้ เป ็นเงินท่ี
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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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จากกราฟแสดงผลตอบแทนของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี 2000-2014 จะเห็นว่า การฝากเงินใน
ธนาคารที่มีความมั่นคงสูงนั้นให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น เสมือนเงินที่ฝากในธนาคารมีอ านาจการซื้อที่
ลดลงในระยะยาว ถ้าจะฝากก็จะเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อสภาพคล่องหรือไว้เป็นเงินฉุกเฉินแต่ไม่เหมาะแก่การลงทุนระยะ
ยาว การลงทุนในตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลก็ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่ต้องทราบว่าในบางปีผลตอบแทนที่
แท้จริงของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็อาจติดลบได้เหมือนกัน และจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากในช่วงปีที่ราคาหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างมาก ส่วนการลงทุนในตราสารทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดในระยะยาวแต่ให้มีความ
ผันผวนมากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดก็คือมีความผันผวนมากที่สุด หรือ
หากพอร์ตการลงทุนไม่ผันผวนเลยก็ให้ผลตอบแทนที่น้อยหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อ การจัดพอร์ตผสมหลาย
สินทรัพย์เข้าด้วยกัน คือมีทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ก็เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ถ้าเป้าหมายที่ต้องการมี
ระยะเวลายาวนานก็ควรจัดพอร์ตที่มีความเสี่ยงมากกว่าพอร์ตที่ต้องการผลตอบแทนแต่มีระยะเวลาการลงทุนสั้นกว่า  

ส าหรับคุณประสงค์ที่มีความต้องการวางแผนเพื่อการเกษียณ คือแผนระยะยาว จึงควรจัดพอร์ตที่ลงทุนใน 
ตราสารทุน: ตราสารหนี้ ที่สัดส่วน 80:20 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 10% ต่อปี หรืออาจจัดพอร์ต ตราสาร
ทุน: ตราสารหนี้ที่สัดส่วน 50:50 และคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปี 

 
ภาพที ่5.8 หลกัการแบ่งเงนิจากแหล่งทีม่า เงนิในปัจจุบันกบัเงนิทีจ่ะน ามาลงทุนในอนาคตและ 

   หลกัการในการลงทุนของเงนิแต่ละก้อน  
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เช่น การลงทุนเป็นรายเดือนในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ท าให้ช่วงจังหวะที่เข้าลงทุนมีการกระจายความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่ไปลงทุน ท าให้รู้ต้นทุนของการลงทุนอยู่ตลอด  

ดังนั้นการจะท าก าไรมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาในการลงทุนว่ายาวนานแค่ไหน และราคาในช่วง
ที่ขายมีราคาเท่าใด ราคาขายจึงมีความส าคัญต่อผลตอบแทนโดยรวมในระยะยาว การเลือกลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 
ราคาจะปรับขึ้นมากเม่ือลงทุนในระยะยาวแม้ว่าราคาอาจจะผันผวนในช่วงส้ัน  ๆ ดังนั้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ราคาจะขึ้นได้เร็วกว่าสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยง ผลตอบแทนก็จะมากตามไปด้วย และเพื่อให้มีการเพิ่มของราคามีจ านวนสูง
ในขณะขาย การเลือกกองทุนรวมจึงควรเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล กองทุนที่มีนโยบายไม่จ่ายเงิน
ปันผล ก็คือกองทุนที่น าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ สินทรัพย์นั้นก็มีการจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ มาเข้ากองทุน แต่กองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ออกมาให้กับผู้ถือ
หน่วย แต่จะน าเงินดังกล่าวน ากลับไปลงทุน (Compound Interest) เพื่อให้ราคาต่อหน่วยของกองทุนเพิ่มพูนงอกเงย
แบบทบต้นไปเร่ือย ๆ  
 โดยสรุป การเลือกกองทุนรวมควรเลือกกองทุนท่ีน าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการสะสมมูลค่า การเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) ถ้าราคาหุ้นไม่ขยับไปไหนในหนึ่งปีอย่างน้อยกองทุนก็ยังจะได้รับเงินปันผลจาก
การเข้าไปถือหุ้นของกองทุนรวม หรือการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนยังได้รับดอกเบี้ยน ามาสะสม ท าให้มูลค่ากองทุน
รวมเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ แต่ถ้าไปลงทุนในสินทรัพย์โภคภัณฑ์ เช่น  กองทุนรวมทองค า หรือกองทุนรวมน้ ามัน        
ซึ่งสินทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน ไม่มีการจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุน ถึงแม้ว่าจะเป็น
สินทรัพย์ที่มีความผันผวนและลงทุนยาว ก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวหรือยากต่อการคาดการณ์
ผลตอบแทนได้ 

ส าหรับกรณีนายประสงค์ควรลงทุนโดยกระจายความเสี่ยงแบบรายเดือน (Dollar Cost Average) ควรที่จะ
กระจายจังหวะการลงทุนไปจนถึงตอนเกษียณ โดยเลือกลงทุนในกองทุนรวม ส่วนผลตอบแทนที่จะได้รับจะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ก็ข้ึนกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณประสงค์ด้วย  
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การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล     5-3 
 

 

เร่ืองที ่5.1  
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผน 
การลงทุนส่วนบุคคล 
  
  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในอดีตที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบ
ครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนมีการแบ่งปันและช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันขนาดของแต่ละครอบครัวเริ่มมี
ขนาดเล็กลง การช่วยเหลือแบ่งปันต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงตามล าดับ ดังนั้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพาตนเอง
จึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ได้วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 
การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี         
การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 องค์ประกอบของการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ที่มา: สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
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เช่น การลงทุนเป็นรายเดือนในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ท าให้ช่วงจังหวะที่เข้าลงทุนมีการกระจายความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่ไปลงทุน ท าให้รู้ต้นทุนของการลงทุนอยู่ตลอด  

ดังนั้นการจะท าก าไรมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาในการลงทุนว่ายาวนานแค่ไหน และราคาในช่วง
ที่ขายมีราคาเท่าใด ราคาขายจึงมีความส าคัญต่อผลตอบแทนโดยรวมในระยะยาว การเลือกลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 
ราคาจะปรับข้ึนมากเม่ือลงทุนในระยะยาวแม้ว่าราคาอาจจะผันผวนในช่วงส้ัน  ๆ ดังนั้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ราคาจะขึ้นได้เร็วกว่าสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยง ผลตอบแทนก็จะมากตามไปด้วย และเพื่อให้มีการเพิ่มของราคามีจ านวนสูง
ในขณะขาย การเลือกกองทุนรวมจึงควรเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล กองทุนที่มีนโยบายไม่จ่ายเงิน
ปันผล ก็คือกองทุนที่น าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ สินทรัพย์นั้นก็มีการจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ มาเข้ากองทุน แต่กองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ออกมาให้กับผู้ถือ
หน่วย แต่จะน าเงินดังกล่าวน ากลับไปลงทุน (Compound Interest) เพื่อให้ราคาต่อหน่วยของกองทุนเพิ่มพูนงอกเงย
แบบทบต้นไปเร่ือย ๆ  
 โดยสรุป การเลือกกองทุนรวมควรเลือกกองทุนท่ีน าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการสะสมมูลค่า การเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน (หุ้น) ถ้าราคาหุ้นไม่ขยับไปไหนในหนึ่งปีอย่างน้อยกองทุนก็ยังจะได้รับเงินปันผลจาก
การเข้าไปถือหุ้นของกองทุนรวม หรือการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนยังได้รับดอกเบี้ยน ามาสะสม ท าให้มูลค่ากองทุน
รวมเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ แต่ถ้าไปลงทุนในสินทรัพย์โภคภัณฑ์ เช่น  กองทุนรวมทองค า หรือกองทุนรวมน้ ามัน        
ซึ่งสินทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน ไม่มีการจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุน ถึงแม้ว่าจะเป็น
สินทรัพย์ที่มีความผันผวนและลงทุนยาว ก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวหรือยากต่อการคาดการณ์
ผลตอบแทนได้ 

ส าหรับกรณีนายประสงค์ควรลงทุนโดยกระจายความเสี่ยงแบบรายเดือน (Dollar Cost Average) ควรที่จะ
กระจายจังหวะการลงทุนไปจนถึงตอนเกษียณ โดยเลือกลงทุนในกองทุนรวม ส่วนผลตอบแทนที่จะได้รับจะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ก็ข้ึนกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณประสงค์ด้วย  
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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



 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  6-3 
 

 

4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
การหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ และ 2) กรณีศึกษาด้านการประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 

 
 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษตัวแทนประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  6-2 
 

 

บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

6-3
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4. กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษาด้าน
การหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ และ 2) กรณีศึกษาด้านการประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 

 
 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษตัวแทนประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของตัวแทนประกนัชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่6.1  
บทลงโทษตัวแทนประกนัชีวติเมือ่ไม่มจีรรยาบรรณ 
 

 
หน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิตนั้น อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ มีหน้าที่หลักในการก ากับ 
ควบคุม ดูแล พัฒนาและส่งเสริมการท างานของตัวแทนประกันชีวิต โดยได้วางหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดกรอง
ผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิต ด้วยการก าหนดว่าผู้สมัครสอบทุกคนต้องท าข้อสอบในส่ วนที่ เกี่ยวกับ 
“จรรยาบรรณ” ได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดก่อน จึงจะมีการตรวจข้อสอบในส่วนอ่ืน  ๆ ต่อไป แม้จะไม่สามารถเป็น
หลักประกันว่าผู้ที่สอบได้ใบอนุญาตทุกคนจะเป็นตัวแทนประกันชวีิตที่ยดึมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้อย่างแทจ้รงิ 
แต่ก็เป็นการคัดสรรเบื้องต้น และเตือนให้ผู้ที่เข้าสู่วิชาชีพได้ทราบว่าเมื่อเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วควรจะประพฤติ
ตนอย่างไรให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้เอาประกันภัย และต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่จะมีบทบาทส าคัญที่จะท าให้อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นคนที่ยึดมั่นในแนวทาง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างมั่นคงตลอดไป คือ ตัวผู้เอาประกันภัยนั่นเอง เพราะถ้าผู้เอาประกันภัยทุกคนให้ความ
สนับสนุนด้วยการเลือกที่จะสมัครท าประกันชีวติกับตัวแทนประกันชีวิตทีป่ฏิบตัิตนอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชพี 
โดยไม่ค านึงถึงสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในกรมธรรม์ หากมีตัวแทนประกันชีวิตคนใดเสนอ
ผลประโยชน์พิเศษให้ ก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ไม่มีจรรยาบรรณ อาจจะอยู่ในอาชีพนี้ได้
ไม่นาน จึงควรหลีกเลี่ยงในการท าประกันชีวิตกับตัวแทนเหล่านี้ ด้วยวิธีนี้ตัวแทนประกันชีวิตที่ไม่มีจรรยาบรรณ
เหล่านั้นจะค่อย ๆ หมดไปจากวงการ และประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยทั้งระบบ 
 
1. บทลงโทษตวัแทนประกนัชีวติเมือ่ไม่มจีรรยาบรรณ 

ตัวแทนประกันชีวิตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่มีจรรยาบรรณ เช่น ยักยอกเงินของผู้เอาประกันชีวิต ชอบ
แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่ หรือการแข่งขันกันลดค่าบ าเหน็จเพื่อแย่งผู้มุ่งหวังจาก
ตัวแทนประกันชีวิตอ่ืน  บทลงโทษแรกที่เขาจะได้รับคือ ความเกลียดชังจากเพื่อนร่วมอาชีพ มีแต่คนมองด้วยสายตา           
ดูหมิ่น ถูกคนในสังคมครหาดูแคลน ต่อให้เขาสามารถสร้างยอดขายได้สูงลิ่ว แต่ก็ไม่สามารถเดินยืดอกได้อย่าง
ภาคภูมิใจ  

ล าดับต่อมาคือ บทลงโทษจากบริษัทต้นสังกัด เนื่องจากการละเมิดกฎจรรยาบรรณมักน าไปสู่ปัญหา ไม่ว่า
การร้องเรียนจากผู้เอาประกันชีวิต การร้องเรียนจากตัวแทนประกันชีวิตด้วยกัน หรือแม้แต่ค าสั่งให้สอบสวน
ข้อเท็จจริงจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ท าให้บริษัทต้องเลือก
ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องเพื่อชื่อเสียงในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องลงโทษตัวแทนประกันชีวิตที่กระท าผิดด้วย
การตักเตือน ภาคทัณฑ์หรือให้ออก ขึ้นกับความหนักเบาของความผิดที่ตัวแทนประกันชีวิตได้กระท าไว้ 
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ชวีติกับตวัแทนฯ เหล่ำนี้

 

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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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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สุดท้าย บทลงโทษข้ันสูงสุดจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตเมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าดังต่อไปนี้ 1) กระท า
การอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นาย
ทะเบียนหรือคณะกรรมการประกาศก าหนด 3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) 
ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
ประชาชน   

 
2. การเผยแพร่รายช่ือตวัแทนประกนัชีวติทีก่ระท าความผดิ 

จากสถิติการรับประกันภัยจ าแนกตามชอ่งทางการขายประกันชีวิตพบว่า ช่องทางการขายผ่านตัวแทนประกัน
ชีวิตเป็นช่องทางส าคัญที่ท ารายได้สูงสุดให้แก่อุตสาหกรรมประกันชีวิต และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับตัวแทนประกันชีวิตให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต                   
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) และเป็นไปตามกฎหมายก าหนด ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยก าหนดแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลของ
ตัวแทนประกันชีวิตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ความรู้แล ะปกป้อง
สาธารณชนในวงกว้าง โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการน า
ข้อมูลของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด  เช่น 
การรับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้วมิได้น าส่งให้บริษัท กระท าการปลอมลายมือชื่อลงในใบค าขอเอา
ประกันภัย และด าเนินการขอเอาประกันภัยกับบริษัทโดยที่ผู้ถูกปลอมลายมือชื่อมิได้มีเจตนาท าสัญญาประกันภัย             
เป็นต้น ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตและปรากฏบนเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ                 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบสถานะของตัวแทน
ประกันชีวิตเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงมีมาตรการที่ เข้มข้นข้ึนอีกโดยการเปิดเผยรายชื่อและพฤติกรรมในการกระท า
ความผิดของตัวแทนประกันชีวิตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 

ผลที่ได้จากการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มุ่งเน้นการให้บริการด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส บนฐานของข้อมูลที่
ครบถ้วน เข้าใจง่าย และเข้าถึงง่าย เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้ประกอบการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันภัย 
การที่ประชาชนมีข้อมูลที่ครบถ้วนและรับรู้สิทธิประโยชน์ ข้อยกเว้น เงื่อนไขด้านการประกันภัยของตนเองได้ถือเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุดในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน ส่วนการเปิดเผย
รายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวจะผลักดันให้บริษัทประกันภัยหันมาเข้มงวดกับการควบคุมคุณภาพการบริการ
ผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ และพัฒนาให้เกิดการแข่งขันทางด้านคุณภาพการให้บริการกับประชาชน และจะส่งผลให้
เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัยต่อไป 
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่

นำยทะเบยีนหรือคณะกรรมกำรประกำศ
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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สุดท้าย บทลงโทษข้ันสูงสุดจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตเมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าดังต่อไปนี้ 1) กระท า
การอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นาย
ทะเบียนหรือคณะกรรมการประกาศก าหนด 3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) 
ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
ประชาชน   

 
2. การเผยแพร่รายช่ือตวัแทนประกนัชีวติทีก่ระท าความผดิ 

จากสถิติการรับประกันภัยจ าแนกตามชอ่งทางการขายประกันชีวิตพบว่า ช่องทางการขายผ่านตัวแทนประกัน
ชีวิตเป็นช่องทางส าคัญที่ท ารายได้สูงสุดให้แก่อุตสาหกรรมประกันชีวิต และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับตัวแทนประกันชีวิตให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต                   
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) และเป็นไปตามกฎหมายก าหนด ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยก าหนดแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลของ
ตัวแทนประกันชีวิตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ความรู้แล ะปกป้อง
สาธารณชนในวงกว้าง โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการน า
ข้อมูลของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด  เช่น 
การรับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้วมิได้น าส่งให้บริษัท กระท าการปลอมลายมือชื่อลงในใบค าขอเอา
ประกันภัย และด าเนินการขอเอาประกันภัยกับบริษัทโดยที่ผู้ถูกปลอมลายมือชื่อมิได้มีเจตนาท าสัญญาประกันภัย             
เป็นต้น ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตและปรากฏบนเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ                 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบสถานะของตัวแทน
ประกันชีวิตเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงมีมาตรการที่ เข้มข้นข้ึนอีกโดยการเปิดเผยรายชื่อและพฤติกรรมในการกระท า
ความผิดของตัวแทนประกันชีวิตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 

ผลที่ได้จากการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มุ่งเน้นการให้บริการด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส บนฐานของข้อมูลที่
ครบถ้วน เข้าใจง่าย และเข้าถึงง่าย เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้ประกอบการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัย 
การที่ประชาชนมีข้อมูลที่ครบถ้วนและรับรู้สิทธิประโยชน์ ข้อยกเว้น เงื่อนไขด้านการประกันภัยของตนเองได้ถือเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุดในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน ส่วนการเปิดเผย
รายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวจะผลักดันให้บริษัทประกันภัยหันมาเข้มงวดกับการควบคุมคุณภาพการบริการ
ผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ และพัฒนาให้เกิดการแข่งขันทางด้านคุณภาพการให้บริการกับประชาชน และจะส่งผลให้
เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัยต่อไป 
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ดังนั้น บทลงโทษสูงสุดส าหรับตัวแทนประกันชีวิตที่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือมาตรา 72 
แล้วแต่กรณี และด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย หรือประชาชน คือการเพิกถอนใบอนุญาตออกจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิต  
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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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เร่ืองที ่6.2  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตัิทีด่ขีองตัวแทนประกนัชีวติ 
 
 

ตัวแทนประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันชีวิตในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจหรือฉุดรั้งการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ธุรกิจประกันชีวิตจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้       
ก็ต่อเมื่อมีตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้มารับบริการในความเป็นมืออาชีพของตัวแทนประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต  ว่ามีมาตรฐานทั้งความรู้ 
ความสามารถ ความมั่นคง และตัวแทนประกันชีวิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จึงกล้าเปิดเผยความเป็นส่วนตัวและมอบ
ความคุ้มครองในอนาคต 
 
1. จรรยาบรรณของตวัแทนประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตเป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต โดยจรรยาบรรณของตัวแทนประกัน
ชีวิตนั้นบางบริษัทจะน าเอาไปใช้ส าหรับการปฏิญาณตนของตัวแทนประกันชวีิต และนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “จรรยาบรรณ 
10 ประการ” ดังนี้  
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัย  
 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย  
 7) ไม่แนะน าให้ผู้ เอาประกันภัยสละกรมธรรม์ เดิมเพื่ อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัย                   
เสียประโยชน์  
 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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เร่ืองที ่6.2  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตัิทีด่ขีองตัวแทนประกนัชีวติ 
 
 

ตัวแทนประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันชีวิตในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจหรือฉุดรั้งการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ธุรกิจประกันชีวิตจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้       
ก็ต่อเมื่อมีตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้มารับบริการในความเป็นมืออาชีพของตัวแทนประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต  ว่ามีมาตรฐานทั้งความรู้ 
ความสามารถ ความมั่นคง และตัวแทนประกันชีวิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จึงกล้าเปิดเผยความเป็นส่วนตัวและมอบ
ความคุ้มครองในอนาคต 
 
1. จรรยาบรรณของตวัแทนประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตเป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต โดยจรรยาบรรณของตัวแทนประกัน
ชีวิตนั้นบางบริษัทจะน าเอาไปใช้ส าหรับการปฏิญาณตนของตัวแทนประกันชวีิต และนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “จรรยาบรรณ 
10 ประการ” ดังนี้  
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัย  
 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย  
 7) ไม่แนะน าให้ผู้ เอาประกันภัยสละกรมธรรม์ เดิมเพื่ อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัย                   
เสียประโยชน์  
 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
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2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองตวัแทนประกนัชีวติ 
ความเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตนั้น สิ่งส าคัญและขาดมิได้คือตัวแทนประกันชีวิต เนื่องจากธุรกิจประกัน

ชีวิตเป็นธุรกิจที่ไม่มีสินค้าเป็นตัวตนหรือรูปลักษณะเหมือนกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่ว ๆ ไป การสมัครท าประกันชีวิต
จึงต้องอาศัยการเชื่อใจและไว้ใจซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง ดังนั้น ในระดับสากลจึงได้มีการก าหนดแนวทางปฏิ บัติที่ดี
ส าหรับตัวแทนประกันชีวิตเอาไว้เพื่อให้สามารถท างานอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
ภายหลัง  ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และท าให้งานที่ท าบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต สามารถแบ่งเป็น 4 หมวดดังนี้ 
  2.1  หลักการเสนอขายทั่วไป 
  2.1.1 การนัดหมายล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสม ตัวแทนประกันชีวิตควรมีการโทรศัพท์นัดหมายกับ                 
ผู้มุ่งหวังล่วงหน้าก่อนการเข้าพบ หากเป็นการเข้าพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมา ตัวแทนประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้ า             
ไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงก่อนการเข้าพบ 

  ปัจจุบัน  สังคมไทยเริ่มพัฒนาไปสู่สังคมเมือง ผู้คนเริ่มมีภารกิจในแต่ละวันมากขึ้น มีความเป็นส่วนตัว
มากขึ้น  ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่ก่อนที่ตัวแทนประกันชีวิตจะไปพบผู้มุ่งหวัง ควรให้เกียรติโดยการโทรศัพท์ไป                  
นัดหมายก่อน การนัดหมายท าให้ผู้มุ่งหวังสามารถจัดสรรเวลาที่ สะดวกในการพูดคุยกับตัวแทนประกันชีวิต ท าให้
สามารถพูดคุยได้เต็มที่  นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้จากการนัดหมายล่วงหน้าคือ เป็นการเกริ่นน าให้ผู้มุ่งหวังรู้ว่า ตน              
จะไปคุยเร่ืองอะไร หากเขามีข้อโต้แย้งประการใด ก็อาจบอกมาทางโทรศัพท์  ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตสามารถเตรียมตัว
ในประเด็นนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ 

  2.1.2  การแนะน าตัวเอง  เมื่อมีการเข้าพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ตัวแทนประกันชีวิตควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่าตน
สังกัดบริษัทประกันชีวิตใด พร้อมแสดงใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย 

  ในการปฏิบัติทางธุรกิจ  เมื่อตัวแทนประกันชีวิตไปพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแนะน าตัว แจ้งว่า ตน               
ชื่ออะไร สังกัดบริษัทไหน  ยื่นนามบัตร พร้อมแสดงใบอนุญาตตัวแทนประกันชวีิตที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้  การท าเช่นนี้จะท าให้ตัวแทนประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจ 
และในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตได้รับความยินยอมจากผู้ที่แนะน าท่านมาคุยกับผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิตก็ควร
บอกผู้มุ่งหวังว่าใครเป็นคนแนะน ามาพบ เพื่อสร้างความไว้วางใจมากยิ่งขึ้น 

 2.1.3 การแนะน าถึงความเหมาะสมในการท าประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท า
ประกันชีวิตให้เหมาะกับความต้องการและฐานะทางการเงินของเขาให้ได้มากที่สุด 

 ตัวแทนประกันชีวิตต้องพยายามพูดคุยเพื่อหาข้อมูลให้ได้ว่า เป้าหมายและความต้องการของลูกค้าคือ
อะไร  เขาห่วงเรื่องอะไรหรือใครในครอบครัว และแบบประกันชีวิตของบริษัทจะช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างไร  
จากนั้นต้องแนะน าด้วยว่า จากข้อมูลด้านรายรับรายจ่ายหรือเงินเก็บของเขานั้น  เขาควรซื้อประกันชีวิตในวงเงินขนาด
ไหน เพื่อที่จะตอบสนองหรือรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องไม่เกินก าลังของเขาในระยะยาว 
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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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 2.1.4 การให้ค าแนะน าเฉพาะเร่ืองประกันชีวิตหรือเร่ืองท่ีตนมีความเช่ียวชาญ  ตัวแทนประกันชีวิตควร
ให้ค าแนะน าเฉพาะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วนเรื่องอ่ืน  ๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอื่น 

 ตัวแทนประกันชีวิตได้รับการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิต  ดังนั้นเมื่อไปพบผู้มุ่งหวัง              
เขาอาจจะถามหรือขอค าแนะน าไปถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การลดหย่อนภาษีของกองทุนรวม หรือกองทุนรวม
แบบไหนดี  หากตนไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ  ควรแนะน าให้เขาไปขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น
โดยตรงจะดีกว่า  เพราะหากแนะน าไปโดยที่ไม่มีความรู้  ในอนาคตหากมีปัญหาเกิดขึ้น  ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่ได้
รับความเชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป 

 2.1.5 การรักษาความลับของผู้มุ่งหวัง  ตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ 
โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันภัย
ของบริษัทเท่านั้น  

 ในการเสนอขายประกันชีวิต  ตัวแทนประกันชีวิตต้องพูดคุยหาข้อมูลเพื่อให้ทราบภาระหรือปัญหาที่       
ผู้มุ่งหวังกังวล  ในกรณีที่ผู้มุ่งหวังให้ความไว้วางใจกับตน เขาอาจบอกข้อมูลทุกเรื่องโดยไม่ปิดบัง ไม่ว่าเรื่องใน
ครอบครัว ข้อมูลทางการเงิน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องเก็บรักษาเร่ืองเหล่านี้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูล
ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของบริษัทเท่านั้น  หาก
ตัวแทนประกันชีวิตน าเรื่องของเขาไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป  
และอาจถูกฟ้องร้องในฐานะที่ท าให้เขาเสื่อมเสียได้หากข้อมูลนั้น ๆ เป็นความลับส่วนตัว 

 2.1.6 การอธิบายแบบของการประกันชีวิตให้ชัดเจน  หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ควบการลงทุน 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ากรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบกรมธรรม์ท่ัวไป
อย่างไร 

 ปัจจุบันมีแบบประกันชวีิตใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย  โดยเฉพาะแบบประกันชีวิตที่มีลักษณะควบการลงทุน  
ท าให้ผลตอบแทนที่ได้มีการแปรผันตามภาวะตลาดหรือผลตอบแทนจากการลงทุน  ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องอธิบาย
ให้ชัดเจนว่า แบบประกันชีวิตที่ก าลังเสนอนี้แตกต่างจากแบบประกันอื่น ๆ อย่างไร 

 2.1.7 การไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน
อย่างไม่เป็นธรรม ถึงแม้ในธุรกิจประกันชีวิตจะมีการแข่งขันกันสูง  แต่ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีความอดกลั้นที่ต้อง             
ไม่ไปวิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม ควรจะมุ่งเน้นอธิบายว่ากรมธรรม์แบบที่ ได้น าเสนอหรือบริษัท
ประกันชีวิตที่ตนสังกัดมีจุดเด่นอะไรบ้าง จะเป็นการดีกว่า 

 2.1.8 การไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม  ตัวแทนประกันชีวิตที่ไปชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิก
กรมธรรม์เดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ใหม่นั้น  โดยส่วนใหญ่ล้วนแต่มุ่งประโยชน์ของตนเป็นหลัก  ดังนั้นควรสนับสนุนให้ผู้
มุ่งหวังรักษากรมธรรม์ของเขาต่อไป  และใช้วิธีพูดคุยให้เขาซื้อกรมธรรม์เพิ่มเพื่อเพิ่มความคุ้มครอง เนื่องจาก
ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด ยังท าประกันชีวิตกันต่ ากว่าวงเงินที่ควรมีอย่างมาก 
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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 2.1.4 การให้ค าแนะน าเฉพาะเร่ืองประกันชีวิตหรือเร่ืองท่ีตนมีความเช่ียวชาญ  ตัวแทนประกันชีวิตควร
ให้ค าแนะน าเฉพาะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วนเรื่องอ่ืน  ๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอื่น 

 ตัวแทนประกันชีวิตได้รับการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิต  ดังนั้นเมื่อไปพบผู้มุ่งหวัง              
เขาอาจจะถามหรือขอค าแนะน าไปถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การลดหย่อนภาษีของกองทุนรวม หรือกองทุนรวม
แบบไหนดี  หากตนไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ  ควรแนะน าให้เขาไปขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น
โดยตรงจะดีกว่า  เพราะหากแนะน าไปโดยที่ไม่มีความรู้  ในอนาคตหากมีปัญหาเกิดขึ้น  ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่ได้
รับความเชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป 

 2.1.5 การรักษาความลับของผู้มุ่งหวัง  ตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ 
โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันภัย
ของบริษัทเท่านั้น  

 ในการเสนอขายประกันชีวิต  ตัวแทนประกันชีวิตต้องพูดคุยหาข้อมูลเพื่อให้ทราบภาระหรือปัญหาที่       
ผู้มุ่งหวังกังวล  ในกรณีที่ผู้มุ่งหวังให้ความไว้วางใจกับตน เขาอาจบอกข้อมูลทุกเรื่องโดยไม่ปิดบัง ไม่ว่าเรื่องใน
ครอบครัว ข้อมูลทางการเงิน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องเก็บรักษาเร่ืองเหล่านี้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูล
ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของบริษัทเท่านั้น  หาก
ตัวแทนประกันชีวิตน าเรื่องของเขาไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป  
และอาจถูกฟ้องร้องในฐานะที่ท าให้เขาเสื่อมเสียได้หากข้อมูลนั้น ๆ เป็นความลับส่วนตัว 

 2.1.6 การอธิบายแบบของการประกันชีวิตให้ชัดเจน  หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ควบการลงทุน 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ากรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไป
อย่างไร 

 ปัจจุบันมีแบบประกันชวีิตใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย  โดยเฉพาะแบบประกันชีวิตที่มีลักษณะควบการลงทุน  
ท าให้ผลตอบแทนที่ได้มีการแปรผันตามภาวะตลาดหรือผลตอบแทนจากการลงทุน  ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องอธิบาย
ให้ชัดเจนว่า แบบประกันชีวิตที่ก าลังเสนอนี้แตกต่างจากแบบประกันอื่น ๆ อย่างไร 

 2.1.7 การไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน
อย่างไม่เป็นธรรม ถึงแม้ในธุรกิจประกันชีวิตจะมีการแข่งขันกันสูง  แต่ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีความอดกลั้นที่ต้อง             
ไม่ไปวิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม ควรจะมุ่งเน้นอธิบายว่ากรมธรรม์แบบที่ ได้น าเสนอหรือบริษัท
ประกันชีวิตที่ตนสังกัดมีจุดเด่นอะไรบ้าง จะเป็นการดีกว่า 

 2.1.8 การไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม  ตัวแทนประกันชีวิตที่ไปชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิก
กรมธรรม์เดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ใหม่นั้น  โดยส่วนใหญ่ล้วนแต่มุ่งประโยชน์ของตนเป็นหลัก  ดังนั้นควรสนับสนุนให้ผู้
มุ่งหวังรักษากรมธรรม์ของเขาต่อไป  และใช้วิธีพูดคุยให้เขาซื้อกรมธรรม์เพิ่มเพื่อเพิ่มความคุ้มครอง เนื่องจาก
ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด ยังท าประกันชีวิตกันต่ ากว่าวงเงินที่ควรมีอย่างมาก 

 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  6-10 
 

 

 2.1.9 การให้บริการอย่างต่อเน่ืองแก่ผู้ เอาประกันภัย   หากผู้มุ่งหวังสมัครท าประกันชีวิตแล้ว  เป็น
หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตที่ต้องให้บริการที่ดีและต่อเนื่องตามที่ตนได้รับปากไว้ตอนเสนอขายประกันชีวิต ถือเป็น
การรักษาค าพูดและเป็นการเคารพตนเองที่ต้องท าให้ได้ตามที่ได้เปล่งวาจาไว้ 

2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต  มีดังนี้ 
 2.2.1 การอธิบายเง่ือนไขของสัญญาประกันชีวิต  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไขของสัญญา

ประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจ 
 เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีรายละเอียดมาก ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบาย

รายละเอียดของสัญญาประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน ว่านี่คือสัญญาที่เขา            
ตกลงจะลงนามด้วย 

 2.2.2 การอธิบายข้อจ ากัดและข้อยกเว้นของการคุ้มครอง  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายข้อจ ากัด 
รวมถึงข้อยกเว้นการคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจ 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตมักมีเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามกฎหมาย เช่น การไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากการ
ฆ่าตัวตายใน 1 ปี หรือไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากการปกปิดข้อเท็จจริงด้านสุขภาพใน 2 ปีแรก ดังนั้นจึงต้องมั่นใจว่า      
ผู้มุ่งหวังได้รับทราบเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว 

 2.2.3 การอธิบายถึงความต่อเน่ืองของสัญญา  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายว่าสัญญาประกันชีวิตเป็น
สัญญาระยะยาว พร้อมชี้ถึงผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดด้วย 

 สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว หากผู้เอาประกันชีวิตท าประกันชีวิตไม่ต่อเนื่องจะท าให้เสีย
ประโยชน์ ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องอธิบายถึงผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนด และสนับสนุนให้เขารักษา
กรมธรรม์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้รองรับเป้าหมายและความต้องการของเขา 

 2.2.4 การอธิบายสิทธ์ิในการลดหย่อนภาษี  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับ
ใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ 

 ปัจจุบัน ประชาชนนิยมซื้อประกันชีวิตเพื่อสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี  ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตในฐานะ
ผู้เสนอขายต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เพราะ
กรมสรรพากรได้ก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะส าหรับกรมธรรม์ที่ ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี  ท าให้กรมธรรม์บางแบบ                      
ไม่เข้าเกณฑ์ที่ก าหนด  นอกจากนี้ ส าหรับกรมธรรม์บางประเภทที่เข้าเกณฑ์ ยังต้องมีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตอย่าง
ต่อเนื่องจนครบสัญญาอีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศของกรมสรรพากร เช่น กรมธรรม์บ านาญ            
เป็นต้น จึงต้องชี้แจงข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วน 

 2.2.5 การอธิบายผลตอบแทนของกรมธรรม์  กรณีที่น าเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือ
ผลตอบแทนของกรมธรรม์มาจากผลการลงทุน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า ผลประโยชน์ใดเป็นแบบ
แน่นอนตายตัว และผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลขคาดการณ์ 
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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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 ในอดีต ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตมักจะสม่ าเสมอ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้        
ผู้ถือกรมธรรม์ได้ในอัตราที่ค่อนข้างคงที่  จนเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 นับจากนั้น  ผลตอบแทน
ในตลาดทางการเงินเร่ิมมีความผันผวนสูง  ท าให้บริษัทประกันชีวิตต้องย้ าเตือนกับผู้ถือกรมธรรม์ว่า เงินปันผลที่ได้รับ
จากกรมธรรม์จะแปรผันตามผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท 

 2.2.6 การอธิบายผลประโยชน์ท่ีมาจากการคาดการณ์   หากมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจากการ
คาดการณ์  ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่า ตัวเลขเหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง  ๆ  จึงไม่มีการรับประกัน
ผลตอบแทน  ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 

 กรมธรรม์แบบที่มีเงินปันผล ผลตอบแทนที่ได้อาจแปรผันตามผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท
ประกันชีวิต ฉะนั้น ผลตอบแทนนี้จึงไม่มีการรับประกัน เพราะอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่บริษัท
ประกันชีวิตใช้อ้างถึงในเวลาเสนอขายก็ได้ ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องเน้นย้ าในประเด็นนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องขัดเคือง
ใจกันหากผลตอบแทนไม่ได้ตามตัวเลขที่บริษัทแสดงตอนเสนอขาย   

2.2.7 การอธิบายตามเอกสารประกอบการขายของบริษัทประกันชีวิต  หากตัวแทนประกันชีวิตใช้เอกสาร
ประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัด  ต้องใช้เอกสารทั้งหมดอย่างครบถ้วน และต้องไม่น าเสนอเฉพาะ
เอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 

 กรณีที่บริษัทมีเอกสารประกอบการขาย  ตัวแทนประกันชีวิตต้องใช้เอกสารเหล่านั้นทั้งหมดในการ
อธิบาย  กล่าวคือ ไม่ควรเลือกใช้บางส่วน โดยเฉพาะส่วนที่ดึงดูดใจ  และต้องไม่เพิ่มเติมเนื้อหาลงไปเอง หากมีการ
แสดงยอดเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนใด ๆ ก็ควรใช้ยอดประมาณการที่บริษัทประกาศใช้ล่าสุดเท่านั้น  

2.3 การกรอกใบสมัคร  มีดังนี้ 
 2.3.1 การไม่ชี้น าการกรอกใบสมัคร  ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันภัย 

และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูลที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันภัยนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้เอาประกันชีวิต 
 การกรอกใบค าขอเอาประกันภัย ผู้มุ่งหวังควรกรอกด้วยตนเองและกรอกตามความเป็นจริง ตัวแทน

ประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกข้อมูลเพื่อให้บริษัทอนุมัติโดยง่าย  เมื่ อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว  ผู้มุ่งหวังต้องลงนาม
แสดงตนว่ารับทราบและรับรองว่าข้อมูลที่แถลงนั้นเป็นความจริง 

 2.3.2 การอธิบายผลของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
อธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลงในใบค าขอเอาประกันภัย 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันในวันเริ่มต้นท าสัญญา  หาก            
ผู้เอาประกันชีวิตแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือทราบข้อมูลที่มีผลต่อการพิจารณา แต่เลือกที่จะปกปิดไว้เพื่อประโยชน์
ของตน  ต่อมาหากบริษัทได้ทราบข้อเท็จจริงในภายหลัง อาจบอกล้างสัญญาได้ ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบาย
ถึงเหตุผลที่ผู้มุ่งหวังต้องแถลงข้อมูลอันเป็นจริงด้วย 
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

6-11



 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  6-11 
 

 

 ในอดีต ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตมักจะสม่ าเสมอ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้        
ผู้ถือกรมธรรม์ได้ในอัตราที่ค่อนข้างคงที่  จนเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 นับจากนั้น  ผลตอบแทน
ในตลาดทางการเงินเร่ิมมีความผันผวนสูง  ท าให้บริษัทประกันชีวิตต้องย้ าเตือนกับผู้ถือกรมธรรม์ว่า เงินปันผลที่ได้รับ
จากกรมธรรม์จะแปรผันตามผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท 

 2.2.6 การอธิบายผลประโยชน์ท่ีมาจากการคาดการณ์   หากมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจากการ
คาดการณ์  ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่า ตัวเลขเหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง  ๆ  จึงไม่มีการรับประกัน
ผลตอบแทน  ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 

 กรมธรรม์แบบที่มีเงินปันผล ผลตอบแทนที่ได้อาจแปรผันตามผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท
ประกันชีวิต ฉะนั้น ผลตอบแทนนี้จึงไม่มีการรับประกัน เพราะอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่บริษัท
ประกันชีวิตใช้อ้างถึงในเวลาเสนอขายก็ได้ ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องเน้นย้ าในประเด็นนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องขัดเคือง
ใจกันหากผลตอบแทนไม่ได้ตามตัวเลขที่บริษัทแสดงตอนเสนอขาย   

2.2.7 การอธิบายตามเอกสารประกอบการขายของบริษัทประกันชีวิต  หากตัวแทนประกันชีวิตใช้เอกสาร
ประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัด  ต้องใช้เอกสารทั้งหมดอย่างครบถ้วน และต้องไม่น าเสนอเฉพาะ
เอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 

 กรณีที่บริษัทมีเอกสารประกอบการขาย  ตัวแทนประกันชีวิตต้องใช้เอกสารเหล่านั้นทั้งหมดในการ
อธิบาย  กล่าวคือ ไม่ควรเลือกใช้บางส่วน โดยเฉพาะส่วนที่ดึงดูดใจ  และต้องไม่เพิ่มเติมเนื้อหาลงไปเอง หากมีการ
แสดงยอดเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนใด ๆ ก็ควรใช้ยอดประมาณการที่บริษัทประกาศใช้ล่าสุดเท่านั้น  

2.3 การกรอกใบสมัคร  มีดังนี้ 
 2.3.1 การไม่ชี้น าการกรอกใบสมัคร  ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันภัย 

และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูลที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันภัยนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้เอาประกันชีวิต 
 การกรอกใบค าขอเอาประกันภัย ผู้มุ่งหวังควรกรอกด้วยตนเองและกรอกตามความเป็นจริง ตัวแทน

ประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกข้อมูลเพื่อให้บริษัทอนุมัติโดยง่าย  เมื่ อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว  ผู้มุ่งหวังต้องลงนาม
แสดงตนว่ารับทราบและรับรองว่าข้อมูลที่แถลงนั้นเป็นความจริง 

 2.3.2 การอธิบายผลของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
อธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลงในใบค าขอเอาประกันภัย 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันในวันเริ่มต้นท าสัญญา  หาก            
ผู้เอาประกันชีวิตแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือทราบข้อมูลที่มีผลต่อการพิจารณา แต่เลือกที่จะปกปิดไว้เพื่อประโยชน์
ของตน  ต่อมาหากบริษัทได้ทราบข้อเท็จจริงในภายหลัง อาจบอกล้างสัญญาได้ ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบาย
ถึงเหตุผลที่ผู้มุ่งหวังต้องแถลงข้อมูลอันเป็นจริงด้วย 
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2.4 การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัภัย  มีดังนี้  
 2.4.1 การออกหลกัฐานรับเงิน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงิน

ของบริษัทประกันชีวิตเมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย 
 อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับเงิน  ๆ ทอง ๆ ของผู้เอาประกันชีวิต  ดังนั้น

ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีระบบบัญชีที่ชัดเจนที่ต้องแยกเบี้ยประกันชีวิตหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของผู้เอาประกันชีวิต
ออกจากเงินของตน  เพื่อป้องกันการผิดพลาด หลงลืม หรือหยิบเอาเงินของผู้เอาประกันภัยไปใช้ ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 
เนื่องจากการช าระเบี้ยประกันชีวิตมีการก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน  หากลืมน าส่งเบี้ยประกันชีวิตให้กับบริษัท  อาจท า
ให้กรมธรรม์ขาดอายุ หรือสัญญาเพิ่มเติมขาดการคุ้มครอง ซึ่งอาจถูกบริษัทลงโทษพร้อมทั้งได้รับการต าหนิจากผู้เอา
ประกันภัย  ดังนั้นจึงต้องเข้มงวดในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของผู้เอาประกันภัย และออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับเบี้ย
ประกันชีวิตทุกครั้ง เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเขาว่าได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตมาแล้วในช่วงเวลาที่ก าหนด 

 2.4.2 การน าส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบีย้ประกันภัยไปยังบริษัท  ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่ง
ใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวัง ไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท า
การถัดไป กล่าวคือ  เมื่อได้รับเบี้ยประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งค าขอเอาประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัย
ที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทโดยเร็วที่สุด เพื่อความสมบูรณ์ในการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วน 

 จะเห็นได้ว่าข้อพึงปฏิบัติข้างต้นก าหนดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของตัวแทน
ประกันชีวิตเอง  ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะของมือ
อาชีพ  แน่นอนว่าย่อมต้องส่งผลไปถึงการท างานที่จะประสบความส าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นในอนาคต 
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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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เร่ืองที ่6.3  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของตัวแทนประกนัชีวติ 
 
 

  กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของตัวแทน
ประกันชีวิต 10 ประการ ซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสามา รถวิเคราะห์
เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตในแต่ละข้อดังต่อไปนี้ 
 
กรณศึีกษาที ่1 
 ความเป็นมา: นางสาวชมพู่ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ปิดการขาย และรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้า
ในช่วงวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง แต่ในช่วงนี้เองเธอมีความจ าเป็นต้องใช้เงินไปจ่ายค่าเทอมของหลานสาว เธอจึงไม่ได้
ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าและน าเงินของลูกค้าไปใช้ก่อน กว่าจะน าเงินกลับมาคืนก็ล่วงเลยไปกว่า 1 สัปดาห์โดย
ระหว่างนั้นก็อ้างกับลูกค้าว่ามีวันหยุดยาวท าให้บริษัทอนุมัติกรมธรรม์ล่าช้า 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือนางสาวชมพู่ ปฏิบัติผิดหลักจรรยาบรรณข้อที่ 1 
เพราะไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย และต่อบริษัทประกันชีวิต 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย และต่อบริษัทประกันชีวิต 
กล่าวคือ เม่ือนางสาวชมพู่รับใบค าขอเอาประกันภัยและเบี้ยประกันชีวิตจากลูกค้าแล้ว ต้องรีบน าส่งบริษัทประกันชีวิต 
 
กรณศึีกษาที ่2 

ความเป็นมา: ตัวแทนประกันชีวิตชือ่นายวิชยั ได้ลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมมาซื้อประกันชีวิต 
เป็นจ านวนเงิน 10 ล้านบาท โดยระบุให้ภรรยาน้อยเป็นผู้รับผลประโยชน์ ด้วยความดีใจเป็นอย่างมากจึงรีบกลับบ้าน
ไปบอกภรรยาถึงข่าวดี รวมถึงเล่าเร่ืองภรรยาน้อยของลูกค้าคนดังกล่าวด้วย  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือนายวิชัย กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 3 เพราะนาย
วิชัยเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษาความลับของลูกค้า 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรรักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย และของบริษัท
ต่อบุคคลภายนอก เช่นกรณีนี้ตัวแทนประกันชีวิตไม่ควรน าความลับและข้อมูลข่าวสารของผู้เอาประกันภัยรวมทั้งเร่ือง
รายละเอียดส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่6.3  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของตัวแทนประกนัชีวติ 
 
 

  กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของตัวแทน
ประกันชีวิต 10 ประการ ซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสามา รถวิเคราะห์
เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตในแต่ละข้อดังต่อไปนี้ 
 
กรณศึีกษาที ่1 
 ความเป็นมา: นางสาวชมพู่ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ปิดการขาย และรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้า
ในช่วงวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง แต่ในช่วงนี้เองเธอมีความจ าเป็นต้องใช้เงินไปจ่ายค่าเทอมของหลานสาว เธอจึงไม่ได้
ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าและน าเงินของลูกค้าไปใช้ก่อน กว่าจะน าเงินกลับมาคืนก็ล่วงเลยไปกว่า 1 สัปดาห์โดย
ระหว่างนั้นก็อ้างกับลูกค้าว่ามีวันหยุดยาวท าให้บริษัทอนุมัติกรมธรรม์ล่าช้า 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือนางสาวชมพู่ ปฏิบัติผิดหลักจรรยาบรรณข้อที่ 1 
เพราะไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย และต่อบริษัทประกันชีวิต 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย และต่อบริษัทประกันชีวิต 
กล่าวคือ เม่ือนางสาวชมพู่รับใบค าขอเอาประกันภัยและเบี้ยประกันชีวิตจากลูกค้าแล้ว ต้องรีบน าส่งบริษัทประกันชีวิต 
 
กรณศึีกษาที ่2 

ความเป็นมา: ตัวแทนประกันชีวิตชือ่นายวิชยั ได้ลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมมาซื้อประกันชีวิต 
เป็นจ านวนเงิน 10 ล้านบาท โดยระบุให้ภรรยาน้อยเป็นผู้รับผลประโยชน์ ด้วยความดีใจเป็นอย่างมากจึงรีบกลับบ้าน
ไปบอกภรรยาถึงข่าวดี รวมถึงเล่าเร่ืองภรรยาน้อยของลูกค้าคนดังกล่าวด้วย  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือนายวิชัย กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 3 เพราะนาย
วิชัยเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษาความลับของลูกค้า 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรรักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย และของบริษัท
ต่อบุคคลภายนอก เช่นกรณีนี้ตัวแทนประกันชีวิตไม่ควรน าความลับและข้อมูลข่าวสารของผู้เอาประกันภัยรวมทั้งเร่ือง
รายละเอียดส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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กรณศึีกษาที ่3 
ความเป็นมา: นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิต ได้ชักชวนให้นาง ฉ. ท าประกันชีวิต และนาง ฉ. รู้สึกพอใจกับ

ข้อเสนอเรื่องผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับจากการท าประกันชีวิต ดังนั้นนาง ฉ. จึงกรอกใบค าขอเอา
ประกันภัย และลงชื่อในใบค าขอนั้นเป็นหลักฐาน แต่ในวันนี้นาง ฉ. ยังไม่มีเงินจ่ายเบี้ยประกันภัยและคาดการณ์ว่าใน
เดือนหน้าอาจจะมีรายได้พิเศษจ านวนหนึ่งมาช าระเบี้ยประกันภัยได้ นาย ก. จึงเสนอว่าจะจ่ายเบี้ยประกันภัยแทน        
นาง ฉ. ก่อน เพราะต้องการให้นาง ฉ. ได้รับความคุ้มครองโดยเร็ว และอีก 1 สัปดาห์ต่อมานาย ก. ได้น ากรมธรรม์
ประกันภัยมาส่งมอบให้นาง ฉ. และอธิบายสิทธิเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยให้นาง ฉ. ทราบโดยละเอียด  

ประเดน็ปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือ นาย ก. เป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณข้อที่ 1 และ
ข้อที่ 5 เพราะนาย ก. ไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัทของตน และการกระท ามีลักษณะเสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัย
เกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตนาย ก. ควรแสดงความซื่อสัตย์และจริงใจต่อบริษัท ด้วยการรอให้               
ผู้ เอาประกันภัยคือนาง ฉ. จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยก่อน แล้วค่อยน าใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบการขอเอาประกันภัย และเงินค่าเบี้ยประกันภัย ส่งบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้ฝ่ายพิจารณารับประกันภัย 
ด าเนินการพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต 

 ในกรณีนี้ที่ตัวแทนประกันชีวิตจ่ายเบี้ยประกันภัยแทนนาง ฉ. ก่อน เพราะต้องการให้นาง ฉ. ได้รับความ
คุ้มครองโดยเร็ว เป็นการแสดงออกซึ่งเป็นการช่วยเหลือโดยหวังผลตอบแทนคือเงินค่าบ าเหน็จจากการขายประกันชีวิต
ของผู้เอาประกันภัย โดยมีลักษณะเสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัย จึงถือว่าผิดจรรยาบรรณ ข้อที่ 5 ด้วย 
 
 
กรณศึีกษาที ่4 

ความเป็นมา: นายโด่งเป็นผู้ชายแต่ไปผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิง และได้ติดต่อกับนายด าซึ่งเป็นตัวแทน
ประกันชีวิตเพื่อท าประกันชีวิตของนายโด่ง แต่นายด าเห็นว่าหากแจ้งบริษัทประกันชีวิตแล้วอาจจะมีปัญหา  จึงตกลง
กับนายโด่งว่าจะไม่แจ้งบริษัทประกันชีวิตว่านายโด่งได้ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือนายด ากระท าผิดจรรยาบรรณข้อท่ี 4 เพราะนายด า             
ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสารส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
เพื่อการพิจารณารับประกันภัยหรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ ดังเช่นกรณีศึกษานี้ นายด าต้องไม่แนะน าหรือให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือให้นายโด่งผู้ขอเอาประกันภัยปกปิดข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อเจตนาให้บริษัทประกันชีวิตตกลง
รับประกันภัย 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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บทที ่1  
การจัดการลงทุนของบริษัทประกนัชีวติ 

 
อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  6-2 
 

 

บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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บทที ่1  
การจัดการลงทุนของบริษัทประกนัชีวติ 

 
อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
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บทที ่1 การจดัการลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ          เพิม่เตมิ 
(1 ช่ัวโมง)  

เร่ืองที ่  
 1.1 วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงและหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต 
 1.2 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต 
 1.3 การบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต 
 1.4 วัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 
 1.  การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน เนื่องจาก

บริษัทประกันชีวิตมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายคืนผู้เอาประกันภัยที่ค่อนข้างแน่นอน และ 2) ให้ได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีเพื่อน าผลก าไรมาสู่บริษัทในอันที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ 
ส่วนความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตประกอบด้วย ความเสี่ยงทางเครดิต ความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านราคา ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อหรืออ านาจซื้อ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด และความเสี่ยงอ่ืน  ๆ ส าหรับหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งต้องมีการ           
วางแผนการลงทุนทางด้านสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับทางด้านหนี้สินที่มีอยู่ จะใช้หลักการจัดการทรัพย์สิน
และหนี้สิน ที่เรียกว่า Asset Liability Management หรือ ALM   

 2.  ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่บริษัทรับโอนความเสี่ยงภัยจากประชาชนและภาคธุรกิจ มีความรับผิดต้อง
ชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย โดยได้รับช าระเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทน เพื่อให้บริษัทสามารถ
จัดสรรส ารองประกันภัยให้เพียงพอต่อภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงต้องลงทุน
ในสินทรัพย์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคล้องกับภาระผูกพันที่มีอยู่ ส าหรับ
บริษัทที่มีศักยภาพ ระบบงาน บุคลากร และทรัพยากรเพียงพอ บริษัทอาจจะประกอบธุรกิจอ่ืน
นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจประกันชีวิตเพื่อหาผลตอบแทนเพิ่มเติมได้ โดยระมัดระวังมิให้การ
ประกอบธุรกิจอื่นดังกล่าวก่อความเสียหาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัท 

 3.  การบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์และ
ข้อจ ากัดในการลงทุน 2) ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการลงทุน 3) เลือกประเภทสินทรัพย์ที่จะลงทุน
และเร่ิมด าเนินการลงทุน และ 4) ประเมินผลการลงทุน และปรับปรุงพอร์ตการลงทุน  

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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

1-2



 

การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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เร่ืองที ่1.1  
วตัถุประสงค์ ความเส่ียงและหลกัการจัดการลงทุน 
ของบริษัทประกนัชีวติ 
 
 
 โดยทั่วไป การลงทุนเป็นการน าเงินที่เก็บสะสมไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าที่ได้รับจากการออมปัจจุบัน ซึ่ง   
ผู้ลงทุนเชื่อว่าเงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่จะได้รับคืนนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อและความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า หรืออาจกล่าวได้ว่า การลงทุนเป็นการออมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยที่
จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจึงต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบและศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ในระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ โดยใช้หลักการลงทุนแบบ Asset Liability Management (ALM) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. วตัถุประสงค์ในการลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ 
 การประกันชีวิตคือการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยจากการเกิดอุบัติเหตุหรือความตายที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควร 
โดยมีบริษัทประกันชีวิตท าหน้าที่เป็นคนกลางในการรวบรวมเงินจากผู้ที่เข้าร่วมเฉลี่ยความเสี่ยงภัยเพื่อท าหน้าที่ในการ
ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความตายให้แก่กลุ่มคนผู้เข้าร่วมเฉลี่ยความเสี่ยงภัย การประกัน
ชีวิตจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งในด้านหลักประกันความมั่นคงพื้นฐาน
แก่ครอบครัว และในด้านการระดมเงินออมระยะยาวจากประชาชนในรูปของเบี้ยประกันชีวิต 
 เบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตรับมาจากผู้เอาประกันชีวิต เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทจะให้ความคุ้มครอง
และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ยังมิถือเป็นรายได้ของบริษัทและถือเป็นการรับ
ล่วงหน้า บริษัทจึงต้องกันเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งไว้ในรูปเงินส ารองเพื่อจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต เม่ือเกิด
อุบัติเหตุจนทุพพลภาพ หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นสุดความคุ้มครอง หรือจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกัน
ชีวิตถึงแก่กรรม เงินส ารองดังกล่าวที่เรียกว่าเงินส ารองประกันชีวิตนี้ หากมิได้น ามาใช้จ่ายตามภาระหรือเงื่อนไขแล้ว
จะตกเป็นรายได้ของบริษัทในที่สุด แต่ในระหว่างที่บริษัทยังมิได้จ่ายเป็นผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เมื่อมีความตาย
เกิดขึ้นหรือเมื่อครบสัญญา เพื่อมิให้เสียผลประโยชน์จากเงินส ารองที่ถืออยู่ บริษัทประกันชีวิตสามารถน าเงินส ารอง
ดังกล่าวไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือได้รับผลตอบแทนเพียงพอต่อการที่จะต้องจ่ายให้ผู้เอาประกันชีวิตตาม
สัญญาที่ตกลงกันไว้ ซึ่งบริษัทจะท าได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของบริษัท 
 การลงทุนของบริษัทประกันชีวิตไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งเงินทุนส าหรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เท่านั้น ยังเป็นแหล่งให้ผลตอบแทนแก่ผู้เอาประกันชีวิตซึ่งเป็นเจ้าของเงิน เนื่องจากตามแบบของการประกันชีวิตที่
ก าหนดขึ้นได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นผลตอบแทนให้ผู้เอาประกันชีวิตไว้ด้วย ดังนั้นในการค านวณเบี้ยประกันชีวิต
จึงใช้ดอกเบี้ยทบต้นในการค านวณมูลค่าปัจจุบัน โดยถือหลักว่า ณ วันออกกรมธรรม์ประกันชีวิต มูลค่าปัจจุบันของ
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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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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-5 
 

 
 

เบี้ยประกันชีวิตในอนาคตเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินผลประโยชน์ในอนาคต และการใช้อัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันมีผล
ให้เบี้ยประกันชีวิตต่างกันด้วย เช่น ถ้าใช้อัตราดอกเบี้ยสูงในการค านวณจะท าให้เบี้ยประกันชีวิตอยู่ในอัตราที่ต่ าลง 
 ดังนั้น ในการจัดการการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.1 เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน ถึงแม้จะได้ผลตอบแทนน้อยแต่ก็จ าเป็นต้องลงทุนเพราะถือเป็นส่วน
หลักในการลงทุน (Core Investment) ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีเงินเพียงพอส าหรับรายการต่อไปนี้ 
  1) การจ่ายผลประโยชน์ตามภาระผูกพันที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้รับประโยชน์ ทั้ง
ในส่วนผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญาหรือเงินค่าสินไหม (Claim) 
   2) การจ่ายเงินให้ผู้เอาประกันชีวิตเมื่อมีการเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบก าหนด (Surrender) 
   3) การให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ถือกรมธรรม์โดยใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันในขณะที่กรมธรรม์มีผล
บังคับอยู่ (Policy Loan) และจ านวนเงินกู้ยืมต้องไม่เกินมูลค่าเงินสด (Cash Value) 
   4) จ่ายเงินคืนให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตเมื่อครบก าหนดสัญญา (Maturity Benefit) 
   5) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต 
 1.2 เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีเพื่อน ำผลก ำไรมำสู่บริษัท การลงทุนในลักษณะนี้บริษัทพร้อมที่จะรับความ
เสี่ยงมากขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่มากจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากข้ึนและสามารถจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ 
 
2. ความเส่ียงในการลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ 
 ความเสี่ยงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสที่จะไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่คาดไว้ ซึ่งถ้าอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมาก การลงทุนนั้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากเช่นกัน ความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท
ประกันชีวิต สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
  2.1 ควำมเส่ียงทำงเครดิต (Credit Risk หรือ Default Risk) เป็นความเสี่ยงที่ผู้กู้ยืม (ผู้ออกตราสาร) จะไม่
สามารถช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งโดยปกติตราสารที่ออกโดยรัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงิน
คลัง) จะไม่มีความเสี่ยงชนิดนี้ ขณะที่ตราสารที่ออกโดยธุรกิจเอกชน (หุ้นกู้) จะมีความเสี่ยงชนิดนี้เกิดขึ้น โดยที่ความ
เสี่ยงดังกล่าวอาจไม่เท่ากันในแต่ละตราสาร ซึ่งบริษัทประกันชีวิตในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนอาจป้องกันได้โดยการพิจารณา
จากอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของตราสารท่ีจะลงทุนว่าได้รับการประเมินจากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในระดับใด 
 2.2 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตจะไม่สามารถขาย
ทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไว้ต่อให้กับนักลงทุนรายอ่ืนได้ในระยะเวลาอันสั้น และในราคาที่ใกล้ เคียงกับมูลค่าที่แท้จริง 
ตัวอย่างเช่น การลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียง ที่พบว่าไม่ค่อยมีปริมาณการซื้อขายกันในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งหากจะขายต้องลดราคาลงมากเพื่อจูงใจผู้ซื้อ ก็จะถือว่าหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูง
กว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ที่มีตลาดรองรับอยู่ตลอดและมีปริมาณซื้อขายต่อวันสูง เป็นต้น 
 2.3 ควำมเส่ียงด้ำนรำคำ (Price Risk หรือ Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่ราคาทรัพย์สินที่ลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารทางการเงิน ทั้ง
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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เบี้ยประกันชีวิตในอนาคตเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินผลประโยชน์ในอนาคต และการใช้อัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันมีผล
ให้เบี้ยประกันชีวิตต่างกันด้วย เช่น ถ้าใช้อัตราดอกเบี้ยสูงในการค านวณจะท าให้เบี้ยประกันชีวิตอยู่ในอัตราที่ต่ าลง 
 ดังนั้น ในการจัดการการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.1 เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน ถึงแม้จะได้ผลตอบแทนน้อยแต่ก็จ าเป็นต้องลงทุนเพราะถือเป็นส่วน
หลักในการลงทุน (Core Investment) ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีเงินเพียงพอส าหรับรายการต่อไปนี้ 
  1) การจ่ายผลประโยชน์ตามภาระผูกพันที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้รับประโยชน์ ทั้ง
ในส่วนผลประโยชน์ที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญาหรือเงินค่าสินไหม (Claim) 
   2) การจ่ายเงินให้ผู้เอาประกันชีวิตเมื่อมีการเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบก าหนด (Surrender) 
   3) การให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ถือกรมธรรม์โดยใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันในขณะที่กรมธรรม์มีผล
บังคับอยู่ (Policy Loan) และจ านวนเงินกู้ยืมต้องไม่เกินมูลค่าเงินสด (Cash Value) 
   4) จ่ายเงินคืนให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตเมื่อครบก าหนดสัญญา (Maturity Benefit) 
   5) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต 
 1.2 เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีเพื่อน ำผลก ำไรมำสู่บริษัท การลงทุนในลักษณะนี้บริษัทพร้อมที่จะรับความ
เสี่ยงมากขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่มากจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากข้ึนและสามารถจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ 
 
2. ความเส่ียงในการลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ 
 ความเสี่ยงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสที่จะไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่คาดไว้ ซึ่งถ้าอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมาก การลงทุนนั้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากเช่นกัน ความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท
ประกันชีวิต สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
  2.1 ควำมเส่ียงทำงเครดิต (Credit Risk หรือ Default Risk) เป็นความเสี่ยงที่ผู้กู้ยืม (ผู้ออกตราสาร) จะไม่
สามารถช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งโดยปกติตราสารที่ออกโดยรัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงิน
คลัง) จะไม่มีความเสี่ยงชนิดนี้ ขณะที่ตราสารที่ออกโดยธุรกิจเอกชน (หุ้นกู้) จะมีความเสี่ยงชนิดนี้เกิดขึ้น โดยที่ความ
เสี่ยงดังกล่าวอาจไม่เท่ากันในแต่ละตราสาร ซึ่งบริษัทประกันชีวิตในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนอาจป้องกันได้โดยการพิจารณา
จากอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของตราสารท่ีจะลงทุนว่าได้รับการประเมินจากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในระดับใด 
 2.2 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตจะไม่สามารถขาย
ทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไว้ต่อให้กับนักลงทุนรายอ่ืนได้ในระยะเวลาอันสั้น และในราคาที่ใกล้ เคียงกับมูลค่าที่แท้จริง 
ตัวอย่างเช่น การลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียง ที่พบว่าไม่ค่อยมีปริมาณการซื้อขายกันในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งหากจะขายต้องลดราคาลงมากเพื่อจูงใจผู้ซื้อ ก็จะถือว่าหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูง
กว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ที่มีตลาดรองรับอยู่ตลอดและมีปริมาณซื้อขายต่อวันสูง เป็นต้น 
 2.3 ควำมเส่ียงด้ำนรำคำ (Price Risk หรือ Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่ราคาทรัพย์สินที่ลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารทางการเงิน ทั้ง
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ตราสารทุน และตราสารหนี้ ซึ่งหากการลงทุนใดที่มีความผันผวนของราคาสูง ก็หมายถึงมีความเสี่ยงด้านราคาสูง 
ตัวอย่างเช่นการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นสามัญ) จะมีความเสี่ยงด้านราคามากกว่าตราสารหนี้ (หุ้นกู้) เป็นต้น 
 2.4 ควำมเส่ียงจำกเงินเฟ้อหรืออ ำนำจซ้ือ (Inflation Risk หรือ Purchasing Power Risk) เป็นความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากการลงทุนที่มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ ทั้งนี้เพราะเมื่อเกิด
เงินเฟ้อขึ้นอ านาจซื้อของเงินจะลดลง ดังนั้น หากบริษัทประกันชีวิตลงทุนในหุ้นกู้ที่ก าหนดจ่ายผลตอบแทนในอัตรา
คงที่ ก็จะมีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อมากกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญที่ให้ผลตอบแทนลอยตัวตามผลประกอบการ 
 2.5 ควำมเส่ียงจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด (Event Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย
อย่างกะทันหัน แต่เป็นผลให้ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนหรือช าระคืนเงินต้นให้กับผู้ลงทุนตามที่สัญญาไว้ได้ เช่น การ
เกิดภัยธรรมชาติ การถูกครอบง ากิจการ การถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวนมาก เป็นต้น  
 2.6 ควำมเส่ียงอื่น ๆ หมายถึง ความเสี่ยงที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งอาจมีในการลงทุนในทรัพย์สิน
บางชนิด เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
เก่ียวกับการลงทุน (Legal Risk) เป็นต้น 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า บริษัทประกันชีวิตในฐานะผู้ลงทุนควรตระหนักไว้เสมอว่าการลงทุน
ใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยง และโดยปกติแล้วการลงทุนใดที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนก็ควรต้องการส่วนชดเชยความเสี่ยงที่
สูงขึ้น นั่นก็คือคาดหวังผลตอบแทนที่ต้องการสูงขึ้น และในท านองเดียวกัน การลงทุนใดที่มีความเสี่ยงต่ า ผู้ลงทุนย่อม
คาดหวังผลตอบแทนต่ าด้วยซึ่งเป็นไปตามหลักการของ “High Risk High Expected Return” นั่นเอง 
 
3. หลกัการจดัการลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ 
 เนื่องจากลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจประกันชวีิต มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเงินคืนให้กับผู้เอาประกันภัยใน
ระยะยาว ซึ่งจัดเป็นหนี้สินระยะยาวของธุรกิจ ท าให้บริษัทประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีการวางแผนการลงทุนทางด้าน
สินทรัพย์ให้เหมาะสมกับทางด้านหนี้สินที่มีอยู่  ที่ เรียกว่า การจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน (Asset Liability 
Management: ALM) ไม่เช่นนั้นอาจท าให้เกิดความเสี่ยงในการด าเนินงานได้  เช่น ถ้าบริษัทประกันชีวิตลงทุนใน
สินทรัพย์ที่มีระยะเวลาสั้นกว่าระยะเวลาของหนี้สิน ก็จะมีความเสี่ยงจากการลงทุนซ้ ากลับเข้าไปในตลาด 
(Reinvestment Risk) ซึ่งอาจจะท าให้ได้ผลตอบแทนที่ต่ ากว่าเป้าหมายของการลงทุนเดิม แต่หากบริษัทประกันชีวิต
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีระยะเวลายาวกว่าระยะเวลาของหนี้สิน ก็จะท าให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ต้องขายสินทรัพย์
ก่อนที่จะครบก าหนด เพื่อน ามาจ่ายเป็นกระแสเงินสดขาออกของหนี้สิน (Disintermediation Risk) 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-7 
 

 
 

เร่ืองที ่1.2  
การลงทนุประกอบธุรกจิอืน่ของบรษิทัประกนัชีวิต 
 

ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่บริษัทรับโอนความเสี่ยงภัยจากประชาชนและภาคธุรกิจ มีความรับผิ ด
ต้องชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย โดยได้รับช าระเบี้ยประกันภัยเป็นการตอบแทน เพื่อให้บริษัทสามารถ
จัดสรรส ารองประกันภัยให้เพียงพอต่อภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงต้องลงทุนใน
สินทรัพย์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคล้องกับภาระผูกพันที่มีอยู่ ส าหรับบริษัทที่มี
ศักยภาพ ระบบงาน บุคลากร และทรัพยากรเพียงพอ บริษัทอาจจะประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการ
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตเพื่อหาผลตอบแทนเพิ่มเติมได้ โดยระมัดระวังมิให้การประกอบธุรกิจอื่นดังกล่าว
ก่อความเสียหาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัท ดังนั้น การลงทุนและการประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัท จึงเป็นธุรกรรมที่ส าคัญต่อการด าเนินงานและความมั่นคงของบริษัทที่คณะกรรมการ
บริษัทต้องให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงรวม รวมทั้งติดตามควบคุมการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการ
ด าเนินการอย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับภาระผูกพัน ความพร้อมของ
ระบบงาน ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
 

1.ประเภทการลงทุนที่บรษิัทประกนัชีวิตสามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสินทรพัย์หรือเข้าเป็นคู่สัญญาได ้

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2556 และ ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ได้ก าหนดให้บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสินทรัพย์หรือเข้าเป็นคู่สัญญาได้ ดังต่อไปนี้ 

1) ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน 
2) ตราสารหนี้ 
3) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
4) ตราสารทุน 
5) หน่วยลงทุน 
6) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
7) ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
8) การให้กู้ยืม การให้เช่าซื้อรถ การรับอาวัลตั๋วเงิน และการออกหนังสือค้ าประกัน เพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่าง ๆ 
9) การท าธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

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

 

การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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1-8  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชีวิต 
 

 
 

10) การท าธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน 
 

1.ฝากเงินไว้กบัสถาบันการเงิน 
1.1 การฝากเงินในประเทศ บริษัทต้องฝากไว้กับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือสถาบัน

การเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้  
1.2 การฝากเงินในต่างประเทศ บริษัทต้องฝากไว้กับธนาคารต่างประเทศตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 เป็นธนาคารต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าอันดับความ
น่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

1.2.2 เป็นการฝากเงินระยะสั้นในธนาคารต่างประเทศ โดยธนาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศ
ที่บริษัทได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั้งนี้ การฝากเงินดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการช าระ
ราคา อ านวยความสะดวก หรือป้องกันปัญหาในการด าเนินงานในต่างประเทศของบริษัท 

 

2.ตราสารหนี ้
2.1 การลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ 

2.1.1 ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บริษัท
สามารถลงทุนได้โดยไม่จ ากัดจ านวน 

2.1.2 ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยสถาบันการเงิน หรือ
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจ ากัด องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์อื่นที่นายทะเบียนประกาศก าหนด ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

  1) มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือของผู้ออกตราสารหนี้ หรือของผู้ค้ า
ประกัน ไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ เว้นแต่ เป็นตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง  
รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์การหรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือตราสารหนี้ที่บริษัทเป็นผู้รับอาวัล 

      2) กรณีตราสารหนี้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงิน ต้องไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด 
      3) กรณีตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์

อื่นที่นายทะเบียนประกาศก าหนด กองทรัสต์นั้นต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและมีมู ลค่า
ไม่ต่ ากว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท 

2.1.3 ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงประเภทคุ้มครองเงินต้น             
(ตามหมวด 4 ส่วนที่ 7 ข้อ 52 ของประกาศฯ) 
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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 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-9 
 

 
 

กรณีตราสารหนี้ตามข้อ (1) (2) (3) ที่เสนอขายในต่างประเทศ ให้ถือว่าเป็นตราสารหนี้ใน
ประเทศที่บริษัทสามารถลงทุนได้ 

2.2 การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ 
1) ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิที่ออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ และต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสาร หรือของผู้ค้ าประกัน ไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถ
ลงทุนได้ 

2) ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ และต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าอันดับความ
น่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

3) ตราสารหนี้ตามข้อ (1) และ (2) ต้องเป็นตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 
3.ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุน 

3.1) เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทจ ากัด ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารไม่ต่ ากว่าอันดับความ
น่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

3.2) เป็นตราสารที่ขึ้นทะเบียนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
3.3) เป็นตราสารที่มีราคาเหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อ

บุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้นในราคาดังกล่าว ตามจ านวนและวิธีการที่สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยก าหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของ
ตราสารนั้น หรือในกรณีที่เป็นตราสารที่มีการเสนอขายครั้งแรกต้องเป็นตราสารที่มีนักลงทุนสถาบันไม่น้อย
กว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าว 

 

4.ตราสารทุน 
4.1 ตราสารทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัทจ ากัด ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1) ไม่เกินร้อยละสิบของจ านวนตราสารทุนที่ออกจ าหน่ายทั้งหมดของบริษัทจ ากัดนั้น เว้น
แต่การถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น 

          2) กรณีตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
หรือไม่มีตลาดรองซื้อขายเป็นการทั่วไป หรือไม่ได้เป็นตราสารทุนที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหล้กทรัพย์ในประเทศ ซึ่งผู้ออกตราสารทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการ
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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1-10  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

กระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องได้รับความเห็นชอบเป็น
หนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

4.2 ตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ตามเงื่อนไข
ดังนี้ 

1) แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละสิบของจ านวนตราสารทุนที่ออกจ าหน่ายทั้งหมดของผู้ออกนั้น 
2) กรณีตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต้องเป็นตราสารทุนที่ซื้อ

ขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่ เป็นสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE) หรือที่อยู่ระหว่างการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานก ากับดูแลในประเทศน้ัน และบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสารทุนดังกล่าวเป็น
ภาษาอังกฤษผ่านอินเตอร์เน็ต 

3) กรณีตราสารทุนอื่นนอกจาก (2) บริษัทสามารถลงทุนได้เฉพาะตราสารทุนที่ออกโดย          
นิติบุคคล ดังต่อไปนี้ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจ
ก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

   3.1) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจากหน่วยงานก ากับดูแลในประเทศนั้น หรือที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท
ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยดังกล่าว 

   3.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนธุรกิจ
ประกันภัย 

 3.3) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลงของประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) หรือของคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (Economic And Social Commission For Asia And 
The Pacific : ESCAP) เพื่อประกอบธุรกิจเฉพาะการประกันต่อ 
 
5.หน่วยลงทุน 

5.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศได้ ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์หรือดัชนีประเภทและชนิดเดียวกับ
สินทรัพย์ที่บริษัทอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใบทรัสต์ของกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ 
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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 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-11 
 

 
 

2) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย่ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ และมีมูลค่ากองทุนไม่ต่ ากว่าหนึ่งพัน
ห้าร้อยล้านบาท 

5.2 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลด้าน

หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่ เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) หรือที่อยู่ระหว่างการเสนอ
ขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลในประเทศนั้น 

2)เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่ลงทุนในสินทรัพย์หรือดัชนีประเภทและชนิดเดียวกับ
สินทรัพย์ที่บริษัทอาจลงทุนหรือมี ไว้ได้  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  กองทรัสต์ เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ 

3) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
4) ไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ 
5) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และมีมูลค่ากองทุนไม่ต่ า
กว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท 

6) กรณีกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ ต้องลงทุนสินค้าหรือดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดและ
ประเภทเดียวกับที่กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสามารถลงทุนได้ 

 

6.สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

บริษัทสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
6.1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิใช่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าขั้นพื้นฐาน (plain vanilla derivatives) 

บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนด 
6.2) เป็นไปเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยหรือจากสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนโดย

อ้างอิงสินทรัพย์หรือดัชนีตามภาระความเสี่ยงที่บริษัทมีอยู่ และมูลค่าของสัญญาต้องไม่เกินมูลค่าความเสี่ยง
ที่บริษัทมี 

6.3) ไม่ท าให้การบริหารสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทเบี่ยงเบนไปจากกรอบนโยบายการลงทุนของ
บริษัท 

6.4) กระท าในบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือ ศูนย์ซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด หรือในกรณีที่กระท านอกศูนย์ซื้อขาย
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

1-11
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สัญญาซื้อขายล่วงหน้า คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่
ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

6.5) มีสินค้าหรือตัวแปร อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
1) หลักทรัพย์ 
2) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
4) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือของผู้ออกตราสารหนี้ 
5) ดัชนีทางการเงินที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

5.1) เกิดจากการค านวณโดยใช้ตัวแปรอ้างอิงที่ก าหนดไว้ตาม 1) 2) 3) หรือ 4) 
5.2) พัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ 
5.3) นิยมแพร่หลายในตลาดการเงินไทยหรือสากล 
5.4) มีการเสนอราคาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันผ่านสื่อที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ 

                5.5) มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยระบุแหล่งข้อมูลของตัวแปรและ
ปัจจัยที่น ามาใช้ในการค านวณ ซึ่งต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีบุคคล
ใดสามารถมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตัวแปร ปัจจัย หรือดัชนีทางการเงินนั้นได้ 

 
ทั้งนี้บริษัทจะต้องจัดท าเอกสารหลักฐานแสดงถึงการพิจารณาคุณสมบัติดัชนีทางการเงินนั้ นไว้ที่

บริษัท เพื่อให้ส านักงาน คปภ. สามารถตรวจสอบ หรือจัดส่งให้ส านักงาน คปภ. เมื่อส านักงาน คปภ. 
ร้องขอ 

  6) สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงอื่น ตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
   6.6) การส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นสินทรัพย์ที่บริษั ท

สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม เว้น
แต่ กรณีการรับช าระหนี้ที่เกิดจากคู่สัญญาผิดนัดช าระหนี้ ให้บริษัทจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นในโอกาสแรกที่
สามารถกระท าได้ 

 6.7) มีการวางแผนบริหารสภาพคล่องให้เพียงพอตามวันครบก าหนดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 6.8) ห้ามมิให้บริษัทเข้าเป็นคู่สัญญาออปชันที่ผูกพันบริษัทในฐานะผู้ให้สัญญา (option writer) 
 6.9) การเข้าเป็นคู่สัญญาของบริษัทต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ใดๆ เกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุน การประเมินราคา และการค านวณเงินกองทุนของบริษัท 
6.10) ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 

Association (ISDA) หรือสัญญารูปแบบอื่นที่ใช้มาตรฐานทางธุรกิจ 
6.11) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้กระท านอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทต้องจัดให้มี

ข้อตกลงในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-13 
 

 
 

1) ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้งจากคู่สัญญาค านวณมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน และแจ้งมูลค่ายุติธรรมให้บริษัท
ทราบในวันดังกล่าว หรือวันท าการแรกที่สามารถกระท าได้ 

2) ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมี
นัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บริษัททราบ
ทันที 

3) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อบริษัทร้องขอได้ 

 

7.ตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
บริษัทสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้ ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

7.1) ไม่ท าให้การบริหารสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทเบี่ยงเบนไปจากกรอบนโยบายการลงทุนของ
บริษัท 

7.2) ในกรณีการซื้อตราสารดังกล่าวมีผลท าให้บริษัทต้องรับมอบสินทรัพย์ สินทรัพย์ดังกล่าวต้อง
เป็นประเภทที่บริษัทสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และไม่ท าให้สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เว้นแต่ กรณีการรับช าระหน้ีที่เกิดจากคู่สัญญาผิดนัดช า ระหนี้ ให้บริษัทจ าหน่าย
สินทรัพย์นั้นในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้ 

7.3) เป็นไปเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยหรือจากสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุน 
หรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนของบริษัทภายใต้ระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ 

7.4) เป็นตราสารที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หรือ
ของผู้ออกตราสาร ไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

7.5) เป็นตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

1) หลักทรัพย์ 
2) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
4) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือของผู้ออกตราสารหนี้ 
5) ทองค า 
6) ดัชนีทางการเงิน ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

6.1) เกิดจากการค านวณโดยใช้ตัวแปรอ้างอิงที่ก าหนดไว้ตาม (1) (2) (3) (4)                 
หรือ (5) 

6.2) พัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ 

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

 

การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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1-14  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

6.3) นิยมแพร่หลายในตลาดการเงินไทยหรือสากล 
6.4) มีการเสนอราคาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันผ่านสื่อที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ 

และ 
6.5) มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยระบุแหล่งข้อมูลของตัวแปรและ

ปัจจัยที่น ามาใช้ในการค านวณ ซึ่งมีการเคลื่ อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีบุคคลใด
สามารถมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตัวแปร ปัจจัย หรือ ดัชนีทางการเงินนั้นได้ 

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจัดท าเอกสารหลักฐานแสดงถึงการพิจารณาคุณสมบัติดัชนีทางการเงินนั้น
ไว้ที่บริษัท เพื่อให้ส านักงาน คปภ. สามารถตรวจสอบ หรือจัดส่งให้ส านักงาน คปภ. เมื่อส านักงาน คปภ. 
ร้องขอ 

7) สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงอื่น ตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
7.6) ในกรณีตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงประเภทไม่คุ้มครองเงินต้น 

บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้
ด้วยก็ได้ 

 

8.การให้กู้ยมื การให้เช่าซ้ือรถ การรับอาวลัต๋ัวเงนิ และการออกหนังสือค า้ประกนัเพือ่เป็น
หลกัประกนัการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่าง ๆ 

8.1) บริษัทสามารถลงทุนโดยการให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทเป็นประกันได้ไม่เกิน
จ านวนมูลค่าเวนคืนเงินสดในวันที่ให้กู้ยืม 

8.2) บริษัทสามารถลงทุนให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1) ให้กู้ยืมแต่ละรายได้ไม่เกินหนึ่งล้านบาท 
2) มีพนักงานของบริษัทเดียวกัน คนเดียว หรือหลายคนซึ่งมีเงินเดือนรวมกันสูงกว่า

เงินเดือนของผู้กู้ยืมเป็นผู้ค้ าประกัน พนักงานของบริษัทคนหนึ่งให้ค้ าประกันได้ไม่เกินหนึ่งราย หรือมี
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ค้ าประกัน 

3) ก าหนดระยะเวลาช าระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยตามนโยบายการให้กู้ยืมของบริษัท 
8.3) บริษัทสามารถลงทุนให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ านองหรือจ าน าเป็นประกันได้ตามเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้ 
8.3.1) ทรัพย์สินที่ใช้จ านองหรือจ าน าเป็นประกันการกู้ยืม ต้องเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
1) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยรัฐบาลไทย 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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2) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยสถาบันการเงิน 
หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจ ากัด หรือองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์อื่นที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

3) ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ 
4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
5) อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 

8.3.2) ให้กู้เฉพาะในประเทศ ในสกุลเงินบาท 
8.3.3) ก าหนดระยะเวลาช าระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวด ไม่น้อยกว่าปีละครั้ง 

เว้นแต่นโยบายการให้กู้ยืมของบริษัทมีการก าหนดระยะเวลาปลอดการช าระเงินต้นและดอกเบี้ยคืน และ
ระยะเวลาดังกล่าวไม่เกินหนึ่งในสี่ของระยะเวลาให้กู้ยืม 

8.3.4) ให้กู้ยืมแต่ละรายได้ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้ 
1) กรณีผู้กู้ยืมเป็นบุคคลธรรมดา ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของราคาประเมินของ

ทรัพย์สิน หรือของราคาซื้อขายของโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัย ที่ผู้กู้ยืมน ามาจ านองหรือจ าน าเป็นประกัน 
2) กรณีผู้กู้ยืมเป็นนิติบุคคล กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐาน ได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินของทรัพย์สินที่ผู้กู้ยืมน ามาจ านองหรือจ าน า
เป็นประกัน 

ทั้งนี้ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ตามข้อ (4.2) ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท 

8.3.5) การจ านองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างนั้นจะต้องมีการประกัน
วินาศภัย และให้บริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยตลอดระยะเวลาตามสัญญากู้ยืม 

8.3.6) การให้กู้ยืมโดยมีตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ หรือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม จ าน าเป็นประกัน ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้                   
นายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

8.4) บริษัทสามารถลงทุนให้กู้ยืมโดยมีสถาบันการเงิน ธนาคารต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่าง
ประเทศค้ าประกันได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1) สถาบันการเงิน ธนาคารต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่ค้ าประกันได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

2) ให้กู้ยืมในสกุลเงินบาท 
8.5) บริษัทสามารถลงทุนให้เช่าซื้อรถได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
         1) เป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

  2) ผู้เช่าซื้อรถมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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3) ให้เช่าซื้อแต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของราคาตลาดของรถนั้น 
4) รถที่ ให้เช่าซื้อต้องจัดให้มีการประกันวินาศภัย โดยให้บริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ประกันภัยตลอดระยะเวลาการเช่าซื้อ 
8.6) บริษัทสามารถรับอาวัลตั๋วเงิน หรือออกหนังสือค้ าประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญาของโครงการต่าง ๆ แก่บุคคลใดได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1) มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จ านองหรือจ าน าเป็นประกัน 

1.1) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยรัฐบาลไทย 
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

        1.2) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยสถาบันการเงิน 
หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจ ากัด หรือองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์อื่นที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

1.3)  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ 
1.4)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
1.5)  อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 

2) จ ากัดวงเงินการรับอาวัลตั๋วเงิน และการออกหนังสือค้ าประกันให้แก่บุคคลแต่ละรายไม่
เกินร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินของทรัพย์สินที่น ามาจ านองหรือจ าน าเป็นประกัน 

3) การรับอาวัลตั๋วเงิน หรือการออกหนังสือค้ าประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาของโครงการต่าง ๆ โดยมีตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ หรือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม จ าน าเป็นประกัน ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้              
นายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

 
9.การท าธุรกรรมยมืและให้ยมืหลกัทรัพย์ 

บริษัทสามารถท าธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
9.1) คู่สัญญาของการท าธุรกรรมเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เว้นแต่ คู่สัญญาเป็นบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 

9.2) ท าสัญญายืมและให้ยืมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีลักษณะและสาระส าคัญตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด เว้นแต่ กรณีท าธุรกรรม
ให้ยืมตราสารหนี้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ท าสัญญาตามรูปแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

9.3) หลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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9.4) กรณีที่คู่สัญญาเป็นผู้ดูแลรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้า (custodian) หากต้องการยืม
หลักทรัพย์จากบริษัท หรือต้องการน าหลักทรัพย์ของบริษัทไปให้บุคคลอื่นยืม ต้องได้รับความยินยอม           
จากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร 

9.5) การให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทต้องด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ จากผู้ยืมหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ 

1) เงินสด 
          2) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยรัฐบาลไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
3) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน โดยสถาบันการเงิน 

หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจ ากัด องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ 
  4) หลักทรัพย์อื่นตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

       9.6) การวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมหลักทรัพย์ตามข้อ 9.6 บริษัทต้องด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
                              1) ให้บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน หรือด าเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้

บริษัทสามารถบังคับช าระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 
       2) ห้ามมิให้บริษัทน าหลักประกันตามข้อ 9.6 ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือ             

ขายต่อ เว้นแต่ เป็นการบังคับช าระหนี้ตามข้อตกลงธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ 
3) ด ารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่า

หลักทรัพย์ที่ให้ยืม 
9.7) ให้นับหลักทรัพย์ที่บริษัทให้ยืม และหลักทรัพย์ที่บริษัทน าไปวางไว้กับคู่สัญญาเพื่อเป็น

หลักประกันการยืม ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของบริษัทในหลักทรัพย์ดังกล่าว 

 

10.การท าธุรกรรมซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์โดยมสัีญญาขายหรือซ้ือคนื 
บริษัทสามารถท าธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนได้ ตามเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้ 
10.1) เป็นการท าธุรกรรมกับคู่สัญญา ดังต่อไปนี้ 

1) สถาบันการเงิน 
2) บริษัทหลักทรัพย์ 
3) บริษัทประกันภัย 
4) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
5) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

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

 

การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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6) กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
7) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
8) กองทุนรวม 
9) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
10) ส่วนราชการ หรือองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ 
11) บริษัทจ ากัดที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่

สามารถลงทุนได้ 
10.2) เป็นการท าธุรกรรมซื้อหรือขายโดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนตราสารหนี้ ที่ขึ้นทะเบียนใน

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในประเภทและชนิดเดียวกับสินทรัพย์ที่บริษัทอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ หรือตรา
สารอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

10.3) ท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยต้องเป็นสัญญามาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เว้นแต่ เป็นสัญญาที่บริษัทท ากับธนาคารแห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ จะมีเอกสารแนบท้ายสัญญาด้วยก็ได้ โดยธุรกรรมดังกล่าวให้ท าได้เฉพาะสกุลเงินบาทและมีระยะเวลา
การขายและซื้อคืนไม่เกินหนึ่งปี 

10.4) การค านวณมูลค่าหลักทรัพย์ให้ค านวณตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้ 
(market convention) ในการท าธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนที่ได้รับการ
ยอมรับจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

10.5) การท าธุรกรรมซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืน ให้ราคาซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญาต่ ากว่า
มูลค่าหลักทรัพย์ โดยมีส่วนลดในอัตราที่เหมาะสม และสะท้อนความเสี่ยงของคู่สัญญา ระยะเวลาของ
สัญญาและหลักทรัพย์ที่ใช้ท าธุรกรรมนั้น ในระหว่างที่สัญญามีผลใช้บังคับบริษัทต้องด ารงมูลค่าหลักทรัพย์ 
ณ สิ้นวัน ไม่น้อยกว่าราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการท าธุรกรรมนับแต่วันเริ่มต้นสัญญาจนถึง
วันที่ค านวณมูลค่าหลักทรัพย์คูณด้วย (1+อัตราส่วนลดหลักทรัพย์) หากมูลค่าไม่เป็นไปตามที่ก าหนด บริษัท
ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนเงินหรือโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ให้บริษัทเพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่           
ท าธุรกรรมและสินทรัพย์ที่ โอนมาดังกล่าว เป็นไปตามที่ก าหนดภายในวันท าการถัดจากวันที่ มูลค่า
หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ ได้มีการก าหนดส่วนต่างขั้นต่ าที่บริษัทไม่ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนเงิน 
หรือโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ไว้ โดยการก าหนดส่วนต่างดังกล่าวต้องค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

10.6) ให้นับหลักทรัพย์ที่ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของบริษัทในหลักทรัพย์
ดังกล่าว 
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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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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-19 
 

 
 

2.ประเภทของการประกอบธุรกจิอืน่ 
ในการประกอบธุรกิจอื่น บริษัทต้องให้ความส าคัญกับฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัท และ

การด าเนินธุรกิจการรับประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักเป็นอันดับแรก รวมทั้งต้องค านึงถึงหลักธรรมภิบาลและ
การบริหารความเสี่ยง การประกอบธุรกิจอื่นต้องเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจประกันภัย 
หรือเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรหรือความเชี่ยวชาญที่บริษัทมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัท 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2556 และ ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
ได้ก าหนดให้บริษัทประกันชีวิตสามารถประกอบธุรกิจอื่นได้ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
2.2 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น 
2.3 ถือตราสารทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่น 
2.4 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ 
 

2.1 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัอสังหาริมทรัพย์ 
2.1.1) บริษัทสามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

     1) การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 2) การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

2.1.2) อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทน าออกให้เช่าได้ ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

1) อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทใช้เป็นสถานที่ด าเนินธุรกิจ ซึ่งยังมิได้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่ เช่น สถานที่ท าการ ที่จอดรถ 

2) อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทต้องจ าหน่าย ตามมาตรา 34 
2.1.3) บริษัทสามารถน าอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 1.2) ออกให้เช่าได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

                    1) เป็นการเช่าเพื่อป้องกันการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อป้องกันเสื่อมสภาพ 
  2) มีการท าสัญญาเช่าเป็นหนังสือ 

          3) ไม่ท าสัญญาเช่าที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้พื้นที่ และการจ าหน่ายของบริษัท 
4) ให้เช่าไม่เกินกว่าระยะเวลาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย 
5) ก าหนดเงื่อนไขในการให้เช่า ค่าเช่า และผลประโยชน์ที่เหมาะสมตามสภาวะ

ตลาดและเป็นปกติทางการค้า 
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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1-20  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

     6) บริษัทอาจปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 1.2) ได้ตามความจ าเป็น แต่มีค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงได้แห่งละไม่เกินสามล้านบาท เว้นแต่ ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน 
ทั้งนี้ นายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

2.1.4) การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการจ าหน่ายหรือให้เช่า ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1) อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทได้รับอนุญาตให้เช่าหรือซื้อหรือได้มาเพื่อใช้ส าหรับการลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่น โดยบริษัทต้องท าเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการให้
เช่า 

  2) อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทต้องจ าหน่ายตามมาตรา 34 ซึ่งบริษัทได้รับอนุญาตให้มีไว้เพื่อ
ใช้ส าหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น บริษัทจะท าเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการจ าหน่าย
หรือให้เช่าก็ได้ 

2.1.5) บริษั ทสามารถน าอสั งหาริมทรัพ ย์ตามข้อ  1 .4 ) มาจัดท า เป็น โครงการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการจ าหน่ายหรือให้เช่าได้ ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1) บริษัทต้องจัดท าเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด และโครงการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจาก
นายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

2) โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทสามารถยื่นขอรับความเห็นชอบตามประกาศนี้ 
ต้องเป็นโครงการลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

2.1) อาคารส านักงาน 
2.2) อาคารเพื่อการพาณิชย์ 
2.3) อาคารโรงงาน 
2.4) อาคารเก็บสินค้า 
2.5) อาคารที่พักอาศัย 
2.6) อสังหาริมทรัพย์อื่นที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

3) บริษัทต้องมีเงินกองทุนส่วนเกินไม่น้อยกว่ามูลค่าโครงการ และจ านวนเงินลงทุนในแต่ละ
โครงการ ต้องไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์รวมของบริษัท 

4) มูลค่าของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เมื่อรวมกับอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองตาม
มาตรา 33 (9) (ก) และอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องจ าหน่ายตามมาตรา 34 แล้ว ต้องมีมูลค่าไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของสินทรัพย์รวมของบริษัท 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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2.2 การประกอบธุรกจิให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอืน่ 
2.2.1) บริษัทสามารถประกอบธุรกิจให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่นได้ตามเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้ 
1) ก าหนดขอบเขตและระบุรายละเอียดของประเภทงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น ในนโยบาย

การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงประเภทการให้บริการ
หรือนโยบาย ให้จัดส่งให้ส านักงาน คปภ. ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลง 

2) ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของทรัพยากรของบริษัท เพื่อให้บริษัทใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และช่วยลดต้นทุน โดยระมัดระวังไม่ให้ปริมาณของงานให้บริการมีมากเกินบทบาท
ของงานด้านการรับประกันภัยหรือเกินความสามารถของบริษัท 

3) จัดให้มีสัญญาที่ก าหนดรายละเอียด ประเภทของการให้บริการ ขั้นตอนหรือวิธีการ
ด าเนินการ ขอบเขตความรับผิดชอบ การคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการระหว่างกัน และระบบการรักษา
ความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทและของผู้ใช้บริการ 

2.2.2) การให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคคลอื่น บริษัทต้องมีความพร้อมของ
ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลของบริษัท โดยต้องมีการแยกระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เว้นแต่ สามารถพิสูจน์ได้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทมีความปลอดภัย
และประสิทธิภาพเพียงพอ 

 
2.3 การถือตราสารทุนเพือ่วตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกจิอืน่ 

2.3.1) บริษัทสามารถถือตราสารทุนตั้งแต่รัอยละสิบขึ้นไปของจ านวนตราสารทุนที่ออกจ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โดยนิติบุคคลนั้นต้องได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทประกันภัยต่างประเทศในประเทศ
สมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations 
หรือ ASEAN) โดยได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งน้ี นายทะเบียนอาจก าหนดเง่ือนไข
ใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

2.3.2) บริษัทสามารถถือตราสารทุนตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของจ านวนตราสารทุนที่ออกจ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล ซึ่งมีลักษณะและประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1) บริษัทจ ากัดที่จัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยโดย
ส่วนรวม โดยได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ 
ไว้ด้วยก็ได้ 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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2) บริษัทจ ากัดที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย เฉพาะในส่วนนายหน้าประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือจัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย โดยได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบี ยน 
ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

3) บริษัทจ ากัดที่จัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนาย
ทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขฐานะการเงินหรือการด าเนินกิจการ
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และให้บริษัทลด
สัดส่วนการถือครองตราสารทุนให้เหลือไม่เกินร้อยละสิบของจ านวนตราสารทุนที่ออกจ าหน่ายทั้งหมด 
ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ซื้อ ทั้งนี้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอาจ
พิจารณาขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินห้าปี เมื่อบริษัทร้องขอก่อนสิ้นระยะเวลา โดยมีเหตุผลอันสมควร 

2.3.3) การถือตราสารทุนของนิติบุคคลเพื่อการประกอบธุรกิจอื่นตามข้อ 3.1) และข้อ 3.2) ให้
เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1) มูลค่ารวมของตราสารทุนที่บริษัทถือเพื่อการประกอบธุรกิจอื่นทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ
สิบห้าของสินทรัพย์รวมของบริษัท 

2) บริษัทต้องมีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีความสามารถในการให้การสนับสนุนทางการเงิน
แก่นิติบุคคลที่บริษัทถือตราสารทุนได้ตามสมควร 

3)บริษัทต้องสามารถควบคุม ดูแล และติดตามฐานะและการด าเนินงานของนิติบุคคล
ดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่บริษัทก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 

4)กรณีบริษัทถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ บริษัทต้องก าหนดแนวทางและ
วิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนดังกล่าวอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

5) บริษัทต้องแจ้งให้ส านักงาน คปภ. ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กระทบต่อฐานะ
การเงินและการด าเนินการของนิติบุคคลดังกล่าว หรือท าให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
โดยเฉพาะในกรณีที่อาจกระทบต่อฐานะและชื่อเสียงของบริษัท 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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2.3.4) บริษัทต้องก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงของนิติบุคคลที่บริษัทถือตราสารทุนเพื่อ
การประกอบธุรกิจอื่น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัท โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

1) การระบุประเภทความเสี่ยงที่ส าคัญของการถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่นใน
ภาพรวมและรายนิติบุคคล 

2) วิธีการวัดและประเมินความเสี่ยงของการถือตราสารทุนของนิติบุคคลเพื่อการประกอบ
ธุรกิจอื่น 

3) แนวทางและวิธีการควบคุมความเสี่ยง เช่น การก าหนดขอบเขตการมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจของผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน 

            

2.4 การประกอบธุรกจิเกีย่วกบัหลกัทรัพย์ 
2.4.1บริษัทสามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
1) เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น

หน่วยลงทุน 
2) เป็นที่ปรึกษาการลงทุน 
3) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล 
4) เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
5) เป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล 
6) ท าธุรกิจงานติดต่อหรือแนะน าบริการของบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์              

ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน 
2.4.2 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามข้อ 3.4 บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด และได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนาย
ทะเบียน โดยนายทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน บริษัทต้องค านวณเงินกองทุน
เพื่อรองรับความเสี่ยงของหน่วยลงทุน หรือภาระผูกพันตามสัญญารับประกันการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต 
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ควำมเห็นชอบเป็นหนังสือจำก

นำยทะเบยีน โดยนำยทะเบยีน
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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1-24  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

เร่ืองที ่1.3  
การบริหารการลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ 
 
 
 การบริหารการลงทุน (Portfolio Management) เป็นกระบวนการที่บริษัทประกันชีวิตรวบรวมกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการลงทุนไว้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ ผลตอบแทนที่สูงสุดจากการ
ลงทุนของบริษัทที่บริษัทยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงและ
ด าเนินการต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างเป็นระบบ และครบวงจร โดยมีทั้งการตรวจสอบและการประเมินผล เพื่อที่จะ
ปรับปรุงการลงทุนของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งล าดับขั้นตอนในการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจะแบ่งเป็น 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การก าหนดวัตถุประสงค์และข้อจ ากัดในการลงทุน 
 2. การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการลงทุน 
 3. การเลือกประเภทสินทรัพย์ที่จะลงทุนและเร่ิมด าเนินการลงทุน 
 4. การประเมินผลการลงทุนและปรับปรุงพอร์ตการลงทุน 
 วงจรการบริหารการลงทุนแสดงดังภาพที่ 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ภาพที ่1.1 วงจรบริหารการลงทุน 
 

1 
ก ำหนดวัตถุประสงค์ และ

ข้อจ ำกัดในกำรลงทุน 

3 
เลือกประเภทสินทรัพย์ที่
จะลงทุนและเริ่มลงทุน 

2 
ก ำหนดนโยบำยและ 
กลยุทธ์ในกำรลงทุน 

4 
ประเมินผลและปรับปรุง

พอร์ตกำรลงทุน 
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บริษัทประกันชีวิตจะแบ่งเป็น
4 ขั้นตอน ดังน้ี

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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

1-24

 

1-24  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

เร่ืองที ่1.3  
การบริหารการลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ 
 
 
 การบริหารการลงทุน (Portfolio Management) เป็นกระบวนการที่บริษัทประกันชีวิตรวบรวมกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการลงทุนไว้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ ผลตอบแทนที่สูงสุดจากการ
ลงทุนของบริษัทที่บริษัทยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงและ
ด าเนินการต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างเป็นระบบ และครบวงจร โดยมีทั้งการตรวจสอบและการประเมินผล เพื่อที่จะ
ปรับปรุงการลงทุนของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งล าดับขั้นตอนในการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจะแบ่งเป็น 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การก าหนดวัตถุประสงค์และข้อจ ากัดในการลงทุน 
 2. การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการลงทุน 
 3. การเลือกประเภทสินทรัพย์ที่จะลงทุนและเร่ิมด าเนินการลงทุน 
 4. การประเมินผลการลงทุนและปรับปรุงพอร์ตการลงทุน 
 วงจรการบริหารการลงทุนแสดงดังภาพที่ 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         ภาพที ่1.1 วงจรบริหารการลงทุน 
 

1 
ก ำหนดวัตถุประสงค์ และ

ข้อจ ำกัดในกำรลงทุน 

3 
เลือกประเภทสินทรัพย์ที่
จะลงทุนและเริ่มลงทุน 

2 
ก ำหนดนโยบำยและ 
กลยุทธ์ในกำรลงทุน 

4 
ประเมินผลและปรับปรุง

พอร์ตกำรลงทุน 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-25 
 

 
 

1. การก าหนดวตัถุประสงค์และข้อจ ากดัในการลงทุน 
 บริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทมีแบบแผนการรับประกันชีวิตและภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้วัตถุประสงค์ ความต้องการและข้อจ ากัดในการลงทุนแตกต่างกันด้วย ผู้ที่เก่ียวข้องกับการ
ลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจ าเป็นต้องทราบวัตถุประสงค์ในการลงทุนของบริษัทว่าต้องการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
ต้องการเพียงเพิ่มรายได้จากการด าเนินธุรกิจหรือต้องการผลตอบแทนที่เพียงพอ ส าหรับจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต
ตามสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อที่จะเลือกลงทุนได้เหมาะสมในสินทรัพย์ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนตามที่
คาดหวัง (Expected Return) และในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เช่น อาจเลือกลงทุนในหุ้นที่
ได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ซึ่งไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของธุรกิจนั้น  ๆ หรือเลือกลงทุนใน
พันธบัตร ตั๋วเงิน หรือหุ้นกู้ ซึ่งได้รับผลตอบแทนคงที่ในรูปของดอกเบี้ย เป็นต้น 
 
2. การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการลงทุน 
 ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และมาตรา 3(2) แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 11/2557 เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงออกประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตไว้ดังต่อไปนี้ 
 2.1 จัดท ากรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
 2.2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน 
 2.3 ก ากับดูแลการลงทุนของบริษัท 
 2.4 ก ากับดูแลในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่ก่ียวกับการ
ลงทุน 
 2.5 ก ากับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัท 
 2.6 บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน  ซึ่งนโยบายการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตต้อง
ประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้ 
   1) ก าหนดเป้าหมายในการลงทุนที่แน่นอนเพื่อที่จะเลือกกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมส าหรับรายได้ที่
ต้องการจากการลงทุน 
  2) ก าหนดสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่วางไว้ 
  3) พิจารณาคุณสมบัติของสินทรัพย์ลงทุนที่ก าหนดไว้เพื่อจัดล าดับการลงทุน 
  4) จัดสรรเงินที่มีอยู่ส าหรับลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนประเภทต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
 2.7 รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
 อย่างไรก็ตาม ในการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต จ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการบริหารกลุ่ม
หลักทรัพย์ ประกอบด้วย 1) การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรุก (Active Investment Management Approach) โดย
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  6-2 
 

 

บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-25 
 

 
 

1. การก าหนดวตัถุประสงค์และข้อจ ากดัในการลงทุน 
 บริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทมีแบบแผนการรับประกันชีวิตและภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต
แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้วัตถุประสงค์ ความต้องการและข้อจ ากัดในการลงทุนแตกต่างกันด้วย ผู้ที่เก่ียวข้องกับการ
ลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจ าเป็นต้องทราบวัตถุประสงค์ในการลงทุนของบริษัทว่าต้องการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
ต้องการเพียงเพิ่มรายได้จากการด าเนินธุรกิจหรือต้องการผลตอบแทนที่เพียงพอ ส าหรับจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต
ตามสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อที่จะเลือกลงทุนได้เหมาะสมในสินทรัพย์ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนตามที่
คาดหวัง (Expected Return) และในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เช่น อาจเลือกลงทุนในหุ้นที่
ได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ซึ่งไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของธุรกิจนั้น  ๆ หรือเลือกลงทุนใน
พันธบัตร ตั๋วเงิน หรือหุ้นกู้ ซึ่งได้รับผลตอบแทนคงที่ในรูปของดอกเบี้ย เป็นต้น 
 
2. การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการลงทุน 
 ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และมาตรา 3(2) แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 11/2557 เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงออกประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตไว้ดังต่อไปนี้ 
 2.1 จัดท ากรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
 2.2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน 
 2.3 ก ากับดูแลการลงทุนของบริษัท 
 2.4 ก ากับดูแลในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่ก่ียวกับการ
ลงทุน 
 2.5 ก ากับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัท 
 2.6 บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน  ซึ่งนโยบายการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตต้อง
ประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้ 
   1) ก าหนดเป้าหมายในการลงทุนที่แน่นอนเพื่อที่จะเลือกกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมส าหรับรายได้ที่
ต้องการจากการลงทุน 
  2) ก าหนดสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่วางไว้ 
  3) พิจารณาคุณสมบัติของสินทรัพย์ลงทุนที่ก าหนดไว้เพื่อจัดล าดับการลงทุน 
  4) จัดสรรเงินที่มีอยู่ส าหรับลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนประเภทต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
 2.7 รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
 อย่างไรก็ตาม ในการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต จ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการบริหารกลุ่ม
หลักทรัพย์ ประกอบด้วย 1) การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรุก (Active Investment Management Approach) โดย
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1-26  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

ผู้บริหารกลุ่มหลักทรัพย์จะพยายามค้นหาหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนที่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้มากกว่าอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ด้วยการอาศัยการเลือกหลักทรัพย์จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และ/หรือการวิเคราะห์ทาง
เทคนิค และ 2) การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรับ (Passive Investment Management Approach) โดยลักษณะ
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เป็นแบบการซื้อหลักทรัพย์แล้วถือครองหลักทรัพย์นั้น ๆ ไว้ในระยะยาว เป็นต้นว่าการเลือก
ลงทุนในหุ้นสามัญเลียนแบบตัวชี้วัดของตลาด เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีอุตสาหกรรม เป็นต้น เนื่องจากผู้บริหาร
กลุ่มหลักทรัพย์เชื่อว่าหลักทรัพย์นั้นได้ถูกคัดเลือกมาอย่างดีแล้ว  
 นอกจากนี้ การที่ผู้บริหารหลักทรัพย์จะตัดสินใจว่าจะเลือกใช้กลยุทธ์การบริหารหลักทรัพย์แบบใดนั้น
จ าเป็นต้องมีการเลือกระหว่างต้นทุนการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ที่สูงขึ้นหรือต่ าลง เนื่องจากการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
เชิงรุกนั้นผู้บริหารกลุ่มหลักทรัพย์มุ่งเน้นที่การเอาชนะตลาด จึงต้องมีการเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน และมีการซื้อขาย
หลักทรัพย์อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้มีต้นทุนที่เกิดจากการค้นหาหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์สูงกว่ากลยุทธ์
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรับ แต่ ในทางกลับกัน การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรุกมักมีโอกาสสร้างอัตรา
ผลตอบแทนได้มากกว่าการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรับ 
 
3. การเลอืกประเภทสินทรัพย์ทีจ่ะลงทุนและเร่ิมด าเนินการลงทุน 
 ในปัจจุบันมีเทคนิคหลากหลายในการสรรหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ราคา และผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความต้องการในการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ด้านพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือการใช้อายุเฉลี่ยของตราสาร 
(Duration) มาช่วยในการเลือกตราสารที่สอดคล้องกับภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นต้น 
 
4. การประเมนิผลการลงทุนและปรับปรุงพอร์ตการลงทุน 
 การด าเนินการในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารการลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งการด าเนินการแบ่งออกเป็น 
 4.1 กำรประเมินและวัดผลกำรลงทุน ท าได้โดยน าผลตอบแทนที่ได้รับจากลงทุนมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
(Benchmark) ที่ก าหนดไว้ดังตารางที่ 1.1  
 

ตารางที ่1.1 การประเมนิและวดัผลการลงทุนประเภทสินทรัพย์เปรียบเทยีบกบัมาตรฐาน (Benchmark) 
 

ประเภทสินทรัพย์ เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) 
เงินฝาก* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือนเฉลี่ย ของ BBL, KBANK, KTB และ SCB 
ตราสารหนี้** อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 1, 5, 10 และ 20 ปี 
ตราสารทุน*** อัตราผลตอบแทนของ SET Index หรือ SET50 Index 

ที่มา:    * ธนาคารแห่งประเทศไทย (สืบค้น ณ วันที่ 17 มกราคม 2558) 
       ** สมาคมตราสารหนี้ไทย (สืบค้น ณ วันที่ 17 มกราคม 2558) 
      *** ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สืบค้น ณ วันที่ 17 มกราคม 2558) 
  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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 4.2 กำรปรับปรุงพอร์ตกำรลงทุน หมายถึงการปรับเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท
เพียงเล็กน้อย มิใช่การเปลี่ยนโครงสร้างของพอร์ตการลงทุนให้แตกต่างไปจากนโยบายและวัตถุประสงค์ในการลงทุน
ของบริษัท ซึ่งจะกระท าเมื่อ 
   1) สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
  2) ความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป 
  3) เป้าหมายในการลงทุนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป 
  4) บริษัทมีความจ าเป็นที่ต้องใช้เงินที่จัดสรรไว้ส าหรับการลงทุนไปด าเนินธุรกรรมอ่ืน 
 โดยสรุปแล้ว การบริหารการลงทุนคือการแลกเปลี่ยนระหว่างผลตอบแทนที่มากที่สุดกับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้ ภายใต้ข้อจ ากัดและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การบริหารการลงทุนจึงเป็นกระบวนการที่
ด าเนินไปอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นวงจร อีกทั้งเป็นการอาศัยเทคนิคและความรู้ด้านการเงินและการลงทุน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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 4.2 กำรปรับปรุงพอร์ตกำรลงทุน หมายถึงการปรับเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท
เพียงเล็กน้อย มิใช่การเปลี่ยนโครงสร้างของพอร์ตการลงทุนให้แตกต่างไปจากนโยบายและวัตถุประสงค์ในการลงทุน
ของบริษัท ซึ่งจะกระท าเมื่อ 
   1) สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
  2) ความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป 
  3) เป้าหมายในการลงทุนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป 
  4) บริษัทมีความจ าเป็นที่ต้องใช้เงินที่จัดสรรไว้ส าหรับการลงทุนไปด าเนินธุรกรรมอ่ืน 
 โดยสรุปแล้ว การบริหารการลงทุนคือการแลกเปลี่ยนระหว่างผลตอบแทนที่มากที่สุดกับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้ ภายใต้ข้อจ ากัดและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การบริหารการลงทุนจึงเป็นกระบวนการที่
ด าเนินไปอย่างเป็นข้ันตอนและเป็นวงจร อีกทั้งเป็นการอาศัยเทคนิคและความรู้ด้านการเงินและการลงทุน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เร่ืองที ่1.4  
วตัถุประสงค์ในการก ากบัดูแลการลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ 
 
 
 การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต เป็นธุรกรรมหนึ่งที่ส าคัญยิ่งและมีบทบาทอย่างมากต่อผล
การด าเนินงานและความมั่นคงของบริษัท เพราะเงินที่บริษัทน ามาลงทุนนั้นส่วนหนึ่งเป็นเงินของประชาชนผู้เอา
ประกันชีวิต มิใช่เงินของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด และบริษัทมีภาระผูกพันในระยะยาวตามสัญญาในกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่มีอายุ 10 ถึง 20 ปี ที่จะต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต 
และยังต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตเมื่อมีการเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบก าหนด หรือเมื่อครบก าหนดสัญญาอีก
ด้วย ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีการบริหารการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเหมาะสม ให้ได้ผลตอบแทนในอัตราที่
สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในเบี้ยประกันภัย และให้มีเงินเพียงพอส าหรับภาระผูกพันที่มีอยู่ แต่ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนก็ยังส าคัญน้อยกว่าการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูง เพราะการลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
ผลตอบแทนสูงมักจะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย บริษัทจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุน ขณะเดียวกันก็ต้อง
กระจายการลงทุนในประเภทต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการลงทุน 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะหน่วยงานก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันชีวิต จึงต้องมีการก ากับการลงทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนการด าเนินธุรกิจ 
และไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทและผู้เอาประกันภัย โดยการออกกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนซึ่ง
จะมีการก าหนด ขอบเขต ประเภท สัดส่วน และเงื่อนไขการลงทุนแต่ละประเภทที่บริษัทสามารถจะกระท าได้ รวมทั้ง
ข้อก าหนด นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการลงทุนของบริษัทได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสมกับภาระผูกพันที่บริษัทมีอยู่ และในขณะเดียวกันก็
ให้การลงทุนของบริษัทสอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดเงินตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตมีช่องทางและทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
และมีบทบาทในตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศในฐานะนักลงทุนสถาบันที่มีความส าคัญเพิ่มมากข้ึน 
 วัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต มีดังนี้ 
 1. ก ำกับดูแลให้แผนกำรลงทุนของบริษัทมีควำมเหมำะสม ได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่พอเพียง 
สอดคล้องกบัภำระผกูพนัของบริษทัที่มีต่อประชำชนผู้ เอำประกนัชีวิต ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า เงินที่บริษัทประกันชีวิต
น ามาลงทุนนั้นมิใช่เงินของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด ส่วนหนึ่งเป็นเงินของประชาชนผู้เอาประกันชีวิตที่น ามาจ่ายให้
บริษัทในรูปของเบี้ยประกันชีวิต และบริษัทได้จัดสรรเป็นเงินส ารองประกันชีวิตแล้วจึงน ามาลงทุน ซึ่งเงินส่วนนี้บริษัท
มีภาระผูกพันที่ต้องชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต ดังนั้น การก ากับการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจึงต้องยึดหลักที่
ส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 หลักความมั่นคง (Security of Investment) ธุรกิจประกันชีวิตแตกต่างจากธุรกิจอ่ืน เนื่องจากธุรกิจ
อ่ืนด าเนินการเพื่อเป้าหมายในการแสวงหาผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจนั้นให้ได้มากที่สุด แต่ธุรกิจ
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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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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-29 
 

 
 

ประกันชีวิตเป็นการบริหารเงิน ซึ่งก็คือเบี้ยประกันชีวิตซึ่งเป็นของประชาชนผู้เอาประกันชีวิตมิใช่เงินของบริษัท ดังนั้น
บริษัทจึงต้องบริหารเงินส่วนนี้ให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความเสี่ยงน้อยที่สุด และได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดเพื่อให้
คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายของบริษัท และช่วยลดความรับผิดชอบของบริษัทในการจ่ายเงินคืนให้ผู้เอาประกันชีวิตเมื่อมีการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การบริหารการลงทุนที่ผิดพลาดอาจส่งผลร้ายต่อบริษัท และหากบริษัทต้องสูญเงินลงทุน
เป็นจ านวนมากจนส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท อาจท าให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอยู่
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
  1.2 หลักการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง (Liquidity of Investment) บริษัทประกันชีวิตไม่มี
ความจ าเป็นมากนักในการที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย เนื่องจากเบี้ยประกันชีวิตและผลประโยชน์
ตอบแทนที่บริษัทได้รับเป็นเงินสดในวันหนึ่ง ๆ มีมากกว่าจ านวนเงินสดที่จะต้องจ่ายออกไปในแต่ละวัน และเงินที่จะ
จ่ายออกไปบริษัทอาจมีการค านวณไว้ล่วงหน้าได้อย่างใกล้เคียงความจริง แต่บริษัทก็ยังต้องค านึงถึงหลักการลงทุนนี้
บ้าง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจ าเป็นต้องใช้เงินสดเพื่อชดใช้ค่าสินไหมในเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
  1.3 หลกัผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Yield) การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
เป็นหัวใจหลักของการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีลักษณะดังกล่าวจะมีความ
เสี่ยงต่ าและให้ผลตอบแทนน้อย แต่บริษัทก็ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงด้วยเช่นกัน ความขัดแย้งนี้เป็น
ความท้าทายของบริษัทประกันชีวิตในการบริหารการลงทุนของบริษัทให้ได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่
เหมาะสมและยอมรับได้ ดังนั้น ในการลงทุน บริษัทจึงต้องพิจารณาว่าผลตอบแทนที่บริษัทได้รับต้องไม่ต่ าเกินสมควร 
เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนคือรายได้ที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งไม่เหมือนเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทต้องจัดสรรส่วน
หนึ่งไว้เป็นเงินส ารองประกันชีวิต ต้องรอให้ผลการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดก่อน เงินส ารองนั้นจึงจะตก
เป็นรายได้ของบริษัท และอีกประการหนึ่ง บริษัทต้องค านึงว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ใน
การค านวณเบี้ยประกันชีวิต ดังนั้น บริษัทควรจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลประโยชน์สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่
ก าหนดในเบี้ยประกันชีวิต 
  1.4 หลกัการกระจายการลงทุน (Distribution of Investment) กระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภท
ต่าง ๆ ไม่ทุ่มลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง จะช่วยให้ความเสี่ยงจากการลงทุนลด
น้อยลง เพราะในตัวหลักทรัพย์หรือในตัวธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงอยู่ในตัวของมันเอง ความเสี่ยงสูงย่อมมีผลตอบแทนที่
สูง ถ้าความเสี่ยงต่ าย่อมมีผลตอบแทนที่ต่ า การกระจายการลงทุนออกไปจะช่วยเฉลี่ยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
จากการลงทุน 
  1.5 หลกัการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ในการลงทุน บริษัทจะประสบกับความเสี่ยงต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช าระหนี้ของคู่สัญญา (Credit 
Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงควรมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดย
การระบุที่มาของความเสี่ยงต่าง ๆ ประเมินระดับของความเสี่ยง ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และพิจารณาหาทางจ ากัดหรือ
ลดความเส่ียงเหล่านั้น ซึ่งอาจท าได้ด้วยการก าหนดปริมาณการลงทุน จ าแนกตามประเภทของตราสารและผู้ออก    
ตราสาร การละเว้นการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป และมีการป้องกันความเสี่ยงด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การใช้ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น 
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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ประกันชีวิตเป็นการบริหารเงิน ซึ่งก็คือเบี้ยประกันชีวิตซึ่งเป็นของประชาชนผู้เอาประกันชีวิตมิใช่เงินของบริษัท ดังนั้น
บริษัทจึงต้องบริหารเงินส่วนนี้ให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความเสี่ยงน้อยที่สุด และได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดเพื่อให้
คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายของบริษัท และช่วยลดความรับผิดชอบของบริษัทในการจ่ายเงินคืนให้ผู้เอาประกันชีวิตเมื่อมีการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การบริหารการลงทุนที่ผิดพลาดอาจส่งผลร้ายต่อบริษัท และหากบริษัทต้องสูญเงินลงทุน
เป็นจ านวนมากจนส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท อาจท าให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีอยู่
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
  1.2 หลักการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง (Liquidity of Investment) บริษัทประกันชีวิตไม่มี
ความจ าเป็นมากนักในการที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย เนื่องจากเบี้ยประกันชีวิตและผลประโยชน์
ตอบแทนที่บริษัทได้รับเป็นเงินสดในวันหนึ่ง ๆ มีมากกว่าจ านวนเงินสดที่จะต้องจ่ายออกไปในแต่ละวัน และเงินที่จะ
จ่ายออกไปบริษัทอาจมีการค านวณไว้ล่วงหน้าได้อย่างใกล้เคียงความจริง แต่บริษัทก็ยังต้องค านึงถึงหลักการลงทุนนี้
บ้าง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจ าเป็นต้องใช้เงินสดเพื่อชดใช้ค่าสินไหมในเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
  1.3 หลกัผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Yield) การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
เป็นหัวใจหลักของการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีลักษณะดังกล่าวจะมีความ
เสี่ยงต่ าและให้ผลตอบแทนน้อย แต่บริษัทก็ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงด้วยเช่นกัน ความขัดแย้งนี้เป็น
ความท้าทายของบริษัทประกันชีวิตในการบริหารการลงทุนของบริษัทให้ได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่
เหมาะสมและยอมรับได้ ดังนั้น ในการลงทุน บริษัทจึงต้องพิจารณาว่าผลตอบแทนที่บริษัทได้รับต้องไม่ต่ าเกินสมควร 
เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนคือรายได้ที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งไม่เหมือนเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทต้องจัดสรรส่วน
หนึ่งไว้เป็นเงินส ารองประกันชีวิต ต้องรอให้ผลการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดก่อน เงินส ารองนั้นจึงจะตก
เป็นรายได้ของบริษัท และอีกประการหนึ่ง บริษัทต้องค านึงว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ใน
การค านวณเบี้ยประกันชีวิต ดังนั้น บริษัทควรจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลประโยชน์สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่
ก าหนดในเบี้ยประกันชีวิต 
  1.4 หลกัการกระจายการลงทุน (Distribution of Investment) กระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภท
ต่าง ๆ ไม่ทุ่มลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง จะช่วยให้ความเสี่ยงจากการลงทุนลด
น้อยลง เพราะในตัวหลักทรัพย์หรือในตัวธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงอยู่ในตัวของมันเอง ความเสี่ยงสูงย่อมมีผลตอบแทนที่
สูง ถ้าความเสี่ยงต่ าย่อมมีผลตอบแทนที่ต่ า การกระจายการลงทุนออกไปจะช่วยเฉลี่ยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
จากการลงทุน 
  1.5 หลกัการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ในการลงทุน บริษัทจะประสบกับความเสี่ยงต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช าระหนี้ของคู่สัญญา (Credit 
Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงควรมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดย
การระบุที่มาของความเสี่ยงต่าง ๆ ประเมินระดับของความเสี่ยง ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และพิจารณาหาทางจ ากัดหรือ
ลดความเสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งอาจท าได้ด้วยการก าหนดปริมาณการลงทุน จ าแนกตามประเภทของตราสารและผู้ออก    
ตราสาร การละเว้นการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป และมีการป้องกันความเสี่ยงด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การใช้ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น 
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 2. เพิ่มบทบำทของบริษัทประกันชีวิตในตลำดเงินและตลำดทุน ในฐำนะผู้ลงทุนสถำบันที่มีส่วนร่วมท ำให้
ตลำดเงินและตลำดทุนพฒันำและเติบโต  บริษัทประกันชีวิตเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับธนาคาร
พาณิชย์ จึงถือเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีความส าคัญต่อตลาดเงินตลาดทุนในประเทศ โดยเฉพาะในตลาดตราสารหนี้    
ที่ผ่านมาบริษัทประกันชีวิตมักจะเน้นการลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ แต่ในปัจจุบันบริษัทเริ่มมีการลงทุนในช่องทาง
ใหม่ ๆ หลากหลายมากข้ึน ดังนั้น ส านักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลจึงต้องปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
ให้มีความยืดหยุ่น ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่  ๆ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อ
การลงทุนของบริษัท ในขณะเดียวกันยังคงก ากับดูแลให้แบบแผนการลงทุนของบริษัทมีความเหมาะสม ได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพียงพอ สอดคล้องกับภาระผูกพันของบริษัทที่มีต่อประชาชนผู้เอาประกันชีวิต 
 3. ส่งเสริมให้บริษัทประกันชีวิตมีส่วนร่วมในกำรตอบสนองนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ส่งเสริมให้บริษัทประกันชีวิตเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาของรัฐ เช่น การออกหุ้นกู้ตามโครงการแปลง
หลักทรัพย์ (Securitization) หรือการออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนไปใช้ในโครงการสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐ ด้วย
การปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องให้บริษัทสามารถเข้าไปลงทุนได้ เป็นต้น 
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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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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
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  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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ภาคผนวก 
 

 

ตารางแสดงสัดส่วนและหลกัเกณฑ์การลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ 
 

ตารางที ่1.1 มูลค่าของตราสารแต่ละประเภทของผู้ออก/คู่สัญญาทุกรายรวมกนั 
 

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) 
ประเภทตราสาร Product Limit 

1. เงินฝากสถาบันการเงิน ไม่จ ากดั 
2. ตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่จ ากดั 
3. ตราสารหนี้ภาคเอกชน 60% 
4. ตราสารทุน (ในและต่างประเทศ) 30% 
5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 20% 
6. การให้กู้ยืม 20% 
7. การลงทุนต่างประเทศ 15% 
8. การรับอาวัลตั๋วเงิน และการออกหนังสือค้ าประกัน 5% 
9. ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ์+Structure notes+ตราสารทุน non-listed+กองทุนรวม

สินค้าโภคภัณฑ์ (ในและต่างประเทศ) 
5% 

 
ตารางที ่1.2 มูลค่าของตราสารแต่ละประเภทของผู้ออก/คู่สัญญาแต่ละราย (Issuer Limit Sub-limit) ภายใต้ Product limit 

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) 
ประเภทตราสาร Product Limit Issuer Limit 

1. เงินฝากสถาบันการเงิน ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 
2. ตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 
3. ตราสารหนี้ภาคเอกชน 60% 15% 
4. ตราสารทุน (ในและต่างประเทศ) 30% 15% 
5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 20% 10% 

(ต่อกองทุนรวม) 
6. การให้กู้ยืม 20% 5% 
7. การลงทุนต่างประเทศ 15% 5% 
8. การรับอาวัลตั๋วเงิน และการออกหนังสือค้ าประกัน 5% 5% 
9. ตราสารหนี้ด้อยสิทธ์ิ+Structure notes+ตราสารทุน non-listed+ 
   กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ (ในและต่างประเทศ) 

5% 5% 
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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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ตารางที ่1.3 Counterparty Limit  

(นับ Exposure ทีม่ต่ีอ Counterparty ใด ๆ (บนทุกตราสารและประเภทธุรกรรม)  
Exposure        Value of investment issued + deposits + all debts + all rights)  

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) 
ประเภทคู่สัญญา/ผู้ออกตราสาร Counterparty Limit 

1.  รัฐบาลไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน) 

ไม่จ ากดั 

2.  สถาบันการเงิน 30% 
3.  บริษัทจ ากัด  (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หรือ investment grade หรือ 

รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เป็นต้น) 
15% 

4.  องค์กรระหว่างประเทศ 15% 
4. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 15% 
6.  คู่สัญญาอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก 1 ถึง 4) 5% 

 
ตารางที ่1.4 เงนิฝาก และตราสารหนี ้

 
 

Product 
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit 

(ต่อราย 
รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

1. เงนิฝาก ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ภาครัฐไทย ไมจ่ ากัด 
สถาบันการเงิน 30% 
รัฐวิสาหกิจ กม. จัดตั้ง 15% 
บจ. investment grade  
15% คู่สัญญาอื่น 5% 

Investment Grade ยกเว้น
ธนาคารที่กฎหมายจัดตั้ง 

2. ตราสารหนี ้    
  - ภาครัฐไทย ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 
  - รัฐวิสาหกจิ 
(กระทรวงการคลัง     
ไม่ค้ าประกัน) 

 
60% 

 
15% 

Investment Grade ยกเว้น
รัฐวิสาหกิจที่กฎหมายจัดตั้ง 

  - บริษัทจ ากัด 
 
 
 
 

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

 

การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-33 
 

 
 

 
 

   
ตารางที ่1.3 Counterparty Limit  

(นับ Exposure ทีม่ต่ีอ Counterparty ใด ๆ (บนทุกตราสารและประเภทธุรกรรม)  
Exposure        Value of investment issued + deposits + all debts + all rights)  

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) 
ประเภทคู่สัญญา/ผู้ออกตราสาร Counterparty Limit 

1.  รัฐบาลไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน) 

ไม่จ ากดั 

2.  สถาบันการเงิน 30% 
3.  บริษัทจ ากัด  (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หรือ investment grade หรือ 

รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง เป็นต้น) 
15% 

4.  องค์กรระหว่างประเทศ 15% 
4. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 15% 
6.  คู่สัญญาอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก 1 ถึง 4) 5% 

 
ตารางที ่1.4 เงนิฝาก และตราสารหนี ้

 
 

Product 
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit 

(ต่อราย 
รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

1. เงนิฝาก ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ภาครัฐไทย ไมจ่ ากัด 
สถาบันการเงิน 30% 
รัฐวิสาหกิจ กม. จัดตั้ง 15% 
บจ. investment grade  
15% คู่สัญญาอื่น 5% 

Investment Grade ยกเว้น
ธนาคารที่กฎหมายจัดตั้ง 

2. ตราสารหนี ้    
  - ภาครัฐไทย ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 
  - รัฐวิสาหกจิ 
(กระทรวงการคลัง     
ไม่ค้ าประกัน) 

 
60% 

 
15% 

Investment Grade ยกเว้น
รัฐวิสาหกิจที่กฎหมายจัดตั้ง 

  - บริษัทจ ากัด 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-34  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

 
ตารางที ่1.5 ตราสารทุน และกองทุนรวม 

 
 
 

Product 

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit 
(ต่อราย 

รวมทุกธุรกรรม) 

 
 

เงือ่นไขอืน่ 
Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

3.  ตราสารทุน 
    (ไทย และต่างประเทศ) 

 
30% 

 
15% 

ภาครัฐไทย ไมจ่ ากัด 
สถาบันการเงิน 30% 
รัฐวิสาหกิจ กม. จัดตั้ง 15%  
บจ. investment grad 
15%  
คู่สัญญาอื่น 5% 

ไม่เกิน 10% ของจ านวนตรา
สารทุนที่อกจ าหน่ายทั้งหมด
ของบริษัทน้ัน 

4.  กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ REITs 
และกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน 

 
 

20% 

 
10% 
(ต่อ

กองทุน) 

1)  ทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 
1,500 ล้านบาท 

2)  จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย ์

หมายเหตุ:  กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่บริษัทสามารถลงทุนได้โดยตรง เช่น กองทุนรวมตราสารทุน การค านวณสัดส่วน
การลงทุน ใช้วิธี Look through และนับรวมกับการลงทุนในตราสารประเภทเดียวกันที่บริษัทลงทุนโดยตรง 

 
ตารางที ่1.6 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 
 

Product 
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit  

(ต่อราย 
รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

5. สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
   - Forward 
   - Future 
   - Swap 
   - Option 

ไม่เกินมูลค่า
ความเสี่ยง 

- สถาบันการเงิน 30% 1)  เพื่อ Hedging เท่านั้น 
2)  กรณไีม่ใช่ Plain Vanilla 

Derivatives ขอความ
เห็นชอบ 

3)  Exchange หรือ OTC กับ 
ธพ. Investment Grade 

4)  ส่งมอบเป็นเงินสดหรือ
สินค้าท่ีบริษัทสามารถ
ลงทุนได ้

5)  ใช้สัญญา ISDA หรือ
รูปแบบสญัญาอื่นที่ใช้
มาตรฐานในธุรกจิ 

6)  ห้ามเป็น Option Writer 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ตารางที่ 1.7 Policy Loan และการให้กู้ยืมแก่พนักงาน 

 
 

Product 
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit 

(ต่อราย 
รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

6. Policy Loan - ไม่เกิน
จ านวนมูลค่า
เวนคืนเงินสด 

- ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกันชีวิต 

7. การให้กู้ยมืแก่พนักงาน 5% ไม่เกิน 
1 ล้านบาท 

- 1) มีบุคคลค้ าประกัน 
2)  เป็นไปตามนโยบาย

การให้กู้ยืมหรือ
ระเบียบของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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ตารางที่ 1.7 Policy Loan และการให้กู้ยืมแก่พนักงาน 

 
 

Product 
(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit 

(ต่อราย 
รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

6. Policy Loan - ไม่เกิน
จ านวนมูลค่า
เวนคืนเงินสด 

- ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกันชีวิต 

7. การให้กู้ยมืแก่พนักงาน 5% ไม่เกิน 
1 ล้านบาท 

- 1) มีบุคคลค้ าประกัน 
2)  เป็นไปตามนโยบาย

การให้กู้ยืมหรือ
ระเบียบของบริษัท 
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ตารางที ่1.8 การให้กู้ยมื 
 

 
Product 

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit 
(ต่อราย 

รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

8. การให้กู้ยมื    บริษัทต้องก าหนดนโยบาย
การให้กู้ยืม/เช่าซื้อรถ/รับ
อาวัลตั๋วเงิน/ออกหนังสือค้ า
ประกัน 

  8.1 การให้กู้ยืมโดยมี
หลักทรัพย์จ านอง
หรือจ าน าเป็น
ประกัน 

 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 
 
 

5% 

 
 
 
 
 
 
 
สถาบันการเงิน 30% 
บจ.Investment 
Grade 15%  
บจ. Listed 15% 
องค์กรระหว่าง
ประเทศ 15% 
คู่สัญญาอื่น 5% 

1) Collateral ตามที่ก าหนด 
2) บุคคลธรรมดา LTV ไม่

เกิน 90% นิติบุคคล LTV 
ไม่เกิน 70% 

  8.2 การให้กู้ยืมโดยมี 
สง./ธพ.ตปท./
องค์กรระหว่าง
ประเทศค้ าประกัน 

1) Investment Grade 
ยกเว้น องค์กรระหว่าง
ประเทศ 

2) นับรวมภาระค้ าประกันใน 
Counterparty Limit 
ของผู้ค้ าประกัน 

  8.3 การให้เช่าซื้อรถ 1) LTV ไม่เกิน 90% 
2) จัดให้มีประกันภยั และ

บริษัทเป็นผูร้ับ
ผลประโยชน์ 

  8.4 การรับอาวัลตั๋วเงิน 
และออกหนังสือค้ า
ประกัน 

5% 1) Collateral ตามที่ก าหนด 
2) LTV ไม่เกิน 70% 
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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 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ตารางที ่1.9 การลงทุนต่างประเทศ 
 

 
Product 

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit  
(ต่อราย 

รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

9. ลงทุนต่างประเทศ    - 
  9.1 เงนิฝากธนาคาร

ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

15% 
(เฉพาะ 9.4 
ไม่เกิน 5%) 

5%  
 
 

องค์กรระหว่างประเทศ 
15% 

คู่สัญญาอื่น 5% 

1) Investment Grade 
2) เพื่อรอการลงทุนหรือ

ช าระค่าใช้จ่าย 
  9.2 ตราสารหนี้

ต่างประเทศ 
5% 1) ไมด่้อยสิทธ์ิ/ไม่ใช่ SN 

2) Investment Grade  
3) ข้อมูลแพร่หลาย 

  9.3 ตราสารทุน
ต่างประเทศ 
(listed) 

5% 1) Listed ใน Exchange 
เป็นสมาชิก 
IOSCO/WFE 

2) ข้อมูลแพร่หลาย 
  9.4 กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ 
REITs และกองทุน
รวมสินค้าโภคภัณฑ ์

5% 
(ต่อกองทุน) 

1) ภายใต้ก ากับหน่วยงาน
สมาชิก IOSCO/WFE 

2) Retail Fund/ข้อมูล
แพร่หลาย 

3) ทุนจดทะเบียนไมต่่ า
กว่า 1,500 ล้านบาท 

4) จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย ์

 
 
 
 
 

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

 

การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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ตารางที ่1.9 การลงทุนต่างประเทศ 
 

 
Product 

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit  
(ต่อราย 

รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

9. ลงทุนต่างประเทศ    - 
  9.1 เงนิฝากธนาคาร

ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

15% 
(เฉพาะ 9.4 
ไม่เกิน 5%) 

5%  
 
 

องค์กรระหว่างประเทศ 
15% 

คู่สัญญาอื่น 5% 

1) Investment Grade 
2) เพื่อรอการลงทุนหรือ

ช าระค่าใช้จ่าย 
  9.2 ตราสารหนี้

ต่างประเทศ 
5% 1) ไมด่้อยสิทธ์ิ/ไม่ใช่ SN 

2) Investment Grade  
3) ข้อมูลแพร่หลาย 

  9.3 ตราสารทุน
ต่างประเทศ 
(listed) 

5% 1) Listed ใน Exchange 
เป็นสมาชิก 
IOSCO/WFE 

2) ข้อมูลแพร่หลาย 
  9.4 กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ 
REITs และกองทุน
รวมสินค้าโภคภัณฑ ์

5% 
(ต่อกองทุน) 

1) ภายใต้ก ากับหน่วยงาน
สมาชิก IOSCO/WFE 

2) Retail Fund/ข้อมูล
แพร่หลาย 

3) ทุนจดทะเบียนไมต่่ า
กว่า 1,500 ล้านบาท 

4) จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย ์

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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ตารางที ่1.10 สินทรัพย์ลงทุนอืน่ 
 

 
Product 

(% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) Counterparty Limit 
(ต่อราย 

รวมทุกธุรกรรม) 

 
เงือ่นไขอืน่ Product 

Limit 
Issuer 
Limit 

10. สินทรัพย์ลงทุนอืน่     
  10.1 ตราสารหนี้ด้อย

สิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 

5%  
 
 
 
 
 
สถาบันการเงิน 30% 
รัฐวิสาหกิจ กม. จัดตั้ง 
15% 
บจ.investment grade 
15%  
คู่สัญญาอื่น 5% 

Investment Grade 

  10.2 Structure Note 5% 1) ขอความเห็นชอบ 
2) ธพ. Investment 

Grade  
  10.3 ตราสารทุน (non-

listed) 
5% 1) ขอความเห็นชอบ 

2) Non-listed 
ต่างประเทศลงทุนได้
เฉพาะธุรกิจประกันภยั
และที่เกี่ยวเนื่อง 

3) ไม่เกิน 10% ของ
จ านวนตราสารทุนที่
ออกจ าหน่าย 

  10.4  กองทุนรวมที่
ลงทุนในสินทรัพย์
ที่บริษัทลงทุน
โดยตรง ไมไ่ด้ เช่น 
กองทุนรวมสินค้า
โภคภณัฑ ์

5% 
(ต่อกองทุน) 
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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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บทที ่2  
การจัดการประกนัภัยต่อ 

 

อาจารย์ณวด ี เรืองรัตนเมธี 
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การจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  1-3 
 

 
 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และหลักการจัดการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนที่บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ 
  3. อธิบายการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
 4. ระบุหน่วยงานและวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตได้ 
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บทที ่2 การจดัการประกนัภัยต่อ                                                                                                   เพิม่เติม 
                                                                                                                         (1 ช่ัวโมง) 

  
เร่ืองที ่
 2.1 แนวทางการก ากับการประกันภัยต่อ 
 2.2 ข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันภัยต่อ 
 2.3 การวิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 
 
แนวคดิ 

1. การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกิจประกันภัย โดยเป็นการกระจายความ
เสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้องเผชิญอยู่ออกไป ยังช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัยที่ไม่
อาจคาดการณ์ได้ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจึงต้องสรรหาบริษัทรับประกันภัยต่อที่มั่นคง สามารถบริหารความ
เสี่ยงภัยได้ดี และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจของตนมาให้รับประกันภัยที่ตนเอาประกันไว้ 

2. บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องศึกษาข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันภัยต่อเพื่อก าหนดให้เหมาะสมกับ
นโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท สร้างความมั่นคงของฐานะการเงินของบริษัทและส่งผลให้บริษัท
ได้รับก าไรสูงสุด 

3.  ในการเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อ บริษัทประกันชีวิตจะพิจารณาจากแผนการพัฒนาธุรกิจและแผนการ
ด าเนินงานของตนโดยการประเมินว่ามีสัดส่วนของความเสี่ยงภัยที่เกินกว่าที่บริษัทตนรับไว้เองได้มาก
เพียงใด ซึ่งจะใช้ผลจากการประเมินนี้ในการพิจารณาวิธีและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการโอนความเสี่ยงภัย
ของบริษัทไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ ส่วนการเลือกใช้บริการบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งมีทั้งที่เป็น
บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศไทยและบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ จะพิจารณาจาก
นโยบายของบริษัท คุณภาพของบริการและคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจของตน 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายแนวทางการก ากับการประกันภัยต่อได้ 
 2. อธิบายข้อก าหนดที่ส าคัญในสัญญาประกันภัยต่อได้ 
 3. วิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อได้ 
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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         
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  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
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 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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1. แนวทางการก ากบัดูแลของ คปภ. ต่อกลยุทธ์การบริหารการประกนัภัยของบริษทัประกนัชีวติ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันชีวิตหรือ
บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่ต้องจัดท ากลยุทธ์การบริหารประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy) 
โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องน าส่งกลยุทธ์การประกันภัยต่อให้นายทะเบียนตามก าหนดเวลาทุกปี  

บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจัดท ากลยุทธ์การประกันภัยต่อโดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกันภัยต่อตามนโยบายของบริษัท และต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามประกาศ คปภ. ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) วางนโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อของบริษัท ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท โดยระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอันเก่ียวเนื่องกับการประกันภัยต่อและ
การจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 

2) ก าหนดกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การก าหนดสัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 
สัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและสัดส่วนการรับประกันภัยต่อ (Assumed Reinsurance) ให้ครอบคลุมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินให้เพียงพอต่อการชดใช้ค่าสินไหม  

บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องการก าหนดประเภทการประกันภัยต่อและการท าประกันภัยต่อช่วงให้
เหมาะสมที่สุด เพื่อจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของระดับความเสี่ยงสู งสุดที่รับได้ และไม่เกินความเสี่ยงภัย
สุทธิ ควรต้องเชื่อมโยงกับวิธีการในการจัดการความเสี่ยงภัยสะสมและการเรียกคืนค่าสินไหมมรณกรรม ตลอดจนได้
สะท้อนการประเมินเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาคัดเลือกแผนประกันภัยต่อส าหรับ
การสะสมของภัยขนาดใหญ่จากผู้เอาประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายที่เกิดจากเหตุการณ์มหันตภัย ต้องมี
ระบบการติดตามการสะสมของภัยและทบทวนความเพียงพอของการเอาประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ 

3) ก าหนดกระบวนการติดตามฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิตและ
ความสามารถของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน กระบวนการติดตามค่าสินไหมมรณกรรม กระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงานของโปรแกรมการประกันภัยต่อรวมถึงการตรวจสอบต่าง  ๆ โดยต้องมีการทบทวน ปรับ    
กลยุทธ์การประกันภัยต่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและลักษณะความเสี่ยงของบริษัทเพื่อ รองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคต 

4) ก าหนดรายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานของบริษัทที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ 
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โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องน าส่งกลยุทธ์การประกันภัยต่อให้นายทะเบียนตามก าหนดเวลาทุกปี  
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ประกันภัยต่อตามนโยบายของบริษัท และต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามประกาศ คปภ. ก าหนดไว้ ดังนี้ 
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3) ก าหนดกระบวนการติดตามฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิตและ
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ระบบการติดตามการสะสมของภัยและทบทวนความเพียงพอของการเอาประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ 

3) ก าหนดกระบวนการติดตามฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิตและ
ความสามารถของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน กระบวนการติดตามค่าสินไหมมรณกรรม กระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงานของโปรแกรมการประกันภัยต่อรวมถึงการตรวจสอบต่าง  ๆ โดยต้องมีการทบทวน ปรับ    
กลยุทธ์การประกันภัยต่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและลักษณะความเสี่ยงของบริษัทเพื่อ รองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคต 

4) ก าหนดรายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานของบริษัทที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ 
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บริษัทประกันภัยต้องจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ โดยต้องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท เกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ต้นทุนทางการเงินโดย
เปรียบเทียบสถานะสภาพคล่อง ทรรศนะที่มีผลต่อแนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจ และการประมาณการ  การรับ
ประกันภัย ทั้งนี้กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการบริหาร
เงินกองทุน โดยต้องเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ 

 

 
 

ภาพที ่2.1 กระบวนการจดัท ากลยุทธ์การบริหารการประกนัภัยต่อ 
ที่มา:  แนวการปฏิบัติในการจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อส าหรับบริษัทประกันชีวิต ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต ปี  2555 
 
2. การประกนัภัยต่อกบับริษทัรับประกนัภัยต่อในต่างประเทศ 

การประกันภัยต่อสามารถตกลงท าสัญญาได้ทั้งกับบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศและบริษัทรับประกันภัย
ต่อในต่างประเทศ โดยหากเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) กรณีสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเอา
ประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าระดับ 4 ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2.1 ได้
ตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทเอาประกันภัยต่อเป็นส าคัญ 
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เปรียบเทียบสถานะสภาพคล่อง ทรรศนะที่มีผลต่อแนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจ และการประมาณการ  การรับ
ประกันภัย ทั้งนี้กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการบริหาร
เงินกองทุน โดยต้องเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ 

 

 
 

ภาพที ่2.1 กระบวนการจดัท ากลยุทธ์การบริหารการประกนัภยัต่อ 
ที่มา:  แนวการปฏิบัติในการจัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อส าหรับบริษัทประกันชีวิต ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต ปี  2555 
 
2. การประกนัภัยต่อกบับริษทัรับประกนัภัยต่อในต่างประเทศ 

การประกันภัยต่อสามารถตกลงท าสัญญาได้ทั้งกับบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศและบริษัทรับประกันภัย
ต่อในต่างประเทศ โดยหากเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) กรณีสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเอา
ประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่าระดับ 4 ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2.1 ได้
ตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทเอาประกันภัยต่อเป็นส าคัญ 
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การจัดการประกันภัยต่อ     2-5 
 

 

2) กรณีสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเอาประกัน
ต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2.1 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2.1 สัดส่วนเบีย้ประกนัภัยต่อตามระดบัความเส่ียงและอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 

ระดบัความ
เส่ียง 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษัทรับประกนัภัยต่อในต่างประเทศ 
ณ วนัทีท่ าสัญญาประกนัภัยต่อ 

อตัราส่วนของเบีย้ประกนัภัยต่อ
ต่างประเทศทุกรายต่อเบีย้ประกนัภัย

ต่อต่างประเทศทั้งส้ิน 
 

 
S&P’s Moody’s Fitch A.M. Best 

1 AAA Aaa AAA A++  

2 
AA+ Aa1 AA+   

 
              ไม่จ ากัด 

AA Aa2 AA A+ 
AA- Aa3 AA-  

3 
A+ A1 A+ 

A 
A- 

 A A2 A 
A- A3 A- 

4 
BBB+ Baa1 BBB+ 

B++ 
B+ 

 
     ไม่เกินร้อยละห้าสิบ BBB Baa2 BBB 

BBB- Baa3 BBB- 
 
หมายเหตุ: สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือจะตอ้งเป็นสถาบันที่ คปภ. ยอมรับ 
ที่มา:  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการประกันภัยต่อ

ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2555 
 
ในกรณีผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่าหนึ่งอันดับให้ใช้เกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
1) กรณีที่บริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสองอันดับที่แตกต่างกัน    

ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ ากว่า 
2) กรณีที่บริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่าสองอันดับที่

แตกต่างกัน ให้น าอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุดสองอันดับแรกมาเทียบและใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ ากว่า 
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บริษัทเอำประกันภัยต ่อสำมำรถ

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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2) กรณีสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเอาประกัน
ต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2.1 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2.1 สัดส่วนเบีย้ประกนัภัยต่อตามระดบัความเส่ียงและอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 

ระดบัความ
เส่ียง 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษัทรับประกนัภัยต่อในต่างประเทศ 
ณ วนัทีท่ าสัญญาประกนัภัยต่อ 

อตัราส่วนของเบีย้ประกนัภัยต่อ
ต่างประเทศทุกรายต่อเบีย้ประกนัภัย

ต่อต่างประเทศทั้งส้ิน 
 

 
S&P’s Moody’s Fitch A.M. Best 

1 AAA Aaa AAA A++  

2 
AA+ Aa1 AA+   

 
              ไม่จ ากัด 

AA Aa2 AA A+ 
AA- Aa3 AA-  

3 
A+ A1 A+ 

A 
A- 

 A A2 A 
A- A3 A- 

4 
BBB+ Baa1 BBB+ 

B++ 
B+ 

 
     ไม่เกินร้อยละห้าสิบ BBB Baa2 BBB 

BBB- Baa3 BBB- 
 
หมายเหตุ: สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือจะตอ้งเป็นสถาบันที่ คปภ. ยอมรับ 
ที่มา:  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการประกันภัยต่อ

ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2555 
 
ในกรณีผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่าหนึ่งอันดับให้ใช้เกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
1) กรณีที่บริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสองอันดับที่แตกต่างกัน    

ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ ากว่า 
2) กรณีที่บริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่าสองอันดับที่

แตกต่างกัน ให้น าอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุดสองอันดับแรกมาเทียบและใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ ากว่า 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่2.1  
แนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
   
  
1. แนวทางการก ากบัดูแลของ คปภ. ต่อกลยุทธ์การบริหารการประกนัภัยของบริษทัประกนัชีวติ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันชีวิตหรือ
บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่ต้องจัดท ากลยุทธ์การบริหารประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy) 
โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องน าส่งกลยุทธ์การประกันภัยต่อให้นายทะเบียนตามก าหนดเวลาทุกปี  

บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจัดท ากลยุทธ์การประกันภัยต่อโดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกันภัยต่อตามนโยบายของบริษัท และต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามประกาศ คปภ. ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) วางนโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อของบริษัท ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท โดยระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอันเก่ียวเนื่องกับการประกันภัยต่อและ
การจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 

2) ก าหนดกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การก าหนดสัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 
สัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและสัดส่วนการรับประกันภัยต่อ (Assumed Reinsurance) ให้ครอบคลุมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินให้เพียงพอต่อการชดใช้ค่าสินไหม  

บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องการก าหนดประเภทการประกันภัยต่อและการท าประกันภัยต่อช่วงให้
เหมาะสมที่สุด เพื่อจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของระดับความเสี่ยงสู งสุดที่รับได้ และไม่เกินความเสี่ยงภัย
สุทธิ ควรต้องเชื่อมโยงกับวิธีการในการจัดการความเสี่ยงภัยสะสมและการเรียกคืนค่าสินไหมมรณกรรม ตลอดจนได้
สะท้อนการประเมินเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาคัดเลือกแผนประกันภัยต่อส าหรับ
การสะสมของภัยขนาดใหญ่จากผู้เอาประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายที่เกิดจากเหตุการณ์มหันตภัย ต้องมี
ระบบการติดตามการสะสมของภัยและทบทวนความเพียงพอของการเอาประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ 

3) ก าหนดกระบวนการติดตามฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิตและ
ความสามารถของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน กระบวนการติดตามค่าสินไหมมรณกรรม กระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงานของโปรแกรมการประกันภัยต่อรวมถึงการตรวจสอบต่าง  ๆ โดยต้องมีการทบทวน ปรับ    
กลยุทธ์การประกันภัยต่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและลักษณะความเสี่ยงของบริษัทเพื่อ รองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคต 

4) ก าหนดรายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานของบริษัทที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ 
 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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2) กรณีสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเอาประกัน
ต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2.1 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2.1 สัดส่วนเบีย้ประกนัภัยต่อตามระดบัความเส่ียงและอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 

ระดบัความ
เส่ียง 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษัทรับประกนัภัยต่อในต่างประเทศ 
ณ วนัทีท่ าสัญญาประกนัภัยต่อ 

อตัราส่วนของเบีย้ประกนัภัยต่อ
ต่างประเทศทุกรายต่อเบีย้ประกนัภัย

ต่อต่างประเทศทั้งส้ิน 
 

 
S&P’s Moody’s Fitch A.M. Best 

1 AAA Aaa AAA A++  

2 
AA+ Aa1 AA+   

 
              ไม่จ ากัด 

AA Aa2 AA A+ 
AA- Aa3 AA-  

3 
A+ A1 A+ 

A 
A- 

 A A2 A 
A- A3 A- 

4 
BBB+ Baa1 BBB+ 

B++ 
B+ 

 
     ไม่เกินร้อยละห้าสิบ BBB Baa2 BBB 

BBB- Baa3 BBB- 
 
หมายเหตุ: สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือจะตอ้งเป็นสถาบันที่ คปภ. ยอมรับ 
ที่มา:  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการประกันภัยต่อ

ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2555 
 
ในกรณีผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่าหนึ่งอันดับให้ใช้เกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
1) กรณีที่บริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสองอันดับที่แตกต่างกัน    

ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ ากว่า 
2) กรณีที่บริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่าสองอันดับที่

แตกต่างกัน ให้น าอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุดสองอันดับแรกมาเทียบและใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ ากว่า 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

เร่ืองที ่2.2 
ข้อก าหนดทีส่ าคญัในสัญญาประกนัภัยต่อ 
 

 
ในสัญญาประกันภัยต่อที่จัดท าโดยบริษัทรับประกันภัยต่อแต่ละรายอาจจะมีข้อก าหนดที่แตกต่างกันแต่

โดยทั่ วไปแล้วจะแบ่งเป็นส่วนของ  1) เงื่อนไขทั่ วไป (General Condition)และ 2) เงื่อนไขพิ เศษ   (Special 
condition) ซึ่งจะเป็นส่วนที่ระบุเงื่อนไขโดยละเอียดต่อเนื่องจากข้อก าหนดในเงื่อนไขทั่วไป จึงสรุปข้อก าหนดที่
ส าคัญในส่วนของเงือ่นไขทั่วไปในสัญญาประกนัภัยต่อ ดังนี้ 
 
1. ภัยทีใ่ห้รับประกนัภัยต่อ (Scope) 

ข้อก าหนดนี้ระบุชื่อภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัย รายละเอียดที่ส าคัญของภัยที่บริษัทเอาประกันภัยต่อ ตกลงเอา
ประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ 

 
2. สัดส่วนความรับผดิชอบของบริษทัรับประกนัภัยต่อ (Participation of Reinsurer) 

ข้อก าหนดนี้เป็นส่วนที่แสดงสัดสว่นของจ านวนเงินเอาประกันภัยของภัยแต่ละประเภท ที่บริษัทรับประกันภัย
ต่อตกลงเอาประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อ 
 
3. สัดส่วนทีบ่ริษทัเอาประกนัภัยต่อเกบ็ไว้เอง (Retention of Ceding Company) 

เป็นข้อก าหนดแสดงถึงสัดส่วนของจ านวนเงินเอาประกันภัยแต่ละประเภท ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อเก็บไว้
เองไม่เอาประกันภัยต่อ 
 
4. ความรับผดิของบริษทัรับประกนัภัยต่อ (Liability of Reinsurer) 

ข้อก าหนดที่ระบุความรับผิดของบริษัทรับประกันภัยต่อโดยจะระบุเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อของภัยแต่
ละประเภท หากจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จะเอาประกันภัยต่อในจ านวนที่สูงกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดนี้  บริษัท
รับประกันภัยต่อจะต้องพิจารณาด้วยวิธีการประกันต่อเฉพาะราย 
 
5. รายงานข้อมูลการเอาประกนัภัย (Cession Advices and Lapse Advices) 

ข้อก าหนดนี้ระบุถึงรายละเอียดของงบบัญชีประกันภัยต่อหรือทะเบียนการเอาประกันภัยต่อ (Bordereaux) 
ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจัดท าส่งให้บริษัทรับประกันภัยต่อ รายละเอียดนี้รวมถึงข้อมูลการเอาประกันภัยต่อ    
การเปลี่ยนสถานะกรมธรรม์ และค่าสินไหมมรณกรรม ที่บริษัทรับประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบ 
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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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6. เบีย้ประกนัภัยต่อตามสัญญา (Reinsurance Premium) 
 ข้อก าหนดนี้ระบุให้บริษัทเอาประกันภัยต่อช าระเบี้ยประกันภัยต่อให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อตามข้อตกลง
ของภัยแต่ละประเภท ตลอดจนเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษตามผลการพิจารณารับประกันภัย โดยส่วนใหญ่จะอ้างถึง
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยของเอกสารแนบท้ายสัญญา 

 
7. ค่าบ าเหน็จประกนัภัยต่อ (Reinsurance Commission) 

ข้อก าหนดที่ระบุว่าบริษัทรับประกันภัยต่อจะจ่ายค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อตามอัตราที่ตกลงกันไว้ให้แก่บริษัท
เอาประกันภัยต่อ โดยก าหนดเป็นร้อยละของเบี้ยประกันภัย (Gross Premium) ซึ่งอาจจะเป็นแบบร้อยละที่แน่นอน 
(Flat Percentage) หรือแบบอัตราแปรผันตามความเสียหายหรือค่าสินไหมมรณกรรมที่เกิดขึ้นจริงในปีรับประกันภัย
ต่อ (Sliding Scale) โดยจะมีการก าหนดขั้นสูงสุดและขั้นต่ าสุดไว้ 

ในบางครั้งบริษัทรับประกันภัยต่ออาจออกข้อเสนอให้กับบริษัทเอาประกันภัยต่อในลักษณะอัตราเบี้ย
ประกันภัยต่อสุทธิ จึงท าให้ไม่มีค่าบ าเหน็จการประกันภัยต่อก็ได้ 
 
8. ค่าบ าเหน็จก าไรหรือส่วนแบ่งผลก าไรจากการรับประกนั (Profit Commission) 

ข้อก าหนดนี้ระบุค่าบ าเหน็จก าไรที่บริษัทรับประกันภัยต่อจะค านวณให้เมื่อสิ้นปีปฏิทิน หากบริษัทเอา
ประกันภัยต่อสามารถบริหารสัญญาประกันภัยต่อจนมีก าไรตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะคืนก าไร
ส่วนหนึ่งให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อ โดยจะมีวิธีการค านวณระบุไว้ 
 
9. ค่าสินไหมมรณกรรมและค่าสินไหมทดแทน (Claims) 

ข้อก าหนดเก่ียวกับหน้าที่ของบริษัทรับประกันภัยต่อถึงความรับผิดชอบในสัดส่วนของค่าสินไหมมรณกรรม
ตามข้อตกลงในสัญญา รวมถึงการร่วมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ หากบริษัทเอา
ประกันภัยต่อสามารถเจรจาจ่ายค่าสินไหมมรณกรรมให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ต่ ากว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ตกลงไว้ 
บริษัทรับประกันภัยต่อจะรับผิดชอบในสัดส่วนที่ลดลงเช่นกัน 

โดยทั่วไปบริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทรับประกันภัยต่อทราบ หากมีการเรียกร้อง ค่าสินไหมที่
อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้ บริษัทรับประกันภัยต่อมีสิทธิร่วมในการ
จัดการสินไหมหากบริษัทรับประกันภัยต่อประสงค์จะใช้สิทธินั้น  
 บริษัทเอาประกันภัยต่อจะด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมจากการประกันภัยต่อเฉพาะราย
(Facultative Reinsurance Claims) โดยการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของความเสียหายหรือค่าสินไหมมรณกรรมที่คาดว่า
จะต้องรับผิดชอบเพื่อให้โอกาสแก่บริษัทรับประกันภัยต่อได้ร่วมตรวจสอบข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตหรือความเสียหาย
นั้น ๆ บริษัทรับประกันภัยต่อจะร้องขอรายงานตรวจสอบการเสียชีวิตหรือความเสียหายนั้น ๆ เอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อ
แสดงสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมตามสัญญาประกันชีวิตที่ท าไว้กับบริษัทประกันชีวิต พร้อมเอกสารส าคัญทางกฎหมายที่
เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมมรณกรรม 
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รบัประกนัภยัต่อทรำบ หำกมกีำรเรยีกร้องค่ำสนิไหมมรณกรรมที่

จัดกำรสินไหมมรณกรรม หำกรับบริษัทประกันภัยต่อประสงค์จะใช้สิทธินั้น
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เร่ืองที ่2.1  
แนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
   
  
1. แนวทางการก ากบัดูแลของ คปภ. ต่อกลยุทธ์การบริหารการประกนัภัยของบริษทัประกนัชีวติ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันชีวิตหรือ
บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่ต้องจัดท ากลยุทธ์การบริหารประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy) 
โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องน าส่งกลยุทธ์การประกันภัยต่อให้นายทะเบียนตามก าหนดเวลาทุกปี  

บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจัดท ากลยุทธ์การประกันภัยต่อโดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกันภัยต่อตามนโยบายของบริษัท และต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามประกาศ คปภ. ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) วางนโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อของบริษัท ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท โดยระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอันเก่ียวเนื่องกับการประกันภัยต่อและ
การจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 

2) ก าหนดกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การก าหนดสัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 
สัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและสัดส่วนการรับประกันภัยต่อ (Assumed Reinsurance) ให้ครอบคลุมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินให้เพียงพอต่อการชดใช้ค่าสินไหม  

บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องการก าหนดประเภทการประกันภัยต่อและการท าประกันภัยต่อช่วงให้
เหมาะสมที่สุด เพื่อจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของระดับความเสี่ยงสู งสุดที่รับได้ และไม่เกินความเสี่ยงภัย
สุทธิ ควรต้องเชื่อมโยงกับวิธีการในการจัดการความเสี่ยงภัยสะสมและการเรียกคืนค่าสินไหมมรณกรรม ตลอดจนได้
สะท้อนการประเมินเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาคัดเลือกแผนประกันภัยต่อส าหรับ
การสะสมของภัยขนาดใหญ่จากผู้เอาประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายที่เกิดจากเหตุการณ์มหันตภัย ต้องมี
ระบบการติดตามการสะสมของภัยและทบทวนความเพียงพอของการเอาประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ 

3) ก าหนดกระบวนการติดตามฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิตและ
ความสามารถของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน กระบวนการติดตามค่าสินไหมมรณกรรม กระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงานของโปรแกรมการประกันภัยต่อรวมถึงการตรวจสอบต่าง  ๆ โดยต้องมีการทบทวน ปรับ    
กลยุทธ์การประกันภัยต่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและลักษณะความเสี่ยงของบริษัทเพื่อ รองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคต 

4) ก าหนดรายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานของบริษัทที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ 
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6. เบีย้ประกนัภัยต่อตามสัญญา (Reinsurance Premium) 
 ข้อก าหนดนี้ระบุให้บริษัทเอาประกันภัยต่อช าระเบี้ยประกันภัยต่อให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อตามข้อตกลง
ของภัยแต่ละประเภท ตลอดจนเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษตามผลการพิจารณารับประกันภัย โดยส่วนใหญ่จะอ้างถึง
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยของเอกสารแนบท้ายสัญญา 

 
7. ค่าบ าเหน็จประกนัภัยต่อ (Reinsurance Commission) 

ข้อก าหนดที่ระบุว่าบริษัทรับประกันภัยต่อจะจ่ายค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อตามอัตราที่ตกลงกันไว้ให้แก่บริษัท
เอาประกันภัยต่อ โดยก าหนดเป็นร้อยละของเบี้ยประกันภัย (Gross Premium) ซึ่งอาจจะเป็นแบบร้อยละที่แน่นอน 
(Flat Percentage) หรือแบบอัตราแปรผันตามความเสียหายหรือค่าสินไหมมรณกรรมที่เกิดขึ้นจริงในปีรับประกันภัย
ต่อ (Sliding Scale) โดยจะมีการก าหนดขั้นสูงสุดและขั้นต่ าสุดไว้ 

ในบางครั้งบริษัทรับประกันภัยต่ออาจออกข้อเสนอให้กับบริษัทเอาประกันภัยต่อในลักษณะอัตราเบี้ย
ประกันภัยต่อสุทธิ จึงท าให้ไม่มีค่าบ าเหน็จการประกันภัยต่อก็ได้ 
 
8. ค่าบ าเหน็จก าไรหรือส่วนแบ่งผลก าไรจากการรับประกนั (Profit Commission) 

ข้อก าหนดนี้ระบุค่าบ าเหน็จก าไรที่บริษัทรับประกันภัยต่อจะค านวณให้เมื่อสิ้นปีปฏิทิน หากบริษัทเอา
ประกันภัยต่อสามารถบริหารสัญญาประกันภัยต่อจนมีก าไรตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะคืนก าไร
ส่วนหนึ่งให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อ โดยจะมีวิธีการค านวณระบุไว้ 
 
9. ค่าสินไหมมรณกรรมและค่าสินไหมทดแทน (Claims) 

ข้อก าหนดเก่ียวกับหน้าที่ของบริษัทรับประกันภัยต่อถึงความรับผิดชอบในสัดส่วนของค่าสินไหมมรณกรรม
ตามข้อตกลงในสัญญา รวมถึงการร่วมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ หากบริษัทเอา
ประกันภัยต่อสามารถเจรจาจ่ายค่าสินไหมมรณกรรมให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ต่ ากว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ตกลงไว้ 
บริษัทรับประกันภัยต่อจะรับผิดชอบในสัดส่วนที่ลดลงเช่นกัน 

โดยทั่วไปบริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทรับประกันภัยต่อทราบ หากมีการเรียกร้อง ค่าสินไหมที่
อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้ บริษัทรับประกันภัยต่อมีสิทธิร่วมในการ
จัดการสินไหมหากบริษัทรับประกันภัยต่อประสงค์จะใช้สิทธินั้น  
 บริษัทเอาประกันภัยต่อจะด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมจากการประกันภัยต่อเฉพาะราย
(Facultative Reinsurance Claims) โดยการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของความเสียหายหรือค่าสินไหมมรณกรรมที่คาดว่า
จะต้องรับผิดชอบเพื่อให้โอกาสแก่บริษัทรับประกันภัยต่อได้ร่วมตรวจสอบข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตหรือความเสียหาย
นั้น ๆ บริษัทรับประกันภัยต่อจะร้องขอรายงานตรวจสอบการเสียชีวิตหรือความเสียหายนั้น ๆ เอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อ
แสดงสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมตามสัญญาประกันชีวิตที่ท าไว้กับบริษัทประกันชีวิต พร้อมเอกสารส าคัญทางกฎหมายที่
เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมมรณกรรม 
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 ในกรณีที่ เป็นการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมตามสัญญาประกันภัยต่ออัตโนมัติแบบเป็นสัดส่วน 
(Proportional Treaty Reinsurance Claims) บริษัทเอาประกันภัยต่อจะจัดท ารายงานค่าสินไหมมรณกรรมเพื่อหัก
กลบลบหนี้กับเบี้ยประกันภัยต่อที่จะต้องช าระให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อในกรณีที่เป็นค่าสินไหมมรณกรรมตาม
สัญญาอัตโนมัติ โดยจะส่งรายงานเป็นรายไตรมาส แต่ถ้าหากเป็นค่าสินไหมมรณกรรมรายใหญ่ซึ่งมีจ านวนเงิน          
ค่าสินไหมที่บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถจะเรียกจากบริษัทรับประกันภัยต่อเกินจ านวนเงินที่ได้มีการตกลงกันไว้
ล่วงหน้าซึ่งเรียกว่าวงเงินสินไหมเร่งด่วน (Cash Call Limit) บริษัทเอาประกันภัยต่อมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้บริษัท
รับประกันภัยต่อชดใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องรอจนกระทั่งถึงสิ้นไตรมาสนั้น แต่บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องส่ง
รายละเอียดเก่ียวกับค่าสินไหมรายนั้นไปให้บริษัทรับประกันภัยต่อด้วย 
 ส าหรับการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมตามสัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional 
Treaty Reinsurance Claims หรือ Excess of Loss Claims) บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่จัดท ารายงานถึง
รายการค่าสินไหมมรณกรรมที่เกิดขึ้นในความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ตนได้รับผิดชอบว่า มีจ านวนเงินค่าสินไหม
มรณกรรมรวมที่เกิดจากภัยในเหตุการณ์เดียวกันเกินกว่า (Excess Point) ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องรับผิดชอบเอง 
โดยผู้เอาประกันภัยต่อจะส่งรายงานแจ้งค่าสินไหมมรณกรรมรายการนี้ให้บริษัทรับประกันภัยต่อทราบ ต้องให้
รายละเอียดให้ครบถ้วนเก่ียวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของค่าสินไหมมรณกรรมที่เกิดจากมหันตภัย 
เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม สึนามิ (Tsunami) เป็นต้น 

ในบางครั้งอาจพบเหตุการณ์ที่บริษัทเอาประกันภัยต่อในฐานะผู้รับประกันภัยได้พิจารณาจ่ายค่าสินไหม
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมแก่ภัยซึ่งไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยด้วยเหตุผลด้านการตลาดหรือเหตุผลเฉพาะของบริษัทเอง ซึ่งเรียกว่าการจ่ายสินไหม
กรุณา (Ex Gratia Payment) ซึ่งโดยหลักการแล้วบริษัทรับประกันภัยต่อไม่จ าเป็นต้องร่วมรับผิดชอบในการจ่าย     
ค่าสินไหมมรณกรรมดังกล่าว เว้นแต่ได้มีการตกลงเงื่อนไขในลักษณะนี้ในสัญญาประกันภัยต่ออย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นถึง
การให้บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถที่จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมกรุณาได้ตามดุลพินิจของบริษัทเอาประกันภัยต่อ
ภายในวงเงินจ านวนหนึ่งโดยอัตโนมัติ หากเกินกว่าจ านวนเงินที่ก าหนดไว้บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องเจรจาขอให้
บริษัทรับประกันภัยต่อให้ความเห็นชอบร่วมชดใช้ค่าสินไหมกรุณานี้เป็นคร้ัง ๆ  
 
10. การด ารงเงนิส ารองเบีย้ประกนัภยั (Premium Reserve) 

ข้อก าหนดนี้ระบุเงื่อนไขซึ่งบริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถเก็บเบี้ยประกันภัยต่อไว้ได้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเงิน
ส ารองไว้จ่ายค่าสินไหมมรณกรรมแก่ผู้เอาประกันภัย ปกติจะเป็นการค านวณในสัดส่วนเดียวกับเงินส ารองของเบี้ย
ประกันภัยของบริษัทเอาประกันภัยต่อ หรือเป็นสัดส่วนในแต่ละไตรมาส ซึ่งระบุถึงสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อที่
จะต้องเก็บไว้โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อ วิธีการค านวณเงินส ารอง ระยะเวลาที่จ านวนเงินนี้จะถูกคืนให้แก่บริษัท
รับประกันภัยต่อ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจ่ายให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อส าหรับเงินส ารองที่ด ารง
ไว้นี้ ซึ่งจะต้องจ่ายคืนพร้อมเงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ด ารงไว้ 
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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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11. การปฏิบัตติาม (Follow of the Fortune) 
ข้อก าหนดนี้เป็นการระบุว่า ในทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อนี้ บริษัทรับประกันภัยต่อ

ต้องยอมรับการปฏิบัติของบริษัทเอาประกันภัยต่อ ข้อก าหนดดังกล่าวจะสร้างความมั่นใจให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อ
ว่า บริษัทรับประกันภัยต่อจะชดใช้ค่าสินไหมให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อหากบริษัทเอาประกันภัยต่อได้ชดใช้ค่า
สินไหมตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้ให้แก่เอาประกันภัยไปแล้ว แม้ว่าในกรณีที่เป็นข้อโต้แย้งระหว่าง 
ผู้เอาประกันภัยและบริษัทเอาประกันภัยต่อเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครอง และมีการน าข้อพิพาทนั้นไปฟ้องร้องเป็น
คดีในศาล ซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อจะยินยอมชดใช้ให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อหากศาลตัดสินให้ผู้เอาประกันภัย
ชนะคดีและบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามส่วนของตนด้วย 

 
12. บัญชีประกนัภยัต่อ (Account) 

ข้อก าหนดเก่ียวกับการจัดท าบัญชีประกันภัยต่อที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องส่งให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ 
ซึ่งระบุถึงความถี่ของการท างบบัญชีประกันภัยต่อ โดยปกติต้องจัดท าเป็นรายไตรมาส ก าหนดระยะเวลาที่ต้องส่งมอบ
งบบัญชีประกันภัยต่อระบุต้องท าภายใน 6 สัปดาห์หลังสิ้นไตรมาส ระยะเวลาการยืนยันงบบัญชีประกันภัยต่อระบุให้
ท าภายใน 2 สัปดาห์ 
 
13. การหักกลบลบหนีท้างบัญชี (Set off) 

ข้อก าหนดเก่ียวกับการหักกลบลบหนี้ทางบัญชีนี้ใช้เป็นปกติในการช าระรายการทางบัญชีของการประกันภัย
ต่อ เช่น เบี้ยประกันภัยต่อ ค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ ค่าบ าเหน็จก าไร ค่าสินไหมมรณกรรม เงินส ารองประกันภัยต่อ 
เป็นต้น เม่ือบริษัทรับประกันภัยต่อต้องช าระรายการทางบัญชีใด ๆ ตามข้อตกลงให้กับบริษัทเอาประกันภัยต่อ บริษัท
รับประกันภัยต่อสามารถหักลดจากเบี้ยประกันภัยต่อที่ตนจะต้องได้รับในช่วงเวลาเดียวกันได้ รวมถึงหากกรณีที่
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดล้มละลายหรือขาดสภาพคล่องฝ่ายที่เป็นเจ้าหนี้สามารถหักลดจากส่วนของรายการที่ตน
ต้องช าระให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
 
14. การตรวจสอบ (Reinsurer’s Right of Inspection) 

ข้อก าหนดที่ระบุถึงสิทธิที่บริษัทรับประกันภัยต่อสามารถตรวจสอบหลักฐานที่เก่ียวข้องกับภัยที่เอาประกันภัย
ต่อภายใต้สัญญาประกันภัยต่อนี้ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของตนเอง และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทรับ
ประกันภัยต่อจะต้องแจ้งล่วงหน้าถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิการตรวจสอบนี้ ซึ่งปกติต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 2 สัปดาห์หรือหากกรณีเร่งด่วนไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยสิทธิ์นี้ยังคงอยู่เมื่อมีสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากงาน
ภายใต้สัญญานี้ แม้ว่าจะเป็นการขอตรวจสอบภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลงหรือถูกยกเลิกแล้วก็ตาม 
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ประกันภัยต ่อได ้ชดใช ้

ค่ำสินไหมตำมเงือ่นไข
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เร่ืองที ่2.1  
แนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
   
  
1. แนวทางการก ากบัดูแลของ คปภ. ต่อกลยุทธ์การบริหารการประกนัภัยของบริษทัประกนัชีวติ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันชีวิตหรือ
บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่ต้องจัดท ากลยุทธ์การบริหารประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy) 
โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องน าส่งกลยุทธ์การประกันภัยต่อให้นายทะเบียนตามก าหนดเวลาทุกปี  

บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจัดท ากลยุทธ์การประกันภัยต่อโดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกันภัยต่อตามนโยบายของบริษัท และต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามประกาศ คปภ. ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) วางนโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อของบริษัท ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท โดยระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอันเก่ียวเนื่องกับการประกันภัยต่อและ
การจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 

2) ก าหนดกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การก าหนดสัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 
สัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและสัดส่วนการรับประกันภัยต่อ (Assumed Reinsurance) ให้ครอบคลุมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินให้เพียงพอต่อการชดใช้ค่าสินไหม  

บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องการก าหนดประเภทการประกันภัยต่อและการท าประกันภัยต่อช่วงให้
เหมาะสมที่สุด เพื่อจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของระดับความเสี่ยงสู งสุดที่รับได้ และไม่เกินความเสี่ยงภัย
สุทธิ ควรต้องเชื่อมโยงกับวิธีการในการจัดการความเสี่ยงภัยสะสมและการเรียกคืนค่าสินไหมมรณกรรม ตลอดจนได้
สะท้อนการประเมินเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาคัดเลือกแผนประกันภัยต่อส าหรับ
การสะสมของภัยขนาดใหญ่จากผู้เอาประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายที่เกิดจากเหตุการณ์มหันตภัย ต้องมี
ระบบการติดตามการสะสมของภัยและทบทวนความเพียงพอของการเอาประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ 

3) ก าหนดกระบวนการติดตามฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิตและ
ความสามารถของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน กระบวนการติดตามค่าสินไหมมรณกรรม กระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงานของโปรแกรมการประกันภัยต่อรวมถึงการตรวจสอบต่าง  ๆ โดยต้องมีการทบทวน ปรับ    
กลยุทธ์การประกันภัยต่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและลักษณะความเสี่ยงของบริษัทเพื่อ รองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคต 

4) ก าหนดรายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานของบริษัทที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ 
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11. การปฏิบัตติาม (Follow of the Fortune) 
ข้อก าหนดนี้เป็นการระบุว่า ในทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อนี้ บริษัทรับประกันภัยต่อ

ต้องยอมรับการปฏิบัติของบริษัทเอาประกันภัยต่อ ข้อก าหนดดังกล่าวจะสร้างความมั่นใจให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อ
ว่า บริษัทรับประกันภัยต่อจะชดใช้ค่าสินไหมให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อหากบริษัทเอาประกันภัยต่อได้ชดใช้ค่า
สินไหมตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้ให้แก่เอาประกันภัยไปแล้ว แม้ว่าในกรณีที่เป็นข้อโต้แย้งระหว่าง 
ผู้เอาประกันภัยและบริษัทเอาประกันภัยต่อเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครอง และมีการน าข้อพิพาทนั้นไปฟ้องร้องเป็น
คดีในศาล ซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อจะยินยอมชดใช้ให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อหากศาลตัดสินให้ผู้เอาประกันภัย
ชนะคดีและบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามส่วนของตนด้วย 

 
12. บัญชีประกนัภยัต่อ (Account) 

ข้อก าหนดเก่ียวกับการจัดท าบัญชีประกันภัยต่อที่บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องส่งให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ 
ซึ่งระบุถึงความถี่ของการท างบบัญชีประกันภัยต่อ โดยปกติต้องจัดท าเป็นรายไตรมาส ก าหนดระยะเวลาที่ต้องส่งมอบ
งบบัญชีประกันภัยต่อระบุต้องท าภายใน 6 สัปดาห์หลังสิ้นไตรมาส ระยะเวลาการยืนยันงบบัญชีประกันภัยต่อระบุให้
ท าภายใน 2 สัปดาห์ 
 
13. การหักกลบลบหนีท้างบัญชี (Set off) 

ข้อก าหนดเก่ียวกับการหักกลบลบหนี้ทางบัญชีนี้ใช้เป็นปกติในการช าระรายการทางบัญชีของการประกันภัย
ต่อ เช่น เบี้ยประกันภัยต่อ ค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ ค่าบ าเหน็จก าไร ค่าสินไหมมรณกรรม เงินส ารองประกันภัยต่อ 
เป็นต้น เม่ือบริษัทรับประกันภัยต่อต้องช าระรายการทางบัญชีใด ๆ ตามข้อตกลงให้กับบริษัทเอาประกันภัยต่อ บริษัท
รับประกันภัยต่อสามารถหักลดจากเบี้ยประกันภัยต่อที่ตนจะต้องได้รับในช่วงเวลาเดียวกันได้ รวมถึงหากกรณีที่
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดล้มละลายหรือขาดสภาพคล่องฝ่ายที่เป็นเจ้าหนี้สามารถหักลดจากส่วนของรายการที่ตน
ต้องช าระให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
 
14. การตรวจสอบ (Reinsurer’s Right of Inspection) 

ข้อก าหนดที่ระบุถึงสิทธิที่บริษัทรับประกันภัยต่อสามารถตรวจสอบหลักฐานที่เก่ียวข้องกับภัยที่เอาประกันภัย
ต่อภายใต้สัญญาประกันภัยต่อนี้ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของตนเอง และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทรับ
ประกันภัยต่อจะต้องแจ้งล่วงหน้าถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิการตรวจสอบนี้ ซึ่งปกติต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 2 สัปดาห์หรือหากกรณีเร่งด่วนไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยสิทธิ์นี้ยังคงอยู่เมื่อมีสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากงาน
ภายใต้สัญญานี้ แม้ว่าจะเป็นการขอตรวจสอบภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลงหรือถูกยกเลิกแล้วก็ตาม 
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15. ความผดิพลาดและไม่ครบถ้วน (Errors and Omissions) 
ข้อก าหนดเก่ียวกับความผิดพลาดที่ไม่ได้มีเจตนาของคู่สัญญา ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือการละเลยใน

การท างานเพราะไม่ได้สังเกตหรือเผลอเรอโดยไม่มีเจตนาจะกระท าผิดพลาด บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องแก้ไข
ในทันทีที่พบ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทรับประกันภัยต่อทราบถึงเหตุการณ์นั้นโดยทันทีด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจระหว่าง
คู่สัญญาว่าไม่ได้มีเจตนาท าผิดสัญญา 
 
16. การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 

ข้อก าหนดนี้เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ตัดสินข้อพิพาทความขัดแย้งจากการประกันภัยต่อตามสัญญา โดยที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงกันที่จะน าข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการท าประกันภัยต่อตามสัญญานี้เข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดแต่ ละฝ่ายมีสิทธิ์ ในการแต่งตั้ งอนุญาโตตุลาการ จ านวนหนึ่ งคน และ
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนจะคัดเลือกประธานอนุญาโตตุลาการอีกคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในข้อพิพาท
ที่มีนั้น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการคัดเลือกไว้ ในการพิจารณาข้อพิพาททั้งสองฝ่ายจะน าหลั กฐานที่
เก่ียวข้องส่งให้ประธานอนุญาโตตุลาการพิจารณาเพื่อตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทนัน้ ค าตัดสินต้องเป็นลายลกัษณ์อักษร และ
มีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย ค าตัดสินจะรวมถึงการก าหนดความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของการด าเนินการของ           
คณะอนุญาโตตุลาการด้วย  เมื่อมีการตัดสินแล้วหากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามค าตัดสินของอนุญาโตตุลาการ อีกฝ่ายหนึ่ง
สามารถฟ้องคดีขออ านาจศาลมาบังคับได้ 

 
17. วนัเร่ิมคุ้มครองและวนัยกเลกิสัญญา (Commencement and Termination) 
 ข้อก าหนดเก่ียวกับวันเร่ิมคุ้มครองของสัญญาและเงื่อนไขในการสิ้นสุดของสัญญา การขอยกเลิกสัญญาต้องมี
การแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดของสัญญา โดยปกติจะใช้วันสิ้นสุดของสัญญาเป็นวันที่ 31 ธันวาคม
ของปี นอกจากนี้ยังระบุเงื่อนไขกรณีหากบริษัทคู่สัญญาเกิดความไม่มั่นคงทางการเงินตามที่ก าหนดไว้ คู่สัญญาอีกฝ่าย
มีสิทธิในการแจ้งยกเลิกสัญญาได้ทันที แต่ฝ่ายที่ต้องการแจ้งยกเลิกสัญญาจะต้องส่งเอกสารเป็นทางการให้แก่คู่สัญญา
อีกฝ่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน  
 
18. การต่อเนื่องของการประกนัภัยต่อหลงัจากยกเลกิสัญญา (Portfolio Run-off) 

เป็นข้อก าหนดต่อเนื่องจากการยกเลิกสัญญาที่ระบุไว้ว่าหลังจากการยกเลิกสัญญาแล้ว บริษัทรับประกันภัย
ต่อยังคงต้องมีความรับผิดชอบต่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้เอาประกันภัยต่อไว้ก่อนยกเลิกสัญญาจนกว่าจะครบอายุ
กรมธรรม์ (until natural expired) 

อย่างไรก็ดีหากเป็นการขอยกเลิกสัญญาด้วยเหตุของความไม่มั่นคงทางการเงินของคู่สัญญาอีกฝ่าย คู่สัญญา
ฝ่ายที่ขอยกเลิกสามารถแจ้งยกเลิกการเอาประกันภัยต่อกรมธรรม์ทั้งหมดได้ทันที ด้วยอาจไม่มั่นใจถึงความสามารถใน
การช าระค่าสินไหมมรณกรรมในอนาคตของอีกฝ่าย 
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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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นอกจากข้อก าหนดข้างต้น ในสัญญาประกันภัยต่อยังมีส่วนแนบท้ายของสัญญาด้วย (Annex) ซึ่งโดยทั่วไป
จะประกอบด้วย ความหมายของความคุ้มครองต่าง ๆ ที่เอาประกันภัยต่อตามสัญญา รายละเอียดเงื่อนไขความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ เกณฑ์การพิจารณารับประกันรวมถึงตารางตรวจสุขภาพตามอายุและวงเงินเอาประกันภัย
รายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาด้านการเงินและตารางชั้นอาชีพ และตารางอัตราเบี้ยประกันภัยต่อของ
แต่ละความคุ้มครอง 
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เร่ืองที ่2.1  
แนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
   
  
1. แนวทางการก ากบัดูแลของ คปภ. ต่อกลยุทธ์การบริหารการประกนัภัยของบริษทัประกนัชีวติ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันชีวิตหรือ
บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่ต้องจัดท ากลยุทธ์การบริหารประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy) 
โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องน าส่งกลยุทธ์การประกันภัยต่อให้นายทะเบียนตามก าหนดเวลาทุกปี  

บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจัดท ากลยุทธ์การประกันภัยต่อโดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกันภัยต่อตามนโยบายของบริษัท และต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามประกาศ คปภ. ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) วางนโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อของบริษัท ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท โดยระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอันเก่ียวเนื่องกับการประกันภัยต่อและ
การจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 

2) ก าหนดกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การก าหนดสัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 
สัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและสัดส่วนการรับประกันภัยต่อ (Assumed Reinsurance) ให้ครอบคลุมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินให้เพียงพอต่อการชดใช้ค่าสินไหม  

บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องการก าหนดประเภทการประกันภัยต่อและการท าประกันภัยต่อช่วงให้
เหมาะสมที่สุด เพื่อจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของระดับความเสี่ยงสู งสุดที่รับได้ และไม่เกินความเสี่ยงภัย
สุทธิ ควรต้องเชื่อมโยงกับวิธีการในการจัดการความเสี่ยงภัยสะสมและการเรียกคืนค่าสินไหมมรณกรรม ตลอดจนได้
สะท้อนการประเมินเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาคัดเลือกแผนประกันภัยต่อส าหรับ
การสะสมของภัยขนาดใหญ่จากผู้เอาประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายที่เกิดจากเหตุการณ์มหันตภัย ต้องมี
ระบบการติดตามการสะสมของภัยและทบทวนความเพียงพอของการเอาประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ 

3) ก าหนดกระบวนการติดตามฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิตและ
ความสามารถของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน กระบวนการติดตามค่าสินไหมมรณกรรม กระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงานของโปรแกรมการประกันภัยต่อรวมถึงการตรวจสอบต่าง  ๆ โดยต้องมีการทบทวน ปรับ    
กลยุทธ์การประกันภัยต่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและลักษณะความเสี่ยงของบริษัทเพื่อ รองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคต 

4) ก าหนดรายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานของบริษัทที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ 
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นอกจากข้อก าหนดข้างต้น ในสัญญาประกันภัยต่อยังมีส่วนแนบท้ายของสัญญาด้วย (Annex) ซึ่งโดยทั่วไป
จะประกอบด้วย ความหมายของความคุ้มครองต่าง ๆ ที่เอาประกันภัยต่อตามสัญญา รายละเอียดเงื่อนไขความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ เกณฑ์การพิจารณารับประกันรวมถึงตารางตรวจสุขภาพตามอายุและวงเงินเอาประกันภัย
รายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาด้านการเงินและตารางชั้นอาชีพ และตารางอัตราเบี้ยประกันภัยต่อของ
แต่ละความคุ้มครอง 
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เร่ืองที ่2.3  
การวเิคราะห์และเลอืกสรรวธีิการประกนัภัยต่อ 
และบริษัทรับประกนัภัยต่อ 
 

 
บริษัทประกันชีวิตที่มีความต้องการโอนความเสี่ยงภัยของบริษัทไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ จะท าการ

วิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อโดยมีแนวทางดังนี้ 
 

1. การวเิคราะห์และเลอืกสรรวธิีการประกนัภัยต่อ 
ในการเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อ บริษัทประกันชีวิตจะพิจารณาจากแผนการพัฒนาธุรกิจและแผนการ

ด าเนินงานของตนโดยการประเมินว่ามีสัดส่วนของความเสี่ยงภัยที่เกินกว่าที่บริษัทตนรับไว้เองได้มากเพียงใด จากนั้น
จะใช้ผลจากการประเมินนี้ในการพิจารณาวิธีและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการโอนความเสี่ยงภัยของบริษัทไปยังบริษัท
รับประกันภัยต่อ นอกจากนี้บริษัทประกันชีวิตยังพิจารณาจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของ
เงินกองทุนของบริษัทด้วย เพื่อสร้างความมั่นคงและผลก าไรจากการด าเนินงาน 

 
2. การวเิคราะห์และเลอืกสรรบริษทัรับประกนัภยัต่อ 

บริษัทรับประกันภัยต่อที่เปิดให้บริการในตลาดประกันภัย มีทั้งที่เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศไทย
และบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถเลือกใช้บริการได้ตามนโยบายของบริษัท 
โดยทั่วไปจะมีเหตุผลในการเลือกใช้บริการที่แตกต่างกันดังนี้ 
 2.1 เหตุผลของการท าประกนัภัยต่อกบับริษทัรับประกนัภัยต่อในประเทศไทย (Local Reinsurer) มีหลาย
ประการ คือ 
 1) บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศมีความเข้าใจในเงื่อนไขของตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี 
 2) การติดต่อภายในประเทศจะช่วยประหยัดเวลาในการท างานร่วมกันและสามารถสื่อสารด้วยภาษา
เดียวกัน ได้รับค าตอบรวดเร็ว เนื่องจากไม่ต้องแปลเอกสาร มีความเข้าใจในธุรกิจ ไม่มีความแตกต่างเร่ืองเวลา 
 3) บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศมีความเข้าใจตลาดของประเทศไทย มีข้อมูลของตลาดที่จะ
เปรียบเทียบและสามารถน าเสนอเงื่อนไขที่ดีให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อได้ 
 4) จากการสื่อสารที่สะดวกท าให้บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศสามารถให้บริการที่รวดเร็ว ส่งผลให้
บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถให้บริการผู้เอาประกันภัยและคู่ ค้าทางธุรกิจได้รวดเร็วเช่นกัน จึงเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทเอาประกันภัยต่อ 
 5) บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศสามารถให้บริการด้านความรู้ทางเทคนิคเฉพาะด้านตามความ
ต้องการและแนวโน้มของตลาดด้วยความเข้าใจ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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2.2 เหตุผลของการเลือกท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ (International 
Reinsurer) มีหลายประการ คือ 
 1) เป็นนโยบายของบริษัทเอาประกันภัยต่อที่จะต้องใช้บริการบริษัทรับประกันภัยต่อแห่งเดียวกับบริษัท
แม่ในต่างประเทศ 
 2) ภัยที่ต้องการเอาประกันภัยต่อมีความสลับซับซ้อนมากหรือเป็นความเสี่ยงใหม่ซึ่งจ า เป็นต้องอาศัย
ค าแนะน าหรืออัตราเบี้ยประกันภัยต่อของภัยนั้นจากบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทรับประกัน
ภัยต่อในต่างประเทศเคยมีประสบการณ์และมีความช านาญด้านเทคนิค 
 3) เป็นภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก จึงจ าเป็นต้องอาศัยบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีความมั่นคง
ในด้านสถานะการเงินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตน 
 2.3 ปัจจยัที่บริษทัเอาประกนัภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษทัรับประกนัภัยต่อ มีดังนี ้

 1) บริษัทรับประกันภัยต่อควรมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดระหว่างประเทศ
อีกทั้งควรมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับของบริษัทเอาประกันภัยต่อ โดยปกติแล้ว บริษัทรับประกันภัย
ต่อจะส่งเอกสารเพื่อให้ข้อมูลด้านสถานะทางการเงินอย่างเป็นทางการให้พิจารณา เช่น รายงานประจ าปี Press 
Release ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถตรวจสอบได้จากการจัดล าดับความน่าเชื่อถือทางการ
เงินของบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s Financial Security Rating) ซึ่งจัดท าโดยสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น A.M. Best, Moody’s, S&P’s, 
Fitch Rating’s เป็นต้น 

เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะต้องแสดงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของตนให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ .) ยอมรับ และเพื่อให้ด าเนินธุรกิจประกันภัยใน
ประเทศได้ตามเกณฑ์ของการด ารงเงินกองทุน (Risk Based Capital or RBC) จึงต้องจัดท ารายงานการด ารง
เงินกองทุนของบริษัทส่งให้ส านักงาน คปภ. พิจารณาเป็นรายไตรมาส ซึ่งเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงจากการ
ประกันภัยต่อส าหรับผู้รับประกันภัยต่อในประเทศและผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศและการค านวณความเสี่ยง
ด้านการกระจุกตัวจากการประกันภัยต่อเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทต้องค านึงถึง เพราะเป็นส่วนประกอบของการแสดงฐานะ
ทางการเงินของตน ตารางที่ 2.2 แสดงค่าความเสี่ยงที่บริษัทผูเ้อาประกันภัยต่อต้องค านวณใน RBC Model ตามระดับ
ความเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยต่อในประเทศและต่างประเทศ 

จาก RBC Model คปภ. ก าหนดให้บริษัทประกันภัยต่อในประเทศสามารถใช้ Domestic CAR เป็น Local 
Credit Rating ได้ โดยก าหนดค่าเทียบเท่ากับ International Credit Rating ตามตารางต่อไปนี้  
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เร่ืองที ่2.1  
แนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
   
  
1. แนวทางการก ากบัดูแลของ คปภ. ต่อกลยุทธ์การบริหารการประกนัภัยของบริษทัประกนัชีวติ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันชีวิตหรือ
บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่ต้องจัดท ากลยุทธ์การบริหารประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy) 
โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องน าส่งกลยุทธ์การประกันภัยต่อให้นายทะเบียนตามก าหนดเวลาทุกปี  

บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจัดท ากลยุทธ์การประกันภัยต่อโดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกันภัยต่อตามนโยบายของบริษัท และต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามประกาศ คปภ. ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) วางนโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อของบริษัท ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท โดยระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอันเก่ียวเนื่องกับการประกันภัยต่อและ
การจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 

2) ก าหนดกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การก าหนดสัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 
สัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและสัดส่วนการรับประกันภัยต่อ (Assumed Reinsurance) ให้ครอบคลุมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินให้เพียงพอต่อการชดใช้ค่าสินไหม  

บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องการก าหนดประเภทการประกันภัยต่อและการท าประกันภัยต่อช่วงให้
เหมาะสมที่สุด เพื่อจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของระดับความเสี่ยงสู งสุดที่รับได้ และไม่เกินความเสี่ยงภัย
สุทธิ ควรต้องเชื่อมโยงกับวิธีการในการจัดการความเสี่ยงภัยสะสมและการเรียกคืนค่าสินไหมมรณกรรม ตลอดจนได้
สะท้อนการประเมินเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาคัดเลือกแผนประกันภัยต่อส าหรับ
การสะสมของภัยขนาดใหญ่จากผู้เอาประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายที่เกิดจากเหตุการณ์มหันตภัย ต้องมี
ระบบการติดตามการสะสมของภัยและทบทวนความเพียงพอของการเอาประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ 

3) ก าหนดกระบวนการติดตามฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิตและ
ความสามารถของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน กระบวนการติดตามค่าสินไหมมรณกรรม กระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงานของโปรแกรมการประกันภัยต่อรวมถึงการตรวจสอบต่าง  ๆ โดยต้องมีการทบทวน ปรับ    
กลยุทธ์การประกันภัยต่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและลักษณะความเสี่ยงของบริษัทเพื่อ รองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคต 

4) ก าหนดรายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานของบริษัทที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ 
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2.2 เหตุผลของการเลือกท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ (International 
Reinsurer) มีหลายประการ คือ 
 1) เป็นนโยบายของบริษัทเอาประกันภัยต่อที่จะต้องใช้บริการบริษัทรับประกันภัยต่อแห่งเดียวกับบริษัท
แม่ในต่างประเทศ 
 2) ภัยที่ต้องการเอาประกันภัยต่อมีความสลับซับซ้อนมากหรือเป็นความเสี่ยงใหม่ซึ่งจ า เป็นต้องอาศัย
ค าแนะน าหรืออัตราเบี้ยประกันภัยต่อของภัยนั้นจากบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทรับประกัน
ภัยต่อในต่างประเทศเคยมีประสบการณ์และมีความช านาญด้านเทคนิค 
 3) เป็นภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก จึงจ าเป็นต้องอาศัยบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีความมั่นคง
ในด้านสถานะการเงินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตน 
 2.3 ปัจจยัที่บริษทัเอาประกนัภัยต่อใช้ในการคัดเลือกบริษทัรับประกนัภัยต่อ มีดังนี ้

 1) บริษัทรับประกันภัยต่อควรมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดระหว่างประเทศ
อีกทั้งควรมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับของบริษัทเอาประกันภัยต่อ โดยปกติแล้ว บริษัทรับประกันภัย
ต่อจะส่งเอกสารเพื่อให้ข้อมูลด้านสถานะทางการเงินอย่างเป็นทางการให้พิจารณา เช่น รายงานประจ าปี Press 
Release ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ บริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถตรวจสอบได้จากการจัดล าดับความน่าเชื่อถือทางการ
เงินของบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s Financial Security Rating) ซึ่งจัดท าโดยสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น A.M. Best, Moody’s, S&P’s, 
Fitch Rating’s เป็นต้น 

เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะต้องแสดงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของตนให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ .) ยอมรับ และเพื่อให้ด าเนินธุรกิจประกันภัยใน
ประเทศได้ตามเกณฑ์ของการด ารงเงินกองทุน (Risk Based Capital or RBC) จึงต้องจัดท ารายงานการด ารง
เงินกองทุนของบริษัทส่งให้ส านักงาน คปภ. พิจารณาเป็นรายไตรมาส ซึ่งเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงจากการ
ประกันภัยต่อส าหรับผู้รับประกันภัยต่อในประเทศและผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศและการค านวณความเสี่ยง
ด้านการกระจุกตัวจากการประกันภัยต่อเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทต้องค านึงถึง เพราะเป็นส่วนประกอบของการแสดงฐานะ
ทางการเงินของตน ตารางที่ 2.2 แสดงค่าความเสี่ยงที่บริษัทผูเ้อาประกันภัยต่อต้องค านวณใน RBC Model ตามระดับ
ความเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยต่อในประเทศและต่างประเทศ 

จาก RBC Model คปภ. ก าหนดให้บริษัทประกันภัยต่อในประเทศสามารถใช้ Domestic CAR เป็น Local 
Credit Rating ได้ โดยก าหนดค่าเทียบเท่ากับ International Credit Rating ตามตารางต่อไปนี้  
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ตารางที ่2.2 RBC Model: Reinsurance Credit Risk charge 
 

ระดบัความ
เส่ียง          

Risk Grade 

Counter Party ร้อยละของค่า
ความเส่ียง    

(Risk 
Charge) 

Domestic 
CAR 

Off-shore (Credit Rating) 

S&P’s Moody’s Fitch A.M. Best 

1 ≥ 300% AAA Aaa AAA A++ 1.6% 

2 
≥ 200% AA+ Aa1 AA+  

2.8% And AA Aa2 AA A+ 
< 300% AA- Aa3 AA-  

3 
≥ 150% A+ A1 A+ 

A 
A- 

4% And A A2 A 
< 200% A- A3 A- 

4 < 150% 
BBB+ Baa1 BBB+ 

B++ 
B+ 

8% BBB Baa2 BBB 
BBB- Baa3 BBB- 

5 
 BB+ or Ba1 or BB+ or B or 

12% 
 Below Below Below Below 

 
        ที่มา:  เกณฑ์การค านวณเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ และการค านวณความเสี่ ยงด้านการกระจุกตัวจากการ

ประกันภัยต่อในรายงานการด ารงเงินกองทุน ตามกรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงภายใต้พระราชบัญญัติประกันชีวิต ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2551 และประกาศ คปภ. เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2555 

 
จากเกณฑ์ของ RBC ดังกล่าว บริษัทเอาประกันภัยต่อจึงใช้เกณฑ์ของอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit 

Rating) และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Domestic CAR) ของบริษัทรับประกันภัยต่อมาเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการเลือกใช้บริการ นอกเหนือจากความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งโดยทั่วไปจะคัดเลือกบริษัทที่มีค่าความเสี่ยงต่ ากว่า
เพื่อให้จ านวนเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อของตนอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
 2) บริษัทรับประกันภัยต่อต้องมีสถานะทางการเงินมั่นคงสามารถจ่ายค่าสินไหมมรณกรรมแก่บริษัทเอา
ประกันภัยต่อได้ตรงตามระยะเวลาตามสัญญาที่ตกลงกัน และมีฐานะการเงินที่มีเสถียรภาพในด้านความสม่ าเสมอของ
รายได้และผลการรับประกันภัย 
 บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องขอข้อมูลประสบการณ์การรับประกันภัยต่อจากนายหน้าประกันภัยต่อ
หรือจากบริษัทรับประกันภัยต่อโดยตรง เช่น เคยรับประกันภัยต่อภัยประเภทใด ประเภทของการประกันภัยต่อแบบใด 
มีประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมมรณกรรมในเหตุการณ์มหันตภัยใหญ่หรือไม่ หากมีประสบการณ์ดังกล่าว บริษัทรับ
เอาประกันภัยต่อมีจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อที่รับผิดชอบและระยะเวลาในการจัดการช าระค่าสินไหมมรณกรรมจน
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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

2-14



 

การจัดการประกันภัยต่อ     2-15 
 

 

ครบถ้วนอย่างไร นอกจากนี้บริษัทเอาประกันภัยต่ออาจสอบถามถึงบริการของบริษัทรับประกันภัยต่อจากบริษัท
ประกันภัยอื่นที่ใช้บริการอยู่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก็ได้ 
 บริษัทรับประกันภัยต่อควรมีฐานะการเงินที่เติบโตดีมีก าไร มีการก าหนดนโยบายการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของผลการรับประกันภัยและส่วนของการเอาประกันภัยต่อ มีประวัติการรับช าระเบี้ยประกันภัยต่อ
จากบริษัทเอาประกันภัยต่อตามเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีรายได้สม่ าเสมอ 
 3) เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อที่สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก และมีความพร้อมในการบริการได้ใน
เวลาที่ต้องการ  
 โดยปกติแล้วบริษัทรับประกันภัยต่อที่ให้บริการกับบริษัทประกันภัยในทวีปเอเชีย จะมีส านักงานตั้งอยู่
ในประเทศในทวีปเอเชียด้วย เช่น ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี และมักจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเป็น
คนของประเทศนั้น ๆ หากบริษัทเอาประกันภัยต่อเลือกใช้บริการบริษัทรับประกันภัยต่อต่ างประเทศแล้ว ความ
แตกต่างของเวลาท าการอาจไม่เป็นประเด็นส าคัญมากนัก แต่อาจจะมีความยุ่งยากเรื่องการสื่อสารด้านภาษาและ
เอกสารที่จะต้องใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ มากกว่า อย่างไรก็ดี หากบริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ที่มีความถนัดในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ปัญหาและความยุ่งยากก็อาจหมดไป  
  กรณีที่มีการขอท าประกันภัยด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงจ าเป็นที่จะต้องเอาประกันภัยต่อเฉพาะ
ราย บริษัทเอาประกันภัยต้องการให้ขั้นตอนการพิจารณาสะดวก เช่น ด้านเอกสารประกอบการพิจารณา การสื่อสาร
ระหว่างผู้พิจารณารับประกันภัยและได้รับการตอบรับประกันภัยต่อที่รวดเร็ว โดยปกติแล้วใช้เวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
บริษัทรับประกันภัยต่อต้องพิจารณาเงื่อนไขการให้บริการนี้ว่าสามารถเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ 
  4) บริษัทรับประภัยต่อควรมีบริการที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทเอาประกันภัยต่อ เช่น บริการ
ด้านวิชาการความรู้ทางด้านเทคนิคการประกันภัย ความรู้ทางการแพทย์ เงื่อนไขต่าง ๆ ในด้านการพิจารณารับ
ประกันภัย และการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทน บริการจัดอบรมเร่ืองที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ให้บริษัทเอาประกันภัย
ต่อ เป็นต้น 
  ส าหรับการประกันชีวิต การพิจารณารับประกันภัยต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจต้อง
ได้รับความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันัยที่มีประสบการณ์สูง บริษัทเอาประกันภัยต่อ
อาจต้องขอค าปรึกษาจากบริษัทรับประกันภัยต่อเพื่อความมั่นใจในการเอาประกันภัยหรือเพื่อกระจายความเสี่ยงภัยที่
มีความเสี่ยงสูง 
 5) ลักษณะของโปรแกรมการจัดสัญญาประกันภัยต่อต้องตรงตามความต้องการของบริษัทเอาประกันภัย
ต่อ และต้องมีประสบการณ์ในการรับประกันภัยต่อมากเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงภัยเพื่อให้มั่นใจในบริการและ
ความรวดเร็วในการจัดการเมื่อเกิดสินไหม 
 การที่บริษัทเอาประกันภัยต่อท าการประกันภัยต่อประเภทที่เป็นที่นิยมในตลาดและใช้บริการบริษัทรับ
ประกันภัยต่อที่เป็นที่ยอมรับในตลาดจะช่วยให้ไม่ต้องกังวลนักในเร่ืองประสบการณ์การรับประกันภัยต่อ แต่หากบริษัท
เอาประกันภัยต่อต้องการขยายธุรกิจในภัยใหม่ ๆ ก็ควรเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีประสบการณ์ในภัยนั้น ๆ 
เนื่องจากจะมีความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงภัยนั้น ๆ และยังได้รับบริการค าปรึกษาด้านเทคนิคด้วย 
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เร่ืองที ่2.1  
แนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
   
  
1. แนวทางการก ากบัดูแลของ คปภ. ต่อกลยุทธ์การบริหารการประกนัภัยของบริษทัประกนัชีวติ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันชีวิตหรือ
บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่ต้องจัดท ากลยุทธ์การบริหารประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy) 
โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องน าส่งกลยุทธ์การประกันภัยต่อให้นายทะเบียนตามก าหนดเวลาทุกปี  

บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจัดท ากลยุทธ์การประกันภัยต่อโดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกันภัยต่อตามนโยบายของบริษัท และต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามประกาศ คปภ. ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) วางนโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อของบริษัท ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท โดยระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอันเก่ียวเนื่องกับการประกันภัยต่อและ
การจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 

2) ก าหนดกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การก าหนดสัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 
สัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและสัดส่วนการรับประกันภัยต่อ (Assumed Reinsurance) ให้ครอบคลุมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินให้เพียงพอต่อการชดใช้ค่าสินไหม  

บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องการก าหนดประเภทการประกันภัยต่อและการท าประกันภัยต่อช่วงให้
เหมาะสมที่สุด เพื่อจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของระดับความเสี่ยงสู งสุดที่รับได้ และไม่เกินความเสี่ยงภัย
สุทธิ ควรต้องเชื่อมโยงกับวิธีการในการจัดการความเสี่ยงภัยสะสมและการเรียกคืนค่าสินไหมมรณกรรม ตลอดจนได้
สะท้อนการประเมินเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาคัดเลือกแผนประกันภัยต่อส าหรับ
การสะสมของภัยขนาดใหญ่จากผู้เอาประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายที่เกิดจากเหตุการณ์มหันตภัย ต้องมี
ระบบการติดตามการสะสมของภัยและทบทวนความเพียงพอของการเอาประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ 

3) ก าหนดกระบวนการติดตามฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิตและ
ความสามารถของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน กระบวนการติดตามค่าสินไหมมรณกรรม กระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงานของโปรแกรมการประกันภัยต่อรวมถึงการตรวจสอบต่าง  ๆ โดยต้องมีการทบทวน ปรับ    
กลยุทธ์การประกันภัยต่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและลักษณะความเสี่ยงของบริษัทเพื่อ รองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคต 

4) ก าหนดรายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานของบริษัทที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ 
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ครบถ้วนอย่างไร นอกจากนี้บริษัทเอาประกันภัยต่ออาจสอบถามถึงบริการของบริษัทรับประกันภัยต่อจากบริษัท
ประกันภัยอื่นที่ใช้บริการอยู่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก็ได้ 
 บริษัทรับประกันภัยต่อควรมีฐานะการเงินที่เติบโตดีมีก าไร มีการก าหนดนโยบายการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของผลการรับประกันภัยและส่วนของการเอาประกันภัยต่อ มีประวัติการรับช าระเบี้ยประกันภัยต่อ
จากบริษัทเอาประกันภัยต่อตามเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีรายได้สม่ าเสมอ 
 3) เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อที่สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก และมีความพร้อมในการบริการได้ใน
เวลาที่ต้องการ  
 โดยปกติแล้วบริษัทรับประกันภัยต่อที่ให้บริการกับบริษัทประกันภัยในทวีปเอเชีย จะมีส านักงานตั้งอยู่
ในประเทศในทวีปเอเชียด้วย เช่น ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี และมักจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเป็น
คนของประเทศนั้น ๆ หากบริษัทเอาประกันภัยต่อเลือกใช้บริการบริษัทรับประกันภัยต่อต่ างประเทศแล้ว ความ
แตกต่างของเวลาท าการอาจไม่เป็นประเด็นส าคัญมากนัก แต่อาจจะมีความยุ่งยากเรื่องการสื่อสารด้านภาษาและ
เอกสารที่จะต้องใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ มากกว่า อย่างไรก็ดี หากบริษัทเอาประกันภัยต่อสามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ที่มีความถนัดในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ปัญหาและความยุ่งยากก็อาจหมดไป  
  กรณีที่มีการขอท าประกันภัยด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงจ าเป็นที่จะต้องเอาประกันภัยต่อเฉพาะ
ราย บริษัทเอาประกันภัยต้องการให้ขั้นตอนการพิจารณาสะดวก เช่น ด้านเอกสารประกอบการพิจารณา การสื่อสาร
ระหว่างผู้พิจารณารับประกันภัยและได้รับการตอบรับประกันภัยต่อที่รวดเร็ว โดยปกติแล้วใช้เวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
บริษัทรับประกันภัยต่อต้องพิจารณาเงื่อนไขการให้บริการนี้ว่าสามารถเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ 
  4) บริษัทรับประภัยต่อควรมีบริการที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทเอาประกันภัยต่อ เช่น บริการ
ด้านวิชาการความรู้ทางด้านเทคนิคการประกันภัย ความรู้ทางการแพทย์ เงื่อนไขต่าง ๆ ในด้านการพิจารณารับ
ประกันภัย และการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทน บริการจัดอบรมเร่ืองที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ให้บริษัทเอาประกันภัย
ต่อ เป็นต้น 
  ส าหรับการประกันชีวิต การพิจารณารับประกันภัยต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจต้อง
ได้รับความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันัยที่มีประสบการณ์สูง บริษัทเอาประกันภัยต่อ
อาจต้องขอค าปรึกษาจากบริษัทรับประกันภัยต่อเพื่อความมั่นใจในการเอาประกันภัยหรือเพื่อกระจายความเสี่ยงภัยที่
มีความเสี่ยงสูง 
 5) ลักษณะของโปรแกรมการจัดสัญญาประกันภัยต่อต้องตรงตามความต้องการของบริษัทเอาประกันภัย
ต่อ และต้องมีประสบการณ์ในการรับประกันภัยต่อมากเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงภัยเพื่อให้มั่นใจในบริการและ
ความรวดเร็วในการจัดการเมื่อเกิดสินไหม 
 การที่บริษัทเอาประกันภัยต่อท าการประกันภัยต่อประเภทที่เป็นที่นิยมในตลาดและใช้บริการบริษัทรับ
ประกันภัยต่อที่เป็นที่ยอมรับในตลาดจะช่วยให้ไม่ต้องกังวลนักในเร่ืองประสบการณ์การรับประกันภัยต่อ แต่หากบริษัท
เอาประกันภัยต่อต้องการขยายธุรกิจในภัยใหม่ ๆ ก็ควรเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีประสบการณ์ในภัยนั้น ๆ 
เนื่องจากจะมีความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงภัยนั้น ๆ และยังได้รับบริการค าปรึกษาด้านเทคนิคด้วย 
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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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การจัดการประกันภัยต่อ     2-3 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
แนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
   
  
1. แนวทางการก ากบัดูแลของ คปภ. ต่อกลยุทธ์การบริหารการประกนัภัยของบริษทัประกนัชีวติ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันชีวิตหรือ
บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่ต้องจัดท ากลยุทธ์การบริหารประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy) 
โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องน าส่งกลยุทธ์การประกันภัยต่อให้นายทะเบียนตามก าหนดเวลาทุกปี  

บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจัดท ากลยุทธ์การประกันภัยต่อโดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกันภัยต่อตามนโยบายของบริษัท และต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามประกาศ คปภ. ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) วางนโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อของบริษัท ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท โดยระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอันเก่ียวเนื่องกับการประกันภัยต่อและ
การจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 

2) ก าหนดกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การก าหนดสัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 
สัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและสัดส่วนการรับประกันภัยต่อ (Assumed Reinsurance) ให้ครอบคลุมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินให้เพียงพอต่อการชดใช้ค่าสินไหม  

บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องการก าหนดประเภทการประกันภัยต่อและการท าประกันภัยต่อช่วงให้
เหมาะสมที่สุด เพื่อจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของระดับความเสี่ยงสู งสุดที่รับได้ และไม่เกินความเสี่ยงภัย
สุทธิ ควรต้องเชื่อมโยงกับวิธีการในการจัดการความเสี่ยงภัยสะสมและการเรียกคืนค่าสินไหมมรณกรรม ตลอดจนได้
สะท้อนการประเมินเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาคัดเลือกแผนประกันภัยต่อส าหรับ
การสะสมของภัยขนาดใหญ่จากผู้เอาประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายที่เกิดจากเหตุการณ์มหันตภัย ต้องมี
ระบบการติดตามการสะสมของภัยและทบทวนความเพียงพอของการเอาประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ 

3) ก าหนดกระบวนการติดตามฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิตและ
ความสามารถของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน กระบวนการติดตามค่าสินไหมมรณกรรม กระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงานของโปรแกรมการประกันภัยต่อรวมถึงการตรวจสอบต่าง  ๆ โดยต้องมีการทบทวน ปรับ    
กลยุทธ์การประกันภัยต่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและลักษณะความเสี่ยงของบริษัทเพื่อ รองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคต 

4) ก าหนดรายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานของบริษัทที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ 
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3-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

บทที ่3 การให้บริการทีด่แีก่ลูกค้า                เพิม่เตมิ 
                  (1 ช่ัวโมง) 
เร่ืองที ่
 3.1 การสร้างความสัมพันธ์และแนวทางการรักษาลูกค้า 
 3.2 การให้บริการหลังการขาย 
 3.3 แนวทางการแก้ปัญหาและหาข้อยุติข้อพิพาทให้สอดคล้องกับหลักพึงปฏิบัติที่ดี  
 3.4 กรณีศึกษาเก่ียวกับการให้บริการแก่ลูกค้า  
 
แนวคดิ 
 1.  การสร้างความสัมพันธ์ในขั้นตอนแรกจะช่วยให้ผู้มุ่งหวังกล้าเปิดเผยตนเอง ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี  

ได้รวดเร็วขึ้น การรักษาความเสมอต้นเสมอปลายจะเป็นแนวทางในการรักษาลูกค้าได้ยืนยาว โดยมีวิธีการ
คัดเลือกกลุ่มลูกค้าตามระดับความสัมพันธ์ จ าแนกตามปี การท าคลังข้อมูล การร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ 
รวมถึงการจ้างเลขานุการเพื่อมาช่วยงานบริการให้ดียิ่งขึ้น 

 2.  การบริการหลังการขายเป็นปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจยั่งยืนเติบโต การเยี่ยมเยียน การทบทวนกรมธรรม์ การ
อ านวยความสะดวกในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และอ่ืน ๆ จะช่วยสร้างความประทับใจและความ
ภักดีให้กับลูกค้า 

 3.  แนวทางการแก้ปัญหาและหาข้อยุติข้อพิพาท เริ่มตั้งแต่กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ และกระบวนการฟ้องร้องต่อศาล การจัดการแก้ปัญหาและหาข้อยุติข้อพิพาทมีความ
จ าเป็นและมีความส าคัญอย่างมาก ที่จะให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ และเกิดความ
ศรัทธาต่อธุรกิจประกันชีวิต 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายการสร้างความสัมพันธ์และแนวทางการรักษาลูกค้าได้ 
 2. อธิบายการให้บริการหลังการขายได้ 
 3. อธิบายแนวทางการแก้ปัญหาและหาข้อยุติข้อพิพาทให้สอดคล้องกับหลักพึงปฏิบัติที่ดีได้ 
 4. วิเคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกับการให้บริการแก่ลูกค้าได้ 
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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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เร่ืองที ่3.1  
การสร้างความสัมพนัธ์และแนวทางการรักษาลูกค้า 
 
 
 หลังจากได้ประกอบอาชีพมาแล้วช่วงเวลาหนึ่งตัวแทนประกันชีวิตจะพบว่าความมั่นคงของอาชีพอยู่ที่การ
สร้างสัมพันธ์ ให้บริการลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่ง่ายต่อการขายและให้ค าแนะน าจะมาจากการ
แนะน าของลูกค้าเก่า ดังนั้นการพัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์จึงเป็นกิจกรรมที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องและให้
ออกมาจากความเป็นตัวตนของตนเอง เพื่อความยั่งยืนของอาชีพในอนาคต ผ่านการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
และรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่ 
 
1. การสร้างความสัมพนัธ์ 
 ใน 10 ขั้นตอนกิจกรรมการขายนั้น ขั้นตอนที่ 1 คือการแสวงหาผู้มุ่งหวัง (Prospecting) เป็นขั้นตอนส าคัญ
มาก เพราะเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการต่าง ๆ ที่เหลือ การผ่านประสบการณ์การท างานประกันชีวิตหลายปี จะช่วย
ให้ขายประกันชีวิตเก่งขึ้น สามารถให้ค าแนะน าที่เหมาะสมมากขึ้น แต่ปัญหาคือไม่มีคนให้ขาย ไม่มีคนให้แนะน า จึง
เป็นสถานการณ์ที่วัดใจของตัวแทนประกันชีวิตในการอยู่หรือไปจากอาชีพนี้ ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อหาผู้
มุ่งหวังใหม่ ขยายตลาดใหม่ และการรักษาลูกค้าเก่า จึงเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งในอาชีพของตัวแทนประกันชีวิต  
 ในโคลงโลกนิติ ฉบับพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร บทหนึ่งสอนว่า 
 

     พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา 
สายดิ่งทิ้งทอดมา    หยั่งได้ 
เขาสูงอาจวัดวา      ก าหนด 
จิตมนุษย์นี้ไซร้      ยากแท้หยั่งถึง 

 
 แปลความได้ว่ามหาสมุทร ต่อให้ลึกสักเพียงใดก็ยังใช้สายดิ่งวัดความลึกได้ ภูเขา ต่อให้สูงสักเพียงใด ก็ยังอาจ
วัดความสูงได้ แต่จิตใจของคนเรานี้ ช่างลึกลับ ซับซ้อน เกินกว่าจะใช้เคร่ืองมือใด ๆ มาวัดให้หยั่งรู้ได้  
 การที่จะเข้าใจถึงจิตใจของผู้อ่ืนเป็นเรื่องยาก เพราะมีหลายระดับ การเข้าใจจิตใจตนเองเป็นเร่ืองที่ง่ายกว่า 
สามารถควบคุมได้ การสร้างทัศนคติเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความสมัพันธ์กับผู้คนต่าง ๆ ตัวแทนประกันชีวิตต้องสรา้ง
ทัศนคติมองโลกในแง่บวกแบบ 360 องศา คือทัศนคติมองโลกในแง่บวก ต่อตนเอง ต่อทีมงาน ต่อบริษัท ต่อธุรกิจ ซึ่ง
เป็นเสาหลักค้ าจุนให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้   
 ทัศนคติเป็นแรงผลักดันของทุก ๆ อย่าง ที่เกิดจากพฤติกรรม แล้วส่งผลต่อการสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น
ก่อให้เกิดบรรยากาศให้เกิดความคุ้นเคยเป็นกันเองในการพูดคุยเกิดความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อกัน เกิดความประทับใจทุก
ครั้ง เมื่อตัวแทนประกันชีวิตไปพบปะเยี่ยมเยียนด้วยไมตรีจิต  เป็นการแสดงถึงความเข้าใจ จะช่วยให้ผู้มุ่งหวัง         
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ควำมสัมพันธ์เพื่อหำ

ผูมุ้ง่หวงัใหม่
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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เร่ืองที ่3.1  
การสร้างความสัมพนัธ์และแนวทางการรักษาลูกค้า 
 
 
 หลังจากได้ประกอบอาชีพมาแล้วช่วงเวลาหนึ่งตัวแทนประกันชีวิตจะพบว่าความมั่นคงของอาชีพอยู่ที่การ
สร้างสัมพันธ์ ให้บริการลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่ง่ายต่อการขายและให้ค าแนะน าจะมาจากการ
แนะน าของลูกค้าเก่า ดังนั้นการพัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์จึงเป็นกิจกรรมที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องและให้
ออกมาจากความเป็นตัวตนของตนเอง เพื่อความยั่งยืนของอาชีพในอนาคต ผ่านการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
และรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่ 
 
1. การสร้างความสัมพนัธ์ 
 ใน 10 ขั้นตอนกิจกรรมการขายนั้น ขั้นตอนที่ 1 คือการแสวงหาผู้มุ่งหวัง (Prospecting) เป็นขั้นตอนส าคัญ
มาก เพราะเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการต่าง ๆ ที่เหลือ การผ่านประสบการณ์การท างานประกันชีวิตหลายปี จะช่วย
ให้ขายประกันชีวิตเก่งขึ้น สามารถให้ค าแนะน าที่เหมาะสมมากขึ้น แต่ปัญหาคือไม่มีคนให้ขาย ไม่มีคนให้แนะน า จึง
เป็นสถานการณ์ที่วัดใจของตัวแทนประกันชีวิตในการอยู่หรือไปจากอาชีพนี้ ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อหาผู้
มุ่งหวังใหม่ ขยายตลาดใหม่ และการรักษาลูกค้าเก่า จึงเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งในอาชีพของตัวแทนประกันชีวิต  
 ในโคลงโลกนิติ ฉบับพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร บทหนึ่งสอนว่า 
 

     พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา 
สายดิ่งทิ้งทอดมา    หยั่งได้ 
เขาสูงอาจวัดวา      ก าหนด 
จิตมนุษย์นี้ไซร้      ยากแท้หยั่งถึง 

 
 แปลความได้ว่ามหาสมุทร ต่อให้ลึกสักเพียงใดก็ยังใช้สายดิ่งวัดความลึกได้ ภูเขา ต่อให้สูงสักเพียงใด ก็ยังอาจ
วัดความสูงได้ แต่จิตใจของคนเรานี้ ช่างลึกลับ ซับซ้อน เกินกว่าจะใช้เคร่ืองมือใด ๆ มาวัดให้หยั่งรู้ได้  
 การที่จะเข้าใจถึงจิตใจของผู้อ่ืนเป็นเรื่องยาก เพราะมีหลายระดับ การเข้าใจจิตใจตนเองเป็นเร่ืองที่ง่ายกว่า 
สามารถควบคุมได้ การสร้างทัศนคติเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความสมัพันธ์กับผู้คนต่าง ๆ ตัวแทนประกันชีวิตต้องสรา้ง
ทัศนคติมองโลกในแง่บวกแบบ 360 องศา คือทัศนคติมองโลกในแง่บวก ต่อตนเอง ต่อทีมงาน ต่อบริษัท ต่อธุรกิจ ซึ่ง
เป็นเสาหลักค้ าจุนให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้   
 ทัศนคติเป็นแรงผลักดันของทุก ๆ อย่าง ที่เกิดจากพฤติกรรม แล้วส่งผลต่อการสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น
ก่อให้เกิดบรรยากาศให้เกิดความคุ้นเคยเป็นกันเองในการพูดคุยเกิดความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อกัน เกิดความประทับใจทุก
ครั้ง เมื่อตัวแทนประกันชีวิตไปพบปะเยี่ยมเยียนด้วยไมตรีจิต  เป็นการแสดงถึงความเข้าใจ จะช่วยให้ผู้มุ่งหวัง         
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เกิดความรู้สึกอบอุ่น และค่อย ๆ เกิดความรู้สึกมั่นใจที่จะเล่าปัญหาความทุกข์ ความไม่สบายใจของตนเองออกมา 
ตัวแทนประกันชีวิตจะสามารถอาศัยกระบวนการของการให้ค าปรึกษาด าเนิ นการในขั้นตอนต่อไป การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีมีความหมายรวมถึงการท าความตกลงกันในเรื่องที่จะพูดคุยกัน เวลาที่ให้แก่กัน การรักษาความลับ 
ความร่วมมือในการค้นหาปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการพบกันครั้งแรก
จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ เพราะในการด าเนินการตามกระบวนการขายทุกขั้นตอนจ าเป็นต้องอาศัยการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีตลอดกระบวนการ  
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในขั้นตอนแรก จะช่วยให้ผู้มุ่งหวังกล้าเปิดเผยตนเอง แสดงความคิดความรู้สึก   
ต่าง ๆ ออกมาได้เต็มที่ โดยตัวแทนประกันชีวิตจะแสดงออกในด้านการยอมรับ และเข้าใจผู้มุ่งหวัง ทั้งทางด้านร่างกาย 
วาจา ใจ โดยไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินการกระท า ความคิด หรือความรู้สึกของผู้มุ่งหวัง กระตุ้นให้ผู้มุ่งหวังแสดงออกมาก
ขึ้นท าให้ได้ข้อมูลมากเพียงพอ ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีความช านาญในการใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษาและ
กระบวนการช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจความรู้สึกนึกคิด ปัญหา และความต้องการของตนเองอย่างกระจ่าง ท าให้
มองเห็นคุณค่าของตนเอง เกิดก าลังใจและความรู้สึกมั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองต่อไปได้  
 เมื่อสัมพันธ์อันดีได้เกิดขึ้นแล้ว จ าเป็นต้องมีความต่อเนื่อง รักษาความเสมอต้นเสมอปลาย และพัฒนา
ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และถนอมความสัมพันธ์ให้ยืนยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ยาก หากแต่ว่าควรต้องเข้าใจ
และเห็นความส าคัญ เช่นรู้จักมีเวลาให้แก่กันและกัน มองกันในแง่ดี มีอารมณ์ขันบ้าง รักษาสัญญาและชมคนอ่ืนให้เป็น 
การไม่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่น เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต เป็นหนทางช่วยถนอมความสัมพันธ์ได้ 
 
2. แนวทางการรักษาลูกค้า 
 2.1 ความส าคัญของการรักษาลูกค้า การมุ่งเน้นการหาลูกค้ารายใหม่เป็นสิ่งจ าเป็น แต่ตัวแทนประกันชีวิต
ต้องไม่ลืมรักษาลูกค้าเก่าไว้ด้วย เพราะรายได้ของตัวแทนประกันชีวิตนั้นมาจากค่าบ าเหน็จท าประกันภัย (คอมมิชชั่น) 
ปีแรกที่มาจากลูกค้ารายใหม่ กับค่าบ าเหน็จเก็บเบี้ยประกันภัย (คอมมิชชั่น) ปีต่ออายุซึ่งมาจากลูกค้ารายเก่า การได้
ลูกค้ารายใหม่ แต่ไม่สามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อความยั่งยืนในอาชีพ ดังนั้นการรักษาลูกค้าจึงมี
ความส าคัญมาก ดังนี้ 
  1) ลูกค้าจะเกิดความภักดีต่อตัวแทนประกันชีวิตเป็นหลักและบริษัทประกันชีวิตเป็นรอง 
  2) ลูกค้าจะซื้อสินค้ามากข้ึน พร้อมกับต้อนรับสินค้าใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อลูกค้า 
  3) ลูกค้าจะพูดถึงสินค้าของบริษัทในทางที่ดี และกระจายข่าวสารให้ในวงกว้าง 
  4) ลูกค้าจะไม่อ่อนไหวต่อการโฆษณาหรือส่งเสริมการตลาดของคู่แข่งขัน 
  5) ลูกค้าจะให้ข้อเสนอหรือแนวคิดต่าง ๆ แก่เรา 
  6) ลูกค้าจะแนะน าและให้รายชื่อคนใหม่ ๆ มาใช้บริการของบริษัท 
  7) ต้นทุนในการน าเสนอบริการหรือธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดกับลูกค้าเก่าหรือลูกค้าประจ านั้นจะต่ ากว่าการ
ท ากิจกรรมเดียวกันในลูกค้ารายใหม่ เพราะการได้ลูกค้ารายใหม่นั้นต้องใช้ต้นทุนคิดเป็น 5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ต้นทุนในการรักษาลูกค้าเก่าและการท าให้ลูกค้าเดิมมีความพอใจ เนื่องจากต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจะหา
ลูกค้าใหม่ซึ่งต้องดึงมาจากคู่แข่งขันหรือเร่ิมต้นใหม่ตั้งแต่แรก ๆ  
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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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การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 3-5 
 

 
 

  8) ลูกค้าจะเป็นผู้ขอซื้อหรือแนะน าผู้มุ่งหวังรายใหม่ ให้มาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตและสินค้าประกันภัย
กับเราเอง 
  2.2 เทคนิคการรักษาลกูค้า ผลจากการรักษาลูกค้าเก่า จะท าให้อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์สูงขึ้น หมายถึง
รายได้จากการต่ออายุปีที่ 2 ข้ึนไป ยิ่งมากเท่าไรก็หมายถึงรายได้ที่มั่นคงเท่านั้น จ านวนลูกค้าที่มากข้ึนจึงจ าเป็นต้องมี
การบริหารจัดการที่ดี มีหลายเทคนิคที่สามารถน ามาปรับใช้ได้ดังนี้  
   1) วิธีการ ABC เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ สามารถแบ่งลูกค้าออกเป็นส่วน ๆ ตามระดับ
รายได้ อาชีพ ขนาดของครอบครัว ได้ดังนี้  
   กลุ่ม A คือลูกค้าที่ดีที่สุด เป็นกลุ่มที่ยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างดีมาก และให้ความ
ไว้วางใจในระดับสูง สามารถขายเพิ่มได้และแนะน าลูกค้าให้อย่างสม่ าเสมอ ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับบริการที่ดี
ที่สุด 
   กลุ่ม B คือลูกค้าที่ควรต้องยกระดับความสัมพันธ์และรู้สึกเข้ากันได้ สถานะความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลางและต้องสร้างความไว้วางใจเพิ่มขึ้น เป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการพัฒนาให้เข้าอยู่ในระดับกลุ่ม A ใน
อนาคต 
   กลุ่ม C คือลูกค้าที่ต้องการบริการขั้นพื้นฐาน ไม่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น หรือมี
ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล สิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตอยากบริการไม่สามารถยกระดับได้ กลุ่มนี้อาจมีลักษณะขี้สงสัย 
จุกจิก และเรียกร้องมากเกินไป 
  2) การจ าแนกตามปี 
   (1) กรณีลูกค้าในปีแรก ตัวแทนประกันชีวิตต้องให้น้ าหนักการสร้างความสัมพันธ์มากที่สุด เพื่อให้
เกิดความรู้จักคุ้นเคยและความไว้วางใจมากข้ึน จ าเป็นต้องมีการสื่อสารบ่อยคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ การสื่อสาร
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Line, Facebook ส่งของขวัญที่ระลึกในโอกาสเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าตระหนักและรู้สึกว่าเป็นคน
ส าคัญ เป้าหมายเพื่อให้ลูกค้ารักษากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อไปและไม่ลืมว่ามีประกันชีวิตอยู่ เพราะลูกค้าจะได้เก็บ
เงินเพื่อส่งเบี้ยประกันในปีต่อไป 
   (2) กรณีลูกค้าปีที่ 2-3 ขึ้นไป ตัวแทนประกันชีวิตต้องให้น้ าหนักการสร้างความสัมพันธ์รองลงมา
จากปีที่ 1 สถานะความคุ้นเคยและความไว้ใจระหว่างกันเริ่มมีมากขึ้น ต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ส่งของขวัญที่
ระลึก บัตรอวยพร ไปเยี่ยมเยียนเมื่อมีโอกาส 
   (3) กรณีลูกค้าปีที่ 4 เป็นต้นไป ความสม่ าเสมอในการติดต่อสื่อสารคือหัวใจของการบริการที่ดี  
ควรติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง แต่สามารถลดความถี่น้อยกว่าในปีแรก ๆ ได้ เพราะลูกค้ามีความเข้าใจ ให้
ความไว้วางใจในระดับที่สูงขึ้น หากได้ผ่านประสบการณ์การเรียกร้องสินไหมทดแทนด้วยแล้ว จะยิ่งมีโอกาสแนะน า
ลูกค้าใหม่ให้และป้องกันคู่แข่งเข้ามาในครอบครัวและบุคคลที่รู้จักของลูกค้ารายนี้ด้วย  
  3) การจัดท าคลังข้อมูล ตัวแทนประกันชีวิตต้องทราบลักษณะนิสัยของลูกค้าเก่าว่า ชอบอะไร ไม่ชอบ
อะไรตามลักษณะของแต่ละบุคคล โดยการจัดท าคลังข้อมูลบันทึกเอาไว้ เช่นในสมุดบันทึกลูกค้า หรือในโปรแกรม 
CRM ของบริษัทที่มีให้บริการหรือในนามส่วนตัว 
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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  8) ลูกค้าจะเป็นผู้ขอซื้อหรือแนะน าผู้มุ่งหวังรายใหม่ ให้มาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตและสินค้าประกันภัย
กับเราเอง 
  2.2 เทคนิคการรักษาลกูค้า ผลจากการรักษาลูกค้าเก่า จะท าให้อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์สูงขึ้น หมายถึง
รายได้จากการต่ออายุปีที่ 2 ข้ึนไป ยิ่งมากเท่าไรก็หมายถึงรายได้ที่มั่นคงเท่านั้น จ านวนลูกค้าที่มากข้ึนจึงจ าเป็นต้องมี
การบริหารจัดการที่ดี มีหลายเทคนิคที่สามารถน ามาปรับใช้ได้ดังนี้  
   1) วิธีการ ABC เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ สามารถแบ่งลูกค้าออกเป็นส่วน ๆ ตามระดับ
รายได้ อาชีพ ขนาดของครอบครัว ได้ดังนี้  
   กลุ่ม A คือลูกค้าที่ดีที่สุด เป็นกลุ่มที่ยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างดีมาก และให้ความ
ไว้วางใจในระดับสูง สามารถขายเพิ่มได้และแนะน าลูกค้าให้อย่างสม่ าเสมอ ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับบริการที่ดี
ที่สุด 
   กลุ่ม B คือลูกค้าที่ควรต้องยกระดับความสัมพันธ์และรู้สึกเข้ากันได้ สถานะความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลางและต้องสร้างความไว้วางใจเพิ่มขึ้น เป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการพัฒนาให้เข้าอยู่ในระดับกลุ่ม A ใน
อนาคต 
   กลุ่ม C คือลูกค้าที่ต้องการบริการขั้นพื้นฐาน ไม่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น หรือมี
ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล สิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตอยากบริการไม่สามารถยกระดับได้ กลุ่มนี้อาจมีลักษณะขี้สงสัย 
จุกจิก และเรียกร้องมากเกินไป 
  2) การจ าแนกตามปี 
   (1) กรณีลูกค้าในปีแรก ตัวแทนประกันชีวิตต้องให้น้ าหนักการสร้างความสัมพันธ์มากที่สุด เพื่อให้
เกิดความรู้จักคุ้นเคยและความไว้วางใจมากข้ึน จ าเป็นต้องมีการสื่อสารบ่อยคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ การสื่อสาร
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Line, Facebook ส่งของขวัญที่ระลึกในโอกาสเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าตระหนักและรู้สึกว่าเป็นคน
ส าคัญ เป้าหมายเพื่อให้ลูกค้ารักษากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อไปและไม่ลืมว่ามีประกันชีวิตอยู่ เพราะลูกค้าจะได้เก็บ
เงินเพื่อส่งเบี้ยประกันในปีต่อไป 
   (2) กรณีลูกค้าปีที่ 2-3 ขึ้นไป ตัวแทนประกันชีวิตต้องให้น้ าหนักการสร้างความสัมพันธ์รองลงมา
จากปีที่ 1 สถานะความคุ้นเคยและความไว้ใจระหว่างกันเริ่มมีมากขึ้น ต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ส่งของขวัญที่
ระลึก บัตรอวยพร ไปเยี่ยมเยียนเมื่อมีโอกาส 
   (3) กรณีลูกค้าปีที่ 4 เป็นต้นไป ความสม่ าเสมอในการติดต่อสื่อสารคือหัวใจของการบริการที่ดี  
ควรติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง แต่สามารถลดความถี่น้อยกว่าในปีแรก ๆ ได้ เพราะลูกค้ามีความเข้าใจ ให้
ความไว้วางใจในระดับที่สูงขึ้น หากได้ผ่านประสบการณ์การเรียกร้องสินไหมทดแทนด้วยแล้ว จะยิ่งมีโอกาสแนะน า
ลูกค้าใหม่ให้และป้องกันคู่แข่งเข้ามาในครอบครัวและบุคคลที่รู้จักของลูกค้ารายนี้ด้วย  
  3) การจัดท าคลังข้อมูล ตัวแทนประกันชีวิตต้องทราบลักษณะนิสัยของลูกค้าเก่าว่า ชอบอะไร ไม่ชอบ
อะไรตามลักษณะของแต่ละบุคคล โดยการจัดท าคลังข้อมูลบันทึกเอาไว้ เช่นในสมุดบันทึกลูกค้า หรือในโปรแกรม 
CRM ของบริษัทที่มีให้บริการหรือในนามส่วนตัว 
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  4) การจ้างเลขานุการ เพื่อแบ่งเบาภาระช่วยท างานแทนตัวแทนประกันชีวิต ด้านการติดตามเอกสาร 
การโทรศัพท์แจ้งเตือนต่าง ๆ และการให้บริการ เช่น การเก็บเบี้ยประกันภัย การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ เป็นต้น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจของตัวแทนประกันชีวิต 
  5) การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า โดยธรรมเนียมของคนไทย หากมีการเชิญให้เข้าร่วมงานที่จัดขึ้น
โดยลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิตควรต้องไปร่วมหรือหากไม่สามารถเข้าร่วมได้ก็ต้องโทรศัพท์แจ้งเหตุผล ไม่ควรเงียบไป 
เพราะความสัมพันธ์ที่สร้างมาอาจขาดจากกันได้ 
  6) การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ตัวแทนประกันชีวิตควรเชิญลูกค้ามาร่วมกิจกรรมทั้งที่จัดโดย
บริษัท หรือกิจกรรมภายนอกบ้างเป็นคร้ังคราว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นหนามากยิ่งขึ้น 
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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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เร่ืองที ่3.2  
การให้บริการหลงัการขาย 
 
 
 “การบริการหลังการขาย” เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการรักษากรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยให้น าส่งเบี้ย
ประกันภัยและมีผลบังคับตลอดไปจนครบสัญญา ตัวแทนประกันชีวิตมีหน้าที่ให้บริการหลังการขาย ดังต่อไปนี้ 
 1. การส่งมอบกรมธรรม์ 
 2. การเก็บเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ 
 3. การรักษาความยั่งยืนของกรมธรรม์ 
 4. การต่ออายุสัญญาประกันภัย 
 5. การเยี่ยมเยียนผู้เอาประกันภัย 
 6. การทบทวนกรมธรรม์และสัญญาเพิ่มเติมประจ าปี 
 7. การอ านวยความสะดวกในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินครบก าหนด 
 8. การอ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
 
1. การส่งมอบกรมธรรม์ 
 การส่งมอบกรมธรรม์ ถือเป็นการบริการหลังการขายที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้ตัวแทนประกันชีวิตได้ชี้แจง
ให้ผู้เอาประกันภัยนั้นได้ทราบว่าตนเอง “ซื้ออะไร แล้วซื้อไปท าไม” การส่งมอบกรมธรรม์ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1.1 ขั้นเตรียมการ 
  1) ตรวจสอบกรมธรรม์ว่าถูกต้อง และมีใบเสร็จครบถ้วนหรือไม่  
  2) ลงรายการในบัญชีผู้เอาประกันภัย หรือมีสมุดบันทึกรายนามผู้เอาประกันภัยซึ่งจะมีข้อมูลดังนี้  
   (1) เลขที่กรมธรรม์ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เอาประกันภัย แบบประกันภัย จ านวนเงิน
เอาประกันภัย งวดช าระเบี้ย 
   (2) วันครบก าหนดช าระเบี้ย วันเร่ิม-วันครบก าหนดสัญญา อายุผู้เอาประกันภัย อาชีพ 
   (3) กรมธรรม์ฉบับที่ซื้อเพิ่ม แผนผังเดินทางไปบ้านผู้เอาประกันภัย 
  3) เตรียมค าแนะน าเก่ียวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ 
  4) เตรียมค าพูดแก้ข้อสงสัย 
  5) นัดหมาย วัน เวลาส่งมอบกรมธรรม์ 
 เมื่อได้นัดหมายแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตต้องทบทวนเรื่องราวต่าง  ๆ ที่จะไปคุยกับผู้เอาประกันภัย และ
ตระหนักอยู่เสมอว่า “การพบครั้งนี้ ก็เหมือนกับการไปสัมภาษณ์เพื่อขาย” ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไข 
เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจจริง ๆ  
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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เร่ืองที ่3.2  
การให้บริการหลงัการขาย 
 
 
 “การบริการหลังการขาย” เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการรักษากรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยให้น าส่งเบี้ย
ประกันภัยและมีผลบังคับตลอดไปจนครบสัญญา ตัวแทนประกันชีวิตมีหน้าที่ให้บริการหลังการขาย ดังต่อไปนี้ 
 1. การส่งมอบกรมธรรม์ 
 2. การเก็บเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ 
 3. การรักษาความยั่งยืนของกรมธรรม์ 
 4. การต่ออายุสัญญาประกันภัย 
 5. การเยี่ยมเยียนผู้เอาประกันภัย 
 6. การทบทวนกรมธรรม์และสัญญาเพิ่มเติมประจ าปี 
 7. การอ านวยความสะดวกในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินครบก าหนด 
 8. การอ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
 
1. การส่งมอบกรมธรรม์ 
 การส่งมอบกรมธรรม์ ถือเป็นการบริการหลังการขายที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้ตัวแทนประกันชีวิตได้ชี้แจง
ให้ผู้เอาประกันภัยนั้นได้ทราบว่าตนเอง “ซื้ออะไร แล้วซื้อไปท าไม” การส่งมอบกรมธรรม์ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1.1 ขั้นเตรียมการ 
  1) ตรวจสอบกรมธรรม์ว่าถูกต้อง และมีใบเสร็จครบถ้วนหรือไม่  
  2) ลงรายการในบัญชีผู้เอาประกันภัย หรือมีสมุดบันทึกรายนามผู้เอาประกันภัยซึ่งจะมีข้อมูลดังนี้  
   (1) เลขที่กรมธรรม์ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เอาประกันภัย แบบประกันภัย จ านวนเงิน
เอาประกันภัย งวดช าระเบี้ย 
   (2) วันครบก าหนดช าระเบี้ย วันเร่ิม-วันครบก าหนดสัญญา อายุผู้เอาประกันภัย อาชีพ 
   (3) กรมธรรม์ฉบับที่ซื้อเพิ่ม แผนผังเดินทางไปบ้านผู้เอาประกันภัย 
  3) เตรียมค าแนะน าเก่ียวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ 
  4) เตรียมค าพูดแก้ข้อสงสัย 
  5) นัดหมาย วัน เวลาส่งมอบกรมธรรม์ 
 เมื่อได้นัดหมายแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตต้องทบทวนเรื่องราวต่าง  ๆ ที่จะไปคุยกับผู้เอาประกันภัย และ
ตระหนักอยู่เสมอว่า “การพบครั้งนี้ ก็เหมือนกับการไปสัมภาษณ์เพื่อขาย” ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไข 
เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจจริง ๆ  
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 1.2 ขั้นตอนการส่งมอบกรมธรรม์ 
   1) แสดงความยินดีกับผู้เอาประกันภัยที่จะได้รับความคุ้มครองและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เอาประกันภัย 
  2) ชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่า “การประกันชีวิต” ช่วยอะไรได้บ้าง ชี้จุดส าคัญของกรมธรรม์ให้
เข้าใจว่าเขาซื้ออะไร ซื้อไปท าไม ให้เห็นคุณค่าของตัวกรมธรรม์ 
  3) อธิบายให้ทราบเงื่อนไขกรมธรรม์ ผลประโยชน์เมื่อสัญญาครบก าหนด หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ระหว่างทรงชีพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์แต่ละแบบ ผลประโยชน์หรือความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต  หรือทุพพลภาพ 
อธิบายให้เห็นความคุ้มครองในรูปแบบต่าง ๆ ของสัญญาประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันลอบท าร้าย เงินชดเชย
กรณีต้องรักษาพยาบาล และการประกันสุขภาพ รวมไปถึงการส่งเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ย ใบเตือน
การช าระเบี้ยประกันภัย ข้อแตกต่างระหว่างการช าระเบี้ยประกันภัย รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน 
  4) ขายประกันภัยเพิ่ม ขณะส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ถือเป็นโอกาสดีที่จะทราบความต้องการ
เพิ่มเติมของผู้เอาประกันภัย แสวงหาจุดที่จะขายประกันภัยเพิ่ม มีผู้เอาประกันภัย 20-30% ที่ซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติม
จากที่ซื้อไปแล้ว 
  5) ขอรายชื่อผู้มุ่งหวังใหม่ เพราะยังมีคนอีกเป็นจ านวนมากที่รู้จักกับผู้เอาประกันภัยและยังไม่ได้ท า
ประกันชีวิต บุคคลเหล่านี้อาจจะเป็นญาติ เพื่อนฝูง คนสนิทของผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีมักจะขอ
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มุ่งหวังจากผู้เอาประกันภัยใหม่เสมอ  เพราะผู้เอาประกันภัยใหม่ ๆ จะมีความ
กระตือรือร้นในการท าประกันชีวิต เมื่อถูกขอร้องก็จะยินดีแนะน าให้รู้จักกับเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักที่ตนเห็นว่าพอจะท า
ประกันชีวิตได้ นอกจากนี้ ตัวแทนประกันชีวิตอาจถามถึงญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านที่ดีของผู้เอาประกันภัย การขอความ
ร่วมมือให้ผู้เอาประกันภัยเขียนจดหมายแนะน า โทรศัพท์ หรือช่วยน าพาให้ การขายรายใหม่ก็ย่อมมีโอกาสมากข้ึน 
  “ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันภัยแล้ว ย่อมมีน้อยกว่าผู้มุ่งหวังที่จะขายต่อไปในอนาคตเสมอ” ผู้เอา
ประกันภัยที่ซื้อประกันภัยแล้วเปรียบเสมือนสะพานทอดข้ามไปยังผู้มุ่งหวังรายใหม่ ๆ ต่อไป การสร้างสะพานเพิ่มข้ึนก็
เท่ากับท าให้ตัวแทนประกันชีวิตขายได้ง่ายขึ้น 
 เมื่อขอรายชื่อผู้มุ่งหวังใหม่แล้ว ก่อนลากลับ ควรแสดงความยินดีกับผู้เอาประกันภัยอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับ
ขอบคุณที่ได้ให้รายชื่อผู้มุ่งหวัง 
 
2. การเกบ็เบีย้ประกนัภัยปีต่ออายุ 
 เมื่อได้ส่งมอบกรมธรรม์และชี้แจงผลประโยชน์แล้ว การเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นข้ันตอนการบริการหลังการ
ขายที่จะยังผลประโยชน์ให้กรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยมีผลบังคับให้ความคุ้มครองตลอดอายุสัญญา  และเป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ของผู้ขาย การเก็บเบี้ยประกันภัยนี้มิใช่เป็นการท าหน้าที่เก็บเงิน แต่ถือเป็นการเยี่ยมเยียนสอบถามความ
ต้องการหรือความจ าเป็นใหม่ ๆ ของผู้เอาประกันภัยอีกด้วย 
 ตัวแทนประกันชีวิตบางรายไม่เห็นความจ าเป็นของการเก็บเบี้ยประกันภัย การรับใบค าขอเอาประกันภัยโดย
ไม่รับเบี้ยประกันภัยงวดแรกไปทันที การช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้ หรือเก็บเบี้ยประกันภัยเพียง ปีแรก แล้วก็ไม่ไป
เก็บอีก หรือเมื่อย้ายภูมิล าเนาใหม่ก็ทิ้งผู้เอาประกันภัยโดยไม่โอนผลงานไปให้ผู้อ่ืนเก็บแทน เช่นนี้ถือเป็นพฤติกรรม
อันตรายร้ายแรงอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการสูญเสียเงินทองโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ยังเป็นการท าลายชื่อเสียง
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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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ตัวเองและธุรกิจประกันชีวิตอีกด้วย และประการที่ส าคัญ ลูกค้าจะสูญเสียผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ตัวแทนประกัน
ชีวิตที่มีลักษณะปฏิบัติดังกล่าวจึงยากที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพ และผลสุดท้ายก็ต้องไปจากวงการประกันชีวิต 
 หลักการเก็บเบี้ยประกันภัย มี 6 ประการ ดังนี้ 
  1) รวดเร็ว ต้องเก็บเบี้ยประกันภัยให้เร็วที่สุด จะได้มีเวลาในการหาผู้มุ่งหวัง การขายและการแสวงหา
ตัวแทนประกันชีวิตเข้ามาร่วมงานด้วยมากข้ึน 
  2) ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การเก็บเบี้ยประกันภัยในเขตท้องที่เดียวกันควรเก็บในวัน
เดียวกันและนัดหมายล่วงหน้าไว้ก่อน 
  3) ตรงต่อเวลา เก็บเบี้ยประกันภัย ทุกเดือนตามวันเวลาที่นัดหมายและตรงตามก าหนดเสมอ เพื่อให้
เกิดความเคยชิน เป็นการสร้างนิสัยที่ดีในการช าระเบี้ยประกันภัย และสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้เอาประกันภัยด้วย 
  4) ความสะดวกทั้งตัวแทนประกันชีวิตและผู้เอาประกันภัย เช่น การให้ธนาคารหักเงินเข้าบัญชีทุกเดือน 
หรือการช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
  5) ความถูกต้อง การเก็บเบี้ยประกันภัยจะต้องตรงตามงวดที่ช าระ การเขียนใบเสร็จต้องถูกต้องชัดเจน
ทั้งชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี ที่ช าระเบี้ยประกันภัย 
  6) ความปลอดภัย เงินของผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งครบตามจ านวนด้วยความถูกต้องและปลอดภัย พึง
ระลึกเสมอว่า เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระนั้น เป็นเงินที่ฝากไว้เพื่ออนาคตส าหรับตัวผู้เอาประกันภัยเอง
และครอบครัว 
 ประโยชน์ของการเก็บเบี้ยประกันภัย การเก็บเบี้ยประกันภัยให้ประโยชน์แก่ทั้งผู้เอาประกันภัยและตัวแทน
ประกันชีวิต ในมุมมองของการท างาน การเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นงานพื้นฐานที่ให้ประโยชน์แก่ตัวแทนประกันชีวิต 
ดังนี้ 
  1) รายได้ ได้แก ่ค่าบ าเหน็จท าประกันภัย (ค่าคอมมิชชั่น) ค่าบ าเหน็จเก็บเบี้ยประกันภัย บ าเหน็จรายปี 
เงินรางวัลโบนัส เงินรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ 
  2) ผู้ร่วมงานใหม่ ผู้เอาประกันภัยก็คือบุคคลที่ได้รับการสนองความต้องการ ความจ าเป็นด้วยการ
ประกันชีวิต ย่อมมีความคิดในแง่ดีเก่ียวกับการประกันชีวิต ถือเป็นโอกาสที่จะชักชวนให้เข้ามาร่วมงานด้วย  
 ผู้เอาประกันภัยเป็นพื้นฐานผลงานความก้าวหน้า และอาจเป็นผู้แนะน า  เป็นผู้ชักชวนหรือแม้กระทั่งเป็น
ตัวแทนประกันชีวิตก็ได้ การบริการหลังการขายที่ดีย่อมท าให้เกิดความผูกพันและสะดวกที่จะเสนอขายอาชีพ ชักชวน
ให้เข้ามาร่วมงานด้านประกันชีวิต งานขายนั้นสิ่งที่ส าคัญก็คือ การสร้างก าลังคนใหม่ ทีมงานใดก าลังคนหนาแน่น มี
คุณภาพ ทีมงานนั้นย่อมมั่นคง มีความก้าวหน้าและมีอนาคต 
 
3. การรักษาความยัง่ยนืของกรมธรรม์ 
 การเพิ่มรายได้ของตัวแทนประกันชีวิตอีกวิธีหนึ่งคือ การรักษาผลบังคับ แต่ในการรักษาผลบังคับต้องเร่ิมต้น
ตั้งแต่การขาย โดยหาผู้มุ่งหวังที่มีคุณภาพ การขายก็ต้องขายความต้องการหรือความจ าเป็นของผู้ซื้อ พร้อมทั้งดูก าลัง
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยด้วย นอกจากนั้นการบริการที่ดีหลังการขาย การติดตาม
เก็บเบี้ยประกันภัยอย่างทั่วถึง และการพยายามต่ออายุสัญญากรมธรรม์ที่ขาดผล สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อตัวแทน
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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ตัวเองและธุรกิจประกันชีวิตอีกด้วย และประการที่ส าคัญ ลูกค้าจะสูญเสียผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ตัวแทนประกัน
ชีวิตที่มีลักษณะปฏิบัติดังกล่าวจึงยากที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพ และผลสุดท้ายก็ต้องไปจากวงการประกันชีวิต 
 หลักการเก็บเบี้ยประกันภัย มี 6 ประการ ดังนี้ 
  1) รวดเร็ว ต้องเก็บเบี้ยประกันภัยให้เร็วที่สุด จะได้มีเวลาในการหาผู้มุ่งหวัง การขายและการแสวงหา
ตัวแทนประกันชีวิตเข้ามาร่วมงานด้วยมากข้ึน 
  2) ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การเก็บเบี้ยประกันภัยในเขตท้องที่เดียวกันควรเก็บในวัน
เดียวกันและนัดหมายล่วงหน้าไว้ก่อน 
  3) ตรงต่อเวลา เก็บเบี้ยประกันภัย ทุกเดือนตามวันเวลาที่นัดหมายและตรงตามก าหนดเสมอ เพื่อให้
เกิดความเคยชิน เป็นการสร้างนิสัยที่ดีในการช าระเบี้ยประกันภัย และสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้เอาประกันภัยด้วย 
  4) ความสะดวกทั้งตัวแทนประกันชีวิตและผู้เอาประกันภัย เช่น การให้ธนาคารหักเงินเข้าบัญชีทุกเดือน 
หรือการช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
  5) ความถูกต้อง การเก็บเบี้ยประกันภัยจะต้องตรงตามงวดที่ช าระ การเขียนใบเสร็จต้องถูกต้องชัดเจน
ทั้งชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี ที่ช าระเบี้ยประกันภัย 
  6) ความปลอดภัย เงินของผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งครบตามจ านวนด้วยความถูกต้องและปลอดภัย พึง
ระลึกเสมอว่า เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระนั้น เป็นเงินที่ฝากไว้เพื่ออนาคตส าหรับตัวผู้เอาประกันภัยเอง
และครอบครัว 
 ประโยชน์ของการเก็บเบี้ยประกันภัย การเก็บเบี้ยประกันภัยให้ประโยชน์แก่ทั้งผู้เอาประกันภัยและตัวแทน
ประกันชีวิต ในมุมมองของการท างาน การเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นงานพื้นฐานที่ให้ประโยชน์แก่ตัวแทนประกันชีวิต 
ดังนี้ 
  1) รายได้ ได้แก ่ค่าบ าเหน็จท าประกันภัย (ค่าคอมมิชชั่น) ค่าบ าเหน็จเก็บเบี้ยประกันภัย บ าเหน็จรายปี 
เงินรางวัลโบนัส เงินรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ 
  2) ผู้ร่วมงานใหม่ ผู้เอาประกันภัยก็คือบุคคลที่ได้รับการสนองความต้องการ ความจ าเป็นด้วยการ
ประกันชีวิต ย่อมมีความคิดในแง่ดีเก่ียวกับการประกันชีวิต ถือเป็นโอกาสที่จะชักชวนให้เข้ามาร่วมงานด้วย  
 ผู้เอาประกันภัยเป็นพื้นฐานผลงานความก้าวหน้า และอาจเป็นผู้แนะน า  เป็นผู้ชักชวนหรือแม้กระทั่งเป็น
ตัวแทนประกันชีวิตก็ได้ การบริการหลังการขายที่ดีย่อมท าให้เกิดความผูกพันและสะดวกที่จะเสนอขายอาชีพ ชักชวน
ให้เข้ามาร่วมงานด้านประกันชีวิต งานขายนั้นสิ่งที่ส าคัญก็คือ การสร้างก าลังคนใหม่ ทีมงานใดก าลังคนหนาแน่น มี
คุณภาพ ทีมงานนั้นย่อมมั่นคง มีความก้าวหน้าและมีอนาคต 
 
3. การรักษาความยัง่ยนืของกรมธรรม์ 
 การเพิ่มรายได้ของตัวแทนประกันชีวิตอีกวิธีหนึ่งคือ การรักษาผลบังคับ แต่ในการรักษาผลบังคับต้องเร่ิมต้น
ตั้งแต่การขาย โดยหาผู้มุ่งหวังที่มีคุณภาพ การขายก็ต้องขายความต้องการหรือความจ าเป็นของผู้ซื้อ พร้อมทั้งดูก าลัง
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยด้วย นอกจากนั้นการบริการที่ดีหลังการขาย การติดตาม
เก็บเบี้ยประกันภัยอย่างทั่วถึง และการพยายามต่ออายุสัญญากรมธรรม์ที่ขาดผล สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อตัวแทน
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ประกันชีวิตอย่างมาก เพราะจะเป็นการรักษาตลาดให้ยั่งยืน ดังตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบการขายที่มีคุณภาพกับการ
ขายที่ไม่มีคุณภาพ 
 

ตารางที ่3.1 เปรียบเทยีบลกัษณะการขายทีส่ามารถรักษาความยัง่ยนืของกรมธรรม์ 
 

การขายทีท่ าให้มผีลบังคบัสูง (มคุีณภาพ) การขายทีท่ าให้มผีลบังคบัต า่ (ไม่มคุีณภาพ) 
ผู้มุ่งหวงั 
1. ขายให้ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้เพียงพอ และมัธยัสถ์ 
2. พิจารณาถึงความมั่นคงของอาชีพผู้มุ่งหวัง 
3. พยายามขายแก่ผู้มุ่งหวังที่มีอายุต่าง ๆ กัน 
4. ท าการติดต่อกับผู้เอาประกันภัยเก่าสม่ าเสมอ เพ่ือจะได้      
    ผู้มุ่งหวังใหม ่
5. ขายกรมธรรม์ชนิดต่าง ๆ กันเพ่ือให้เหมาะสมกับความ  
   ต้องการของผู้เอาประกัน 

ผู้มุ่งหวงั 
1.  ขายให้ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ต่ าและฟุ่มเฟือย  ไม่สามารถ

ควบคุมตัวเองให้ประหยัดได้ 
2.  คิดว่าใคร ๆ ก็เป็นผู้มุ่งหวังที่ดีได้ 
3.  เข้าพบได้ง่าย เฉพาะคนหนุ่มสาว 
4.  ไม่ได้สนใจผู้เอาประกันภัยเลย นอกจากไปขายครั้งแรก คือ

ขายแล้วทิ้ง 
5.  ขายกรมธรรม์ที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยน้อย และมุ่ง

ขายแต่กรมธรรม์ชนิดเดียว ไม่ค านึงถึงฐานะ และความ
ต้องการของผู้เอาประกันภัย 

 
4. การต่ออายุสัญญาประกนัภัย 
 กรมธรรม์ใดที่ขาดอายุ นอกจากผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองและตัวแทนประกันชีวิตขาดรายได้
แล้ว ยังเป็นการท าลายตลาดและความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อธุรกิจประกันชีวิตด้วย ตราบใดที่อายุกรมธรรม์ยังไม่
ครบ 2 ปี หากเกิดการขาดอายุ ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากมูลค่ากรมธรรม์  วิธีแก้ปัญหานี้ ก็คือ             
“การต่ออายุสัญญา” ตราบใดที่กรมธรรม์ยังขาดอายุไม่เกิน 5 ปี ตัวแทนประกันชีวิตสามารถบริการต่ออายุกรมธรรม์
ให้ผู้เอาประกันภัยได้ โดยใช้หลักการเช่นเดียวกับการขายประกันภัยฉบับใหม่ คือ การร้องขอต่ออายุ ซึ่งคล้ายกับการ
เขียนใบค าขอเอาประกันภัย พร้อมกับแถลงใบรับรองสุขภาพของผู้เอาประกันภัย 
 
5. การเยีย่มเยยีนผู้เอาประกนัภัย 
 เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า การไปเยี่ยมเยียนผู้เอาประกันภัยหรือลูกค้าเก่านั้นง่ายกว่าการพบผู้มุ่งหวังรายใหม่ 
เพราะมีความรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี และทราบปัญหาที่ลูกค้าประสบอยู่ การใช้เวลาไปเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่ายิ่งมาก
เท่าใด ตัวแทนประกันชีวิตก็จะได้รับผลประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น เพราะผลจากความพอใจที่ได้ให้บริการที่ดี จะท าให้
สามารถขายประกันภัยเพิ่มได้อย่างง่ายดาย และยังได้มีโอกาสที่จะได้รับค าแนะน าให้รู้จักผู้มุ่งหวังรายใหม่ ๆ อีกด้วย 
การติดต่อเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่าโดยให้บริการที่เหมาะสมนั้น การเข้าพบด้วยตนเองเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะมีหลายสิ่ง
หลายอย่างซึ่งลูกค้าต้องการปรึกษา เมื่อใดที่ตัวแทนประกันชีวิตลืมลูกค้า ลูกค้าก็จะลืมตัวแทนประกันชีวิตเช่นเดียวกัน 
ตัวแทนประกันชีวิตก็จะขาดรายได้ที่สมควรจะได้รับ 
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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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การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 3-11 
 

 
 

 เครื่องมือที่ใช้เยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่ดี คือ การมีบัญชีผู้เอาประกันภัย ในการออกไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยนั้น 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องน าบัญชีผู้เอาประกันภัยติดตัวไปด้วยเสมอ  พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ เหมือนเมื่อตัวแทน
ประกันชีวิตออกไปขายและเก็บเบี้ยประกันภัย สิ่งที่จะได้จากการเยี่ยมเยียนผู้เอาประกันภัย คือ ผู้มุ่งหวังรายใหม่ 
ตัวแทนประกันชีวิตรายใหม่เข้ามาร่วมงานด้วย การขายประกันภัยเพิ่ม เบี้ยประกันภัยปีต่อ การต่ออายุสัญญา              
การสร้างตลาดการขายด้านประชาสัมพันธ์ รู้ถึงสภาวะของคู่แข่งขัน รักษากรมธรรม์ไม่ให้ขาดผลบังคับ และสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้เอาประกันภัยเป็นส่วนตัว 
 
6. การทบทวนกรมธรรม์และสัญญาเพิม่เตมิประจ าปี  
 เป็นกิจกรรมการบริการที่มีความส าคัญมากของการท าหน้าที่ตัวแทนประกันชีวิต เพื่อให้แน่ใจว่าความ
คุ้มครองชีวิต ประกันสุขภาพ และความคุ้มครองอ่ืน ๆ ยังคงตอบสนองต่อความจ าเป็นของลูกค้า ถ้าหากไม่เพียงพอ
สามารถน าเสนอเพิ่มได้ และยังเป็นการทบทวนเป้าหมายที่ ลูกค้าเคยให้ไว้ในตอนเสนอขาย ซึ่งอาจจะจริงหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ 
  การทบทวนกรมธรรม์ คือการขายซ้ าในครั้งที่ 2 หรือต่อ ๆ ไป โดยการอธิบายแบบประกันภัย ผลประโยชน์ 
ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ จ านวนเงินเอาประกันภัย มูลค่าต่าง ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย วิธีการช าระเบี้ยประกันภัย ช่อง
ทางการช าระเบี้ยประกันภัย วิธีการติดต่อเพื่อให้บริการกรมธรรม์  ในการทบทวนกรมธรรม์ท่ีขายเอง หรือของบริษัท
อ่ืน ๆ ที่ลูกค้ามี เพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพ และเป็นโอกาสในการชักชวนเพื่อซื้อกรมธรรม์เพิ่ม หรือส าหรับสมาชิกใน
ครอบครัว ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพราะลูกค้าไม่กังวลว่าจะถูกเสนอขายประกันภัย
เหมือนคร้ังแรก 
 
7. การอ านวยความสะดวกในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงนิครบก าหนด 
 กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินครบก าหนด ตัวแทนประกันชีวิต 
ควรแนะน าผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทดังนี้ 
  7.1 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  1) กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ให้รีบแจ้งบริษัทภายในเวลาที่ก าหนดในสัญญาพร้อมทั้งยื่นเอกสาร
หลักฐานให้กับบริษัทดังนี้ 
   1.1) กรมธรรม์ประกันภัย ถ้าหายให้แจ้งความแล้วน าส าเนารายงานประจ าวันรับแจ้งเอกสาร
หายไปแสดงแทน 
   1.2) ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยงวดสุดท้าย 
   1.3) ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย พร้อมส าเนา 
   1.4) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เอาประกันภัยพร้อมส าเนา 
   1.5) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับประโยชน์ทุกคนพร้อมส าเนา 
   1.6) ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้เอาประกันภัยที่มีการคัดชื่อออกหรือจ าหน่ายตายออกจาก
ทะเบียนบ้านแล้ว พร้อมส าเนา 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

เครือ่งมือทีใ่ช้เยีย่มเยยีนผูเ้อำประกนัภยัทีดี่ คอื

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 3-17 
 

 
 

  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 3-11 
 

 
 

 เครื่องมือที่ใช้เยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่ดี คือ การมีบัญชีผู้เอาประกันภัย ในการออกไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยนั้น 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องน าบัญชีผู้เอาประกันภัยติดตัวไปด้วยเสมอ  พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ เหมือนเมื่อตัวแทน
ประกันชีวิตออกไปขายและเก็บเบี้ยประกันภัย สิ่งที่จะได้จากการเยี่ยมเยียนผู้เอาประกันภัย คือ ผู้มุ่งหวังรายใหม่ 
ตัวแทนประกันชีวิตรายใหม่เข้ามาร่วมงานด้วย การขายประกันภัยเพิ่ม เบี้ยประกันภัยปีต่อ การต่ออายุสัญญา              
การสร้างตลาดการขายด้านประชาสัมพันธ์ รู้ถึงสภาวะของคู่แข่งขัน รักษากรมธรรม์ไม่ให้ขาดผลบังคับ และสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้เอาประกันภัยเป็นส่วนตัว 
 
6. การทบทวนกรมธรรม์และสัญญาเพิม่เตมิประจ าปี  
 เป็นกิจกรรมการบริการที่มีความส าคัญมากของการท าหน้าที่ตัวแทนประกันชีวิต เพื่อให้แน่ใจว่าความ
คุ้มครองชีวิต ประกันสุขภาพ และความคุ้มครองอ่ืน ๆ ยังคงตอบสนองต่อความจ าเป็นของลูกค้า ถ้าหากไม่เพียงพอ
สามารถน าเสนอเพิ่มได้ และยังเป็นการทบทวนเป้าหมายที่ ลูกค้าเคยให้ไว้ในตอนเสนอขาย ซึ่งอาจจะจริงหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ 
  การทบทวนกรมธรรม์ คือการขายซ้ าในครั้งที่ 2 หรือต่อ ๆ ไป โดยการอธิบายแบบประกันภัย ผลประโยชน์ 
ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ จ านวนเงินเอาประกันภัย มูลค่าต่าง ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย วิธีการช าระเบี้ยประกันภัย ช่อง
ทางการช าระเบี้ยประกันภัย วิธีการติดต่อเพื่อให้บริการกรมธรรม์  ในการทบทวนกรมธรรม์ที่ขายเอง หรือของบริษัท
อ่ืน ๆ ที่ลูกค้ามี เพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพ และเป็นโอกาสในการชักชวนเพื่อซื้อกรมธรรม์เพิ่ม หรือส าหรับสมาชิกใน
ครอบครัว ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพราะลูกค้าไม่กังวลว่าจะถูกเสนอขายประกันภัย
เหมือนคร้ังแรก 
 
7. การอ านวยความสะดวกในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงนิครบก าหนด 
 กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินครบก าหนด ตัวแทนประกันชีวิต 
ควรแนะน าผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทดังนี้ 
  7.1 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  1) กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ให้รีบแจ้งบริษัทภายในเวลาที่ก าหนดในสัญญาพร้อมทั้งยื่นเอกสาร
หลักฐานให้กับบริษัทดังนี้ 
   1.1) กรมธรรม์ประกันภัย ถ้าหายให้แจ้งความแล้วน าส าเนารายงานประจ าวันรับแจ้งเอกสาร
หายไปแสดงแทน 
   1.2) ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยงวดสุดท้าย 
   1.3) ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย พร้อมส าเนา 
   1.4) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เอาประกันภัยพร้อมส าเนา 
   1.5) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับประโยชน์ทุกคนพร้อมส าเนา 
   1.6) ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้เอาประกันภัยที่มีการคัดชื่อออกหรือจ าหน่ายตายออกจาก
ทะเบียนบ้านแล้ว พร้อมส าเนา 
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   1.7) ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้รับประโยชน์ทุกคน พร้อมส าเนา 
   1.8) ใบรับรองแพทย์กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 
  หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยฆ่าตัวตาย ต้องน าส าเนาบันทึกประจ าวันรับแจ้งเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง และใบชันสูตรพลิกศพที่เจ้าหน้าที่ต ารวจเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเสียชีวิตด้วย
อุบัติเหตุให้น าส าเนาบันทึกประจ าวันหลังจากกลับจากสถานที่เกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
  2) กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ทุพพลภาพและสูญเสียอวัยวะ ต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ
ภายใน 30 วัน และยื่นหลักฐานดังนี้ 
   2.1) กรอกแบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าทดแทนของบริษัทประกันภัย 
   2.2) ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่ระบุวันเริ่มต้น และวันสุดท้ายในการเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาล 
   2.3) เอกสารประกอบอ่ืน ๆ เช่น ฟิล์มเอกซเรย์ 
   2.4) ใบรับรองแพทย์ 
 7.2 การรับเงินครบก าหนด กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา ให้ยื่นเอกสารหลักฐานให้กับ
บริษัทดังนี้ 
  1) ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยหายให้แจ้งความและน าส าเนาใบแจ้งความไปแสดงแทน 
  2) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย 
  3) ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยงวดสุดท้าย 
 
8. การอ านวยความสะดวกในการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขกรมธรรม์ประกนัภัย 
 กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทประกันภัย
ดังนี้ 
 1) การขอกู้เงินตามกรมธรรม์ เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้เงินมีดังนี้ 
  1.1) ค าขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์ และสัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ประกันภัย 
  1.2) ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 
  1.3) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก กรณีให้โอนเข้าบัญชี 
 2)  การขอยกเลิกกรมธรรม์ 
  2.1) แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย 
  2.2) กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง 
  2.3) ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 
  2.4) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก กรณีให้โอนเข้าบัญชี 
 3) การขอแปรสภาพกรมธรรม์เป็นใช้เงินส าเร็จ และขยายระยะเวลา 
  3.1) แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย 
  3.2) ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 
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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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 4) การเปลี่ยนแปลงรายการในกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารหลักที่ต้องยื่นในการขอเปลี่ยนแปลงรายการไม่ว่า
จะรายการใด คือ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายการในกรมธรรม์ หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย และส าเนาบัตร
ประชาชนพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 
 กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือส าเนาทะเบียน
บ้าน ทะเบียนสมรส หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
 กรณีขอเพิ่มสัญญาเพิ่มเติม และเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัย เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือใบค าขอเอา
ประกันภัย ผลตรวจสุขภาพตามระเบียบ  
 กรณีขอเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัย เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือใบค าขอเอาประกันภัย และกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับจริง  
 กรณีขอปรับอัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัยระบุ
อาชีพใหม่  
 กรณีขอยึดถือผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือหนังสือขอยึดถือผลประโยชน์ 
และกรมธรรม์ฉบับจริง  
 กรณีขอโอนสิทธิ เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือแบบโอนสิทธิในกรมธรรม์ ส าเนาบัตรประชาชนของผู้โอนสิทธิ
พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง และส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนสิทธิพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง  
 กรณีแจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือหนังสือแจ้งความจ าน งขอรับเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 3-17 
 

 
 

  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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 4) การเปลี่ยนแปลงรายการในกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารหลักที่ต้องยื่นในการขอเปลี่ยนแปลงรายการไม่ว่า
จะรายการใด คือ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายการในกรมธรรม์ หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย และส าเนาบัตร
ประชาชนพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 
 กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือส าเนาทะเบียน
บ้าน ทะเบียนสมรส หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
 กรณีขอเพิ่มสัญญาเพิ่มเติม และเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัย เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือใบค าขอเอา
ประกันภัย ผลตรวจสุขภาพตามระเบียบ  
 กรณีขอเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัย เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือใบค าขอเอาประกันภัย และกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับจริง  
 กรณีขอปรับอัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัยระบุ
อาชีพใหม่  
 กรณีขอยึดถือผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือหนังสือขอยึดถือผลประโยชน์ 
และกรมธรรม์ฉบับจริง  
 กรณีขอโอนสิทธิ เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือแบบโอนสิทธิในกรมธรรม์ ส าเนาบัตรประชาชนของผู้โอนสิทธิ
พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง และส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนสิทธิพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง  
 กรณีแจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือหนังสือแจ้งความจ าน งขอรับเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง  
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เร่ืองที ่3.3 
แนวทางการแก้ปัญหาและหาข้อยุติข้อพพิาทให้สอดคล้องกบั 
หลกัพงึปฏิบัติที่ดี 
 
 
 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของธุรกิจในปัจจุบันก็คือ การท าให้ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการใช้
สินค้าหรือบริการที่ได้รับมอบ แต่ในยุคปัจจุบัน จากการที่สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ท าให้ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น บางครั้งเกินกว่าที่ผู้ให้บริการจะ
เข้าใจและสร้างความพึงพอใจให้ได้ ผลที่ตามมาคือ ลูกค้าเกิดการร้องเรียนมากขึ้น ต าหนิต่อว่าอย่างรุนแรงมากขึ้น 
การจัดการแก้ปัญหาและหาข้อยุติข้อพิพาทจึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้ลูกค้าและ
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ และเกิดความศรัทธาต่อธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและหาข้อยุติข้อ
พิพาทให้สอดคล้องกับหลักพึงปฏิบัติที่ดี มีดังนี้ 
 1. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 
 2. กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 3. กระบวนการฟ้องร้องต่อศาล 
 
1. กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน  
 เรื่องร้องเรียน (Complaints) หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าไม่ได้รับจากองค์กรธุรกิจตามความต้องการหรือความ
คาดหวังของลูกค้า และท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 เร่ืองร้องเรียนสามารถเกิดขึ้นได้เสมอในการให้บริการลูกค้า อย่างไรก็ตามเร่ืองร้องเรียนต้องมีองค์ประกอบที่
ชัดเจน เพื่อให้สามารถน าค าร้องเรียนไปพิจารณาข้อเท็จจริง เพื่อหาแนวทางในการก าจัดหรือแก้ไข และท าให้องค์กร
ทราบว่าจะให้ค าตอบแก่ลูกค้าอย่างไร การรับเรื่องร้องเรียนต้องอาศัยข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดการเรื่องร้องเรียน ของ
ลูกค้าซึ่งประกอบไปด้วย สิ่งที่ลูกค้าต้องการให้แก้ไข ประเภทของข้อร้องเรียน ข้อมูลด้านบุคคลากร และข้อมูลทาง
การตลาด 
 1.1 ประเภทของข้อร้องเรียน ข้อร้องเรียนจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 
  1.1.1 ข้อร้องเรียนการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บริการ 
ต้องการให้ตัวแทนประกันชีวิต ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงาน เช่น การละเลยต่อลูกค้าผู้เอาประกันภัย ความล่าช้า 
ความผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ การเลือกปฏิบัติ การใช้ค าพูด การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน การที่ไม่มีความรู้ 
เมื่อลูกค้าสอบถาม ไม่สามารถให้ค าตอบได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น  
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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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  1.1.2 ข้อร้องเรียนประเภทอื่น ๆ หมายถึง ข้อที่ไม่พึงใจในด้านสินค้าหรือบริการของทางบริษัท ต้องการ
ให้ผู้ให้บริการแก้ไข เช่น สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับโฆษณาที่ลูกค้ารับรู้ ข้ันตอนการบริการหลายข้ันตอนท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการรอคอย ทั้งด้านเอกสารและการขออนุมัติจากผู้บริหาร เป็นต้น 
 ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ  
  1) ระดับรุนแรงมาก เป็นข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้รับบริการที่ไม่พึงพอใจอย่างมาก และเป็นเร่ืองที่มี
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ เสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กร มีผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลท าให้ผู้รับบริการตัดสินใจไม่เลือกใช้
บริการ  
  2) ระดับรุนแรงปานกลาง เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ ที่สร้างความไม่พึงพอใจให้ผู้รับบริการ 
หากปล่อยทิ้งไว้จะท าให้ผู้รับบริการเลือกใช้บริการจากที่อ่ืน 
  3) ระดับรุนแรงเล็กน้อย เป็นข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดจากการได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่ง
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
 ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  
  1) กรณีร้องเรียนที่ส านักงานใหญ่หรือสาขา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่รับ
เร่ืองร้องเรียน รับเอกสารข้อร้องเรียนและให้ผู้ร้องเรียนกรอกแบบฟอร์ม หรือเป็นผู้บันทึกแบบฟอร์มและน าเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับบัญชาด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้วหรืออยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข  จะ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแจ้งข้อมูลกลับต่อผู้ร้องเรียน  
  2) กรณีข้อร้องเรียนจากสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Web-board เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร และแจ้งข้อมูลกลับผู้ร้องเรียนต่อไป 
 ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  ช่องทางต่าง ๆ ได้ เช่น การ
ร้องเรียนด้วยตนเองที่บริษัท ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร หรือการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางจดหมาย และ
ปัจจุบันลูกค้าเริ่มมีการร้องเรียนผ่าน  Social Media ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทเป็นอย่างมากเนื่องจากกระจายสู่
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
 1.2 ขั้นตอนการจดัการเร่ืองร้องเรียน  
  1) ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางที่ก าหนดให้ เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งผลกลับ ให้มีการ
บันทึกข้อมูล รายละเอียดการร้องเรียน ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
และเหตุที่ร้องเรียน ตามแบบฟอร์มเอกสารของทางบริษัท  
  2) เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอน  โดย
พิจารณาแบ่งประเภทข้อร้องเรียน ระดับความรุนแรง และด าเนินการชี้แจง ปรับปรุง แก้ไขข้อร้องเรียน อย่างเป็นขั้น
เป็นตอน โดยที่ขั้นตอนทั้งหมดนี้ต้องด าเนินการโดยไม่ชักช้า และต้องแจ้งผลการด าเนินการหรือความคืบหน้าให้ลูกค้า
ทราบเป็นระยะ ๆ หากข้อร้องเรียนนั้นเป็นการรับเรื่องมาจากส านักงาน คปภ. บริษัทต้องแจ้งผลการด าเนินการให้
ส านักงาน คปภ. ทราบ และบันทึกข้อมูลข้อร้องเรียน และวิธีการแก้ไขเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
  3) เมื่อมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น บริษัทประกันภัยต้องน าข้อร้องเรียนนั้นมาทบทวนว่าเกิดจากสาเหตุใด 
หากเป็นความบกพร่องในการให้บริการของบริษัท บริษัทก็ต้องปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น หากเป็นความ
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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  1.1.2 ข้อร้องเรียนประเภทอื่น ๆ หมายถึง ข้อที่ไม่พึงใจในด้านสินค้าหรือบริการของทางบริษัท ต้องการ
ให้ผู้ให้บริการแก้ไข เช่น สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับโฆษณาที่ลูกค้ารับรู้ ขั้นตอนการบริการหลายขั้นตอนท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการรอคอย ทั้งด้านเอกสารและการขออนุมัติจากผู้บริหาร เป็นต้น 
 ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ  
  1) ระดับรุนแรงมาก เป็นข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้รับบริการที่ไม่พึงพอใจอย่างมาก และเป็นเร่ืองที่มี
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ เสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กร มีผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลท าให้ผู้รับบริการตัดสินใจไม่เลือกใช้
บริการ  
  2) ระดับรุนแรงปานกลาง เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ ที่สร้างความไม่พึงพอใจให้ผู้รับบริการ 
หากปล่อยทิ้งไว้จะท าให้ผู้รับบริการเลือกใช้บริการจากที่อ่ืน 
  3) ระดับรุนแรงเล็กน้อย เป็นข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดจากการได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่ง
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
 ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  
  1) กรณีร้องเรียนที่ส านักงานใหญ่หรือสาขา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่รับ
เร่ืองร้องเรียน รับเอกสารข้อร้องเรียนและให้ผู้ร้องเรียนกรอกแบบฟอร์ม หรือเป็นผู้บันทึกแบบฟอร์มและน าเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับบัญชาด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้วหรืออยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข  จะ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแจ้งข้อมูลกลับต่อผู้ร้องเรียน  
  2) กรณีข้อร้องเรียนจากสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Web-board เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร และแจ้งข้อมูลกลับผู้ร้องเรียนต่อไป 
 ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  ช่องทางต่าง ๆ ได้ เช่น การ
ร้องเรียนด้วยตนเองที่บริษัท ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร หรือการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางจดหมาย และ
ปัจจุบันลูกค้าเริ่มมีการร้องเรียนผ่าน  Social Media ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทเป็นอย่างมากเนื่องจากกระจายสู่
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
 1.2 ขั้นตอนการจดัการเร่ืองร้องเรียน  
  1) ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางที่ก าหนดให้ เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งผลกลับ ให้มีการ
บันทึกข้อมูล รายละเอียดการร้องเรียน ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
และเหตุที่ร้องเรียน ตามแบบฟอร์มเอกสารของทางบริษัท  
  2) เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอน  โดย
พิจารณาแบ่งประเภทข้อร้องเรียน ระดับความรุนแรง และด าเนินการชี้แจง ปรับปรุง แก้ไขข้อร้องเรียน อย่างเป็นขั้น
เป็นตอน โดยที่ขั้นตอนทั้งหมดนี้ต้องด าเนินการโดยไม่ชักช้า และต้องแจ้งผลการด าเนินการหรือความคืบหน้าให้ลูกค้า
ทราบเป็นระยะ ๆ หากข้อร้องเรียนนั้นเป็นการรับเรื่องมาจากส านักงาน คปภ. บริษัทต้องแจ้งผลการด าเนินการให้
ส านักงาน คปภ. ทราบ และบันทึกข้อมูลข้อร้องเรียน และวิธีการแก้ไขเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
  3) เมื่อมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น บริษัทประกันภัยต้องน าข้อร้องเรียนนั้นมาทบทวนว่าเกิดจากสาเหตุใด 
หากเป็นความบกพร่องในการให้บริการของบริษัท บริษัทก็ต้องปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น หากเป็นความ
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บกพร่องในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต บริษัทต้องจัดให้มีระเบียบการปฏิบัติงาน และบทก าหนดโทษที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  4) ถ้าหากข้อร้องเรียนนั้นแก้ไขแล้วแต่ไม่เป็นที่พึงพอใจ ผู้ร้องเรียนสามารถน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการ
แก้ไขข้อพิพาท ที่ทางส านักงาน คปภ. จัดให้มีได้ 
 
2. กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 ในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(ส านักงาน คปภ.) ได้แบ่งขั้นตอนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 2.1 กระบวนการประนอมข้อพิพาทประกันภัยก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ  
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
   2.1 กระบวนการประนอมข้อพิพาทประกันภัยก่อนต้ังอนุญาโตตุลาการ  การประนอมข้อพิพาท 
(Mediation) เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) อีกแนวทางหนึ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อคู่พิพาท ท าให้ข้อพิพาทระงับเสร็จสิ้นไปได้โดยความรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย สร้างความพึงพอใจ
และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของคู่พิพาท ดังนั้น การประนอมข้อพิพาทจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ส าคัญ และควรต้อง
น ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ เพื่อลดปริมาณการตั้งอนุญาโตตุลาการที่จะท าให้
ต้องใช้เวลาด าเนินการและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในชั้นการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีการด าเนินกระบวนการ
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท
ประกันภัย พ.ศ. 2553 ข้อ 3 บัญญัติว่า “เมื่อมีการยื่นค าเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการแล้ว ก่อนคู่พิพาทตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท หากเลขาธิการเห็นสมควรหรือ
คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้ส านักงาน คปภ. จัดให้มีการตกลงหรือประนีประนอมยอมความ
ก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ ในกรณีเช่นว่านี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นัดพร้อมเพื่อประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้นก่อน หาก
คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่และคู่พิพาทประสงค์จะให้มีการตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตั้งผู้ประนอมข้อพิพาทที่ได้รับการข้ึนทะเบียนของส านักงาน คปภ. เพื่อด าเนินการประนอมข้อพิพาทไปตาม
ระเบียบนี้” 
 กระบวนการระงับข้อพิพาทประกันภัยก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ เมื่อส านักงาน คปภ. รับค าเสนอข้อพิพาท
และค าคัดค้านแล้ว หากคู่พิพาททั้งสองฝ่ายประสงค์ด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ มี
กระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  2.1.1 รับส านวนข้อพิพาทที่คู่พิพาทประสงค์ให้ส านักงาน คปภ. จัดให้มีการประนอมข้อพิพาทก่อนตั้ง
อนุญาโตตุลาการ พร้อมลงสารบบงานประนอมข้อพิพาท 
  2.1.2 นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อหาแนวทางประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้น 
  2.1.3 หากคู่พิพาทประสงค์ตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท
จากทะเบียนผู้ประนอมข้อพิพาทของส านักงาน คปภ. 
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บกพร่องในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต บริษัทต้องจัดให้มีระเบียบการปฏิบัติงาน และบทก าหนดโทษที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  4) ถ้าหากข้อร้องเรียนนั้นแก้ไขแล้วแต่ไม่เป็นที่พึงพอใจ ผู้ร้องเรียนสามารถน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการ
แก้ไขข้อพิพาท ที่ทางส านักงาน คปภ. จัดให้มีได้ 
 
2. กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 ในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(ส านักงาน คปภ.) ได้แบ่งขั้นตอนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 2.1 กระบวนการประนอมข้อพิพาทประกันภัยก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ  
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
   2.1 กระบวนการประนอมข้อพิพาทประกันภัยก่อนต้ังอนุญาโตตุลาการ  การประนอมข้อพิพาท 
(Mediation) เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) อีกแนวทางหนึ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อคู่พิพาท ท าให้ข้อพิพาทระงับเสร็จสิ้นไปได้โดยความรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย สร้างความพึงพอใจ
และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของคู่พิพาท ดังนั้น การประนอมข้อพิพาทจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ส าคัญ และควรต้อง
น ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ เพื่อลดปริมาณการตั้งอนุญาโตตุลาการที่จะท าให้
ต้องใช้เวลาด าเนินการและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในชั้นการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีการด าเนินกระบวนการ
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท
ประกันภัย พ.ศ. 2553 ข้อ 3 บัญญัติว่า “เมื่อมีการยื่นค าเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการแล้ว ก่อนคู่พิพาทตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท หากเลขาธิการเห็นสมควรหรือ
คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้ส านักงาน คปภ. จัดให้มีการตกลงหรือประนีประนอมยอมความ
ก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ ในกรณีเช่นว่านี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นัดพร้อมเพื่อประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้นก่อน หาก
คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่และคู่พิพาทประสงค์จะให้มีการตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตั้งผู้ประนอมข้อพิพาทที่ได้รับการข้ึนทะเบียนของส านักงาน คปภ. เพื่อด าเนินการประนอมข้อพิพาทไปตาม
ระเบียบนี้” 
 กระบวนการระงับข้อพิพาทประกันภัยก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ เมื่อส านักงาน คปภ. รับค าเสนอข้อพิพาท
และค าคัดค้านแล้ว หากคู่พิพาททั้งสองฝ่ายประสงค์ด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ มี
กระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  2.1.1 รับส านวนข้อพิพาทที่คู่พิพาทประสงค์ให้ส านักงาน คปภ. จัดให้มีการประนอมข้อพิพาทก่อนตั้ง
อนุญาโตตุลาการ พร้อมลงสารบบงานประนอมข้อพิพาท 
  2.1.2 นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อหาแนวทางประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้น 
  2.1.3 หากคู่พิพาทประสงค์ตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท
จากทะเบียนผู้ประนอมข้อพิพาทของส านักงาน คปภ. 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

(

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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  2.2.7 ค าชี้ขาด และการปฏิบัติตามค าชี้ขาด 
  2.2.1 การย่ืนค าเสนอข้อพิพาท 
   1) คู่พิพาทที่เป็นฝ่ายเรียกร้อง เรียกว่า ผู้เสนอข้อพิพาท ต้องท าค าเสนอข้อพิพาทตามแบบพิมพ์ที่
ส านักงาน คปภ. ก าหนด เพื่อยื่นต่อส านักงาน คปภ. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    (1) ค าเสนอให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการภายใต้การด าเนินการของ
ส านักงาน คปภ. 
    (2) ชื่อและที่อยู่ของคู่พิพาท 
    (3) สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
    (4) ข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่งข้อพิพาท หากข้อพิพาทนั้นเกี่ยวกับจ านวนเงินให้ระบุ 
จ านวนเงินที่เรียกร้องด้วย 
    (5) ค าขอให้ชี้ขาด 
    (6) จ านวนอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนหรือสามคน 
   2) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของค าเสนอข้อพิพาทแล้ว ผู้เสนอข้อ
พิพาทต้องวางเงินหลักประกันตามทุนทรัพย์ที่เรียกร้องด้วย (ซึ่งก าหนดอัตราไว้ในระเบียบส านักงาน คปภ . ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ) และพนักงานเจ้าหน้าที่จะรับเร่ืองเข้าสู่สารบบเป็นหมายเลขคดีด าของส านักงาน คปภ. และแจ้งข้อ
พิพาทให้ผู้คัดค้านทราบต่อไป 
  2.2.2 การย่ืนค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
   1) พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการเสนอข้อพิพาท และส่งส าเนาค าเสนอข้อพิพาทให้ ผู้คั ดค้าน          
(บริษัทประกันภัย) ซึ่งเป็นผู้ถูกเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย เพื่อยื่นค าคัดค้านเข้ามาในคดี ตามแบบพิมพ์ที่
เลขาธิการก าหนด ได้แก่ 
    (1) ค าคัดค้าน 
    (2) หนังสือตั้งผู้ด าเนินกระบวนพิจารณาแทน 
    (3) บัญชีระบุพยาน 
    (4) กรมธรรม์ประกันภัย หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับสัญญาประกันภัย 
    (5) เอกสารที่อ้างเป็นพยานในคดี 
   2) ผู้คัดค้าน ต้องยื่นค าคัดค้าน ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับค าเสนอข้อพิพาท หากไม่ทันภายใน
ก าหนดก็ให้ยื่นค าร้องขยายระยะเวลายื่นค าคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของส านวน ซึ่งเป็นดุลพินิจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ แต่ทั้งนี้ขยายได้ไม่เกิน 15 วัน ผู้คัดค้านต้องวางเงินหลักประกันตามอัตราที่ประกาศก าหนด 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพ่ือช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา  ผู้เสนอข้อพิพาทหรือ 
ผู้คัดค้าน แต่งตั้งบุคคลใดเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณาก็ได้ โดยให้แจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนฯ มาตาม
แบบพิมพ์ที่เลขาธิการก าหนด 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนต้ังอนุญาโตตุลาการ  มีกระบวนการตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทประกันภัยในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2553 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตลุาการชีข้าดข้อพิพาท มีกระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) ให้คู่พิพาทก าหนดเลือกบุคคลผู้ท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทจากทะเบียน
รายชื่ออนุญาโตตุลาการของส านักงาน คปภ. ซึ่งการตั้งอนุญาโตตุลาการต้องท าเป็นหนังสือตามที่ระเบียบได้ก าหนดไว้ 
ได้แก ่
    (1) หนังสือตั้งอนุญาโตตุลาการ 
    (2) สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
   2) ให้คู่พิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการตามจ านวนดังต่อไปนี้ 
    (1) กรณีข้อพิพาทที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรี ยกร้องไม่เกิน  
2,000,000 บาท ให้มอีนญุาโตตลุาการจ านวน 1 คน 
    (2) กรณีข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเกิน 2,000,000 บาท ให้มีอนุญาโตตุลาการ 
จ านวน 3 คน เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันให้มีอนุญาโตตุลาการจ านวน 1 คน ก็ได้ 
   3) พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการ ในทะเบียนอนุญาโตตุลาการของส านักงาน 
คปภ. พร้อมประวัติโดยย่อ และให้คู่พิพาทเลือกอนุญาโตตุลาการจากรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว 
  เมื่อคู่พิพาทตกลงเลือกอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดข้อพิพาทไดแ้ล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานกับ
อนุญาโตตุลาการ และก าหนดวันพิจารณานัดแรกเพื่อชี้สองสถานก าหนดประเด็นข้อพิพาทต่อไป 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในช้ันอนุญาโตตลุาการ 
   1) ในวันนัดพิจารณานัดแรก อนุญาโตตุลาการจะก าหนดประเด็นข้อพิพาทและก าหนดวันนัด
สืบพยาน ก าหนดหน้าที่น าสืบพยาน และก าหนดกระบวนการพิจารณา 
   2) ให้คู่พิพาทท าบันทึกค าพยานเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของส านวน 
อนุญาโตตุลาการ และคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง 
   3) ในระหว่างกระบวนพิจารณา หากคู่พิพาทฝ่ายใดประสงค์ขอให้มีการหมายเรียกพยานบุคคล
หรือค าสั่งเรียกพยานเอกสารเข้ามาในคดี ให้ยื่นค าร้องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อมีค าสั่งอนุญาต และมีหนังสือน าแจ้งไป
ยังศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาออกหมายเรียกและค าสั่งเรียกพยานดังกล่าว (เนื่องจากอนุญาโตตุลาการไม่มี
อ านาจในการออกหมายเรียกพยานบุคคลหรือค าสั่งเรียกพยานเอกสาร) 
   4) เมื่อด าเนินกระบวนการตั้งอนุญาโตตุลาการเสร็จสิ้นแล้ว  อนุญาโตตุลาการ จะต้องด าเนิน
กระบวนพิจารณาและจัดท าค าชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หรือเกินกว่านั้นถ้ามีเหตุจ าเป็น ซึ่งเป็นดุลพินิจของ
อนุญาโตตุลาการที่จะขยายระยะเวลาท าค าชี้ขาดออกไป เมื่อท าค าชี้ขาดเสร็จแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
จัดส่งค าชี้ขาดให้แก่คู่พิพาททราบต่อไป 
  2.2.7 ค าชีข้าด และการปฏิบัติตามค าชีข้าด 
   1) ค าชี้ขาดมีผลผูกพันคู่พิพาทนับแต่วันอ่าน หรือเว้นแต่คู่พิพาทไม่มาฟังค าชี้ขาด ก็ให้รีบส่งส าเนา
ค าชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้น และให้ถือว่าค าชี้ขาดมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่ส าเนาค าชี้ขาดไปถึง เมื่อคู่พิพาทฝ่ายนั้น 
   2) หากพบว่าภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ส าเนาค าชี้ขาดไปถึง เมื่อคูพิพาทฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเกิดความสงสัยตามสมควรเกี่ยวกับข้อความในค าชี้ขาด  ก็อาจยื่นค าร้องขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ให้
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตลุาการชีข้าดข้อพิพาท มีกระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) ให้คู่พิพาทก าหนดเลือกบุคคลผู้ท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทจากทะเบียน
รายชื่ออนุญาโตตุลาการของส านักงาน คปภ. ซึ่งการตั้งอนุญาโตตุลาการต้องท าเป็นหนังสือตามที่ระเบียบได้ก าหนดไว้ 
ได้แก ่
    (1) หนังสือตั้งอนุญาโตตุลาการ 
    (2) สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
   2) ให้คู่พิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการตามจ านวนดังต่อไปนี้ 
    (1) กรณีข้อพิพาทที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรี ยกร้องไม่เกิน  
2,000,000 บาท ให้มอีนญุาโตตลุาการจ านวน 1 คน 
    (2) กรณีข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเกิน 2,000,000 บาท ให้มีอนุญาโตตุลาการ 
จ านวน 3 คน เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันให้มีอนุญาโตตุลาการจ านวน 1 คน ก็ได้ 
   3) พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการ ในทะเบียนอนุญาโตตุลาการของส านักงาน 
คปภ. พร้อมประวัติโดยย่อ และให้คู่พิพาทเลือกอนุญาโตตุลาการจากรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว 
  เมื่อคู่พิพาทตกลงเลือกอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดข้อพิพาทไดแ้ล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานกับ
อนุญาโตตุลาการ และก าหนดวันพิจารณานัดแรกเพื่อชี้สองสถานก าหนดประเด็นข้อพิพาทต่อไป 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในช้ันอนุญาโตตลุาการ 
   1) ในวันนัดพิจารณานัดแรก อนุญาโตตุลาการจะก าหนดประเด็นข้อพิพาทและก าหนดวันนัด
สืบพยาน ก าหนดหน้าที่น าสืบพยาน และก าหนดกระบวนการพิจารณา 
   2) ให้คู่พิพาทท าบันทึกค าพยานเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของส านวน 
อนุญาโตตุลาการ และคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง 
   3) ในระหว่างกระบวนพิจารณา หากคู่พิพาทฝ่ายใดประสงค์ขอให้มีการหมายเรียกพยานบุคคล
หรือค าสั่งเรียกพยานเอกสารเข้ามาในคดี ให้ยื่นค าร้องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อมีค าสั่งอนุญาต และมีหนังสือน าแจ้งไป
ยังศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาออกหมายเรียกและค าสั่งเรียกพยานดังกล่าว (เนื่องจากอนุญาโตตุลาการไม่มี
อ านาจในการออกหมายเรียกพยานบุคคลหรือค าสั่งเรียกพยานเอกสาร) 
   4) เมื่อด าเนินกระบวนการตั้งอนุญาโตตุลาการเสร็จสิ้นแล้ว  อนุญาโตตุลาการ จะต้องด าเนิน
กระบวนพิจารณาและจัดท าค าชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หรือเกินกว่านั้นถ้ามีเหตุจ าเป็น ซึ่งเป็นดุลพินิจของ
อนุญาโตตุลาการที่จะขยายระยะเวลาท าค าชี้ขาดออกไป เมื่อท าค าชี้ขาดเสร็จแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
จัดส่งค าชี้ขาดให้แก่คู่พิพาททราบต่อไป 
  2.2.7 ค าชีข้าด และการปฏิบัติตามค าชีข้าด 
   1) ค าชี้ขาดมีผลผูกพันคู่พิพาทนับแต่วันอ่าน หรือเว้นแต่คู่พิพาทไม่มาฟังค าชี้ขาด ก็ให้รีบส่งส าเนา
ค าชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้น และให้ถือว่าค าชี้ขาดมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่ส าเนาค าชี้ขาดไปถึง เมื่อคู่พิพาทฝ่ายนั้น 
   2) หากพบว่าภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ส าเนาค าชี้ขาดไปถึง เมื่อคูพิพาทฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเกิดความสงสัยตามสมควรเกี่ยวกับข้อความในค าชี้ขาด  ก็อาจยื่นค าร้องขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ให้
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อนุญาโตตุลาการตีความข้อความนั้นได้ ค าตีความให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค าชี้ขาด และต้องปฏิบัติไปในท านองเดียวกับ
การท าค าชี้ขาด 
   3) หากพบว่าภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ส าเนาค าชี้ขาดไปถึง เมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเห็นว่ามิได้ชี้ขาดในข้อประเด็นสาระส าคัญใด ก็อาจยื่นค าร้องขอต่อเลขาธิการเป็นหนังสือตามแบบที่ส านั กงาน 
คปภ. ก าหนด ขอให้อนุญาโตตุลาการท าค าชี้ขาดเพิ่มเติมในประเด็นข้อนั้นได้ 
 
หมายเหตุ:  
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพจิารณา 
 อัตราการวางเงินเป็นหลักประกันค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณา และอัตรา  
ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 
 หากประชาชนมีข้อพิพาทด้านการประกันภัยเกิดขึ้น และมีความประสงค์จะระงับข้อพิพาท ด้วยวิธีประนอมข้อพิพาท 
หรือวิธีอนุญาโตตุลาการ สามารถขอรับค าปรึกษาได้ที่ ส านักงาน คปภ.  
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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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ภาพที ่3.1 กระบวนการระงบัข้อพพิาทด้วยวธีิการอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. 

1. เจา้หนา้ที่ตรวจรบัค าเสนอขอ้พพิาท 
2. รบัวางเงนิเป็นหลกัประกนัตามทุนทรพัย์ 
3. ลงบนัทึกระบบงาน 
4. แจง้การเสนอขอ้พพิาทใหบ้ริษทัประกนัภยั ยื่นค า  
   คดัคา้น พรอ้มวางเงนิหลกัประกนัตามทุนทรพัย์ 

ประชาชนยื่นค าเสนอขอ้พพิาท เพื่อใหร้ะงบัขอ้พพิาท
ดว้ยวธิีการอนุญาโตตุลาการ 

ประสงคป์ระนอม 

คู่    
พพิาท 

ประสงคจ์ะใหม้ี 
การประนอม 

ขอ้พพิาทหรือไม่ 

ไม่ประสงคป์ระนอม 

1. ตัง้ผูป้ระนอมขอ้พพิาท 
2. ด าเนินกระบวนการประนอมขอ้พพิาท 

ส่วนระงบัขอ้พิพาท 
ส่วนอนุญาโตตุลาการ 

A 

1. ด าเนินการใหคู่้พพิาทตกลงตัง้อนุญาโตตุลาการ 
2. ด าเนินกระบวนการพจิารณาในช ัน้อนุญาโตตุลาการ 
3. อนุญาโตตุลาการท าค าวนิิจฉยัชี้ขาดขอ้พพิาท 
4. เจา้หนา้ที่ตรวจกล ัน่กรองค าวนิิจฉยัชี้ขาด 
5. เจา้หนา้ที่ด  าเนินการจดัส่งค าชี้ขาดใหคู่้พพิาท 

การ 
ประนอม 

ขอ้พพิาทส าเร็จ
หรือไม่ 

ท าสญัญา 
ประนีประนอมยอมความ 

A 

1. เจา้หนา้ที่รายงานผลการด าเนินงานต่อเลขาธิการ 
2. แจง้คู่พพิาทวางเงนิค่าใชจ่้ายเพิม่ หรอืคืนเงนิวาง  
   หลกัประกนั (หากม)ี 

ขอ้พิพาทยุติ 
(เสร็จสิ้นกระบวนงาน) 
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

3-21



 

การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 3-21 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1 กระบวนการระงบัข้อพพิาทด้วยวธีิการอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. 

1. เจา้หนา้ที่ตรวจรบัค าเสนอขอ้พพิาท 
2. รบัวางเงนิเป็นหลกัประกนัตามทุนทรพัย์ 
3. ลงบนัทึกระบบงาน 
4. แจง้การเสนอขอ้พพิาทใหบ้ริษทัประกนัภยั ยื่นค า  
   คดัคา้น พรอ้มวางเงนิหลกัประกนัตามทุนทรพัย์ 

ประชาชนยื่นค าเสนอขอ้พพิาท เพื่อใหร้ะงบัขอ้พพิาท
ดว้ยวธิีการอนุญาโตตุลาการ 

ประสงคป์ระนอม 

คู่    
พพิาท 

ประสงคจ์ะใหม้ี 
การประนอม 

ขอ้พพิาทหรือไม่ 

ไม่ประสงคป์ระนอม 

1. ตัง้ผูป้ระนอมขอ้พพิาท 
2. ด าเนินกระบวนการประนอมขอ้พพิาท 

ส่วนระงบัขอ้พิพาท 
ส่วนอนุญาโตตุลาการ 

A 

1. ด าเนินการใหคู่้พพิาทตกลงตัง้อนุญาโตตุลาการ 
2. ด าเนินกระบวนการพจิารณาในช ัน้อนุญาโตตุลาการ 
3. อนุญาโตตุลาการท าค าวนิิจฉยัชี้ขาดขอ้พพิาท 
4. เจา้หนา้ที่ตรวจกล ัน่กรองค าวนิิจฉยัชี้ขาด 
5. เจา้หนา้ที่ด  าเนินการจดัส่งค าชี้ขาดใหคู่้พพิาท 

การ 
ประนอม 

ขอ้พพิาทส าเร็จ
หรือไม่ 

ท าสญัญา 
ประนีประนอมยอมความ 

A 

1. เจา้หนา้ที่รายงานผลการด าเนินงานต่อเลขาธิการ 
2. แจง้คู่พพิาทวางเงนิค่าใชจ่้ายเพิม่ หรอืคืนเงนิวาง  
   หลกัประกนั (หากม)ี 

ขอ้พิพาทยุติ 
(เสร็จสิ้นกระบวนงาน) 
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3. กระบวนการฟ้องร้องต่อศาล 
 การน าคดีประกันภัยขึ้นสู่ศาลมีได้ 2 กรณีคือ 1) การคัดค้านค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และ 2) การ
ฟ้องร้องต่อศาล 
 3.1 การคัดค้านค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 40 
การคัดค้านค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจท าได้โดยการขอให้ศาลท่ีมีเขตอ านาจเพิกถอนค าชี้ขาดได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1 คู่พิพาทฝ่ายท่ีขอให้เพิกถอนค าชีข้าดสามารถพิสูจน์ได้ว่า 
    1) คู่สัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้น 
   2) สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแห่งประเทศที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือ
ตามกฎหมายไทยในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงดังกล่าว 
   3) ไม่มีการแจ้งให้คู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนค าชี้ขาดรู้ล่วงหน้าโดยชอบถึงการแต่งตั้งคณะ
อนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าต่อสู้คดีในชั้น
อนุญาโตตุลาการได้เพราะเหตุประการอ่ืน 
   4) ค าชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือค าชี้ขาดวินิจฉัย
เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ถ้าค าชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้น
สามารถแยกออกได้จากค าชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้วศาลอาจเพิกถอนเฉพาะส่วนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่ง
สัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนั้นก็ได้ หรือ  
   5) องค์ประกอบของอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการมิได้เป็นไป
ตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือในกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนองค์ประกอบดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมายนี้ 
  3.1.2 มีกรณีปรากฏต่อศาลว่า 
   1) ค าชี้ขาดนั้นเก่ียวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย 
หรือ  
   2) การยอมรับหรือการบังคับตามค าชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน 
  มาตรา 42 เมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดประสงค์จะให้มีการบังคับตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ            
ให้คู่พิพาทฝ่ายนั้นยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจภายในก าหนดเวลาสามปีนับแต่วันที่อาจบังคับตามค าชี้ขาดได้     
เมื่อศาลได้รับค าร้องดังกล่าวให้รีบท าการไต่สวน และมีค าพิพากษาโดยพลัน 
  ผู้ร้องขอบังคับตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อศาล 
   (1) ต้นฉบับค าชี้ขาด หรือส าเนาที่รับรองถูกต้อง 
   (2) ต้นฉบับสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือส าเนาที่รับรองถูกต้อง 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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

3-22



 

การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 3-23 
 

 
 

   (3) ค าแปลเป็นภาษาไทยของค าชี้ขาดและสัญญาอนุญาโตตุลาการโดยมีผู้แปลซึ่งได้สาบานตัวแล้ว
หรือปฏิญาณตนต่อหน้าศาลหรือต่อหน้าเจ้าพนักงานหรือบุคคลที่มีอ านาจในการรับค าสาบาน หรือปฏิญาณหรือ
รับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในการรับรองค าแปล หรือผู้แทนทางการฑูตหรือกงสุลไทยในประเทศที่มีการท า        
ค าชี้ขาดหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้น (ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
 3.2 การฟ้องร้องต่อศาล ในกรณีประกันชีวิต การฟ้องร้องต่อศาลโดยทั่วไปแล้ว จะเป็นคดีแพ่ง ซึ่งเป็นคดีที่มี
การโต้แย้งสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง เช่น การฟ้องให้ผู้กู้ช าระเงินตามสัญญากู้ หรือการฟ้องเรียกให้
ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการฟ้องมุ่งให้จ าเลยช าระเงิน มิใช่มุ่งที่จะให้จ าเลย
ต้องถูกลงโทษ เช่น จ าคุกดังเช่นคดีอาญา 
  3.2.1 บคุคลท่ีมีสิทธิน าคดีแพ่งขึน้ฟ้องร้องต่อศาล จะต้องมีเหตุตามกฎหมายก าหนดไว้ 2 ประการ คือ  
   1) การโต้แย้งสิทธิ หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทบกระเทือนหรือละเมิดต่อ
สิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมายของบุคคลอ่ืน สิทธินี้มิได้หมายถึงสิทธิในทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงสิทธิ
อ่ืน ๆ ด้วย เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิในครอบครัว หรือสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง  
   2) การต้องใช้สิทธิทางศาล หมายถึง กรณีที่กฎหมายก าหนดให้การกระท าบางอย่างต้องได้รับ
อนุญาตหรือได้รับการรับรองจากศาลก่อน เช่น การขอเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตาย การขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ การขอท า       
นิติกรรมแทนผู้เยาว์ การขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือการ
ขอให้แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นต้น  
  3.2.2 ค่าธรรมเนียมศาล การด าเนินคดีแพ่งนั้นปกติคู่ความจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเสมอ เช่น ค่า
ขึ้นศาล ค่าค าร้อง ค่าแต่งทนาย ค่าอ้างเอกสาร เป็นต้น 
  3.2.3 การส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้อง เมื่อโจทก์ได้มีการยื่นฟ้องแล้ว โจทก์ต้องส่งหมายเรียกและ
ส าเนาค าฟ้องให้แก่จ าเลย เพื่อให้จ าเลยแก้คดี โดยโจทก์ต้องน าเจ้าหน้าที่พนักงานศาลไปส่งหมายเรียกแก่จ าเลย
ภายใน 7 วัน นับแต่วันยื่นค าฟ้อง และโจทก์ต้องจ่ายค่าพาหนะและค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานศาล หากไม่สามารถ
ส่งให้ตัวจ าเลยได้ ศาลอาจสั่งให้ (1) ปิดหมายเรียกไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของจ าเลย
หรือ (2) อาจลงโฆษณา โดยวิธีอ่ืนใดตามที่ศาลเห็นสมควร ซึ่งทางปฏิบัติศาลจะให้ส่งโดยประกาศหนังสือพิมพ์ กรณี
ข้อ (1), (2) นั้น กฎหมายให้มีผลใช้ได้เมื่อก าหนดระยะเวลา 15 วัน ได้ล่วงพ้นไปแล้วนับแต่วันปิดหมายหรือประกาศ
โฆษณา 
  3.2.4 การย่ืนค าให้การ เมื่อส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องให้จ าเลยแล้ว จ าเลยต้องท าค าให้การเป็น
หนังสือยื่นต่อศาลภายใน 15 วัน หรือในกรณีคดีไม่มีข้อยุ่งยาก จ าเลยต้องท าค าให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลก่อนหรือ
ในวันนัดพิจารณา 
  3.2.5 การสืบพยาน เมื่อโจทก์ได้ฟ้องและจ าเลยได้ยื่นค าให้การต่อสู้คดีหรือกรณีที่จ าเลยขาดนัดยื่น
ค าให้การแล้ว ศาลจะนับสืบพยานโจทก์หรือจ าเลยแล้วแต่กรณี การสืบพยานนี้คู่ความจะน าพยานบุคคลเข้าสาบานตัว
และเบิกความต่อศาล และในระหว่างการสืบพยานคู่ความสามารถอ้างเอกสารประกอบการซักถามหรือถามค้านได้ เมื่อ
การสืบพยานของคู่ความทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ศาลจะนัดฟังค าพิพากษาต่อไป 
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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   (3) ค าแปลเป็นภาษาไทยของค าชี้ขาดและสัญญาอนุญาโตตุลาการโดยมีผู้แปลซึ่งได้สาบานตัวแล้ว
หรือปฏิญาณตนต่อหน้าศาลหรือต่อหน้าเจ้าพนักงานหรือบุคคลที่มีอ านาจในการรับค าสาบาน หรือปฏิญาณหรือ
รับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในการรับรองค าแปล หรือผู้แทนทางการฑูตหรือกงสุลไทยในประเทศที่มีการท า        
ค าชี้ขาดหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้น (ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
 3.2 การฟ้องร้องต่อศาล ในกรณีประกันชีวิต การฟ้องร้องต่อศาลโดยทั่วไปแล้ว จะเป็นคดีแพ่ง ซึ่งเป็นคดีที่มี
การโต้แย้งสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง เช่น การฟ้องให้ผู้กู้ช าระเงินตามสัญญากู้ หรือการฟ้องเรียกให้
ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการฟ้องมุ่งให้จ าเลยช าระเงิน มิใช่มุ่งที่จะให้จ าเลย
ต้องถูกลงโทษ เช่น จ าคุกดังเช่นคดีอาญา 
  3.2.1 บคุคลท่ีมีสิทธิน าคดีแพ่งขึน้ฟ้องร้องต่อศาล จะต้องมีเหตุตามกฎหมายก าหนดไว้ 2 ประการ คือ  
   1) การโต้แย้งสิทธิ หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทบกระเทือนหรือละเมิดต่อ
สิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมายของบุคคลอ่ืน สิทธินี้มิได้หมายถึงสิทธิในทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงสิทธิ
อ่ืน ๆ ด้วย เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิในครอบครัว หรือสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง  
   2) การต้องใช้สิทธิทางศาล หมายถึง กรณีที่กฎหมายก าหนดให้การกระท าบางอย่างต้องได้รับ
อนุญาตหรือได้รับการรับรองจากศาลก่อน เช่น การขอเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตาย การขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ การขอท า       
นิติกรรมแทนผู้เยาว์ การขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือการ
ขอให้แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นต้น  
  3.2.2 ค่าธรรมเนียมศาล การด าเนินคดีแพ่งนั้นปกติคู่ความจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเสมอ เช่น ค่า
ขึ้นศาล ค่าค าร้อง ค่าแต่งทนาย ค่าอ้างเอกสาร เป็นต้น 
  3.2.3 การส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้อง เมื่อโจทก์ได้มีการยื่นฟ้องแล้ว โจทก์ต้องส่งหมายเรียกและ
ส าเนาค าฟ้องให้แก่จ าเลย เพื่อให้จ าเลยแก้คดี โดยโจทก์ต้องน าเจ้าหน้าที่พนักงานศาลไปส่งหมายเรียกแก่จ าเลย
ภายใน 7 วัน นับแต่วันยื่นค าฟ้อง และโจทก์ต้องจ่ายค่าพาหนะและค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานศาล หากไม่สามารถ
ส่งให้ตัวจ าเลยได้ ศาลอาจสั่งให้ (1) ปิดหมายเรียกไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของจ าเลย
หรือ (2) อาจลงโฆษณา โดยวิธีอ่ืนใดตามที่ศาลเห็นสมควร ซึ่งทางปฏิบัติศาลจะให้ส่งโดยประกาศหนังสือพิมพ์ กรณี
ข้อ (1), (2) นั้น กฎหมายให้มีผลใช้ได้เมื่อก าหนดระยะเวลา 15 วัน ได้ล่วงพ้นไปแล้วนับแต่วันปิดหมายหรือประกาศ
โฆษณา 
  3.2.4 การย่ืนค าให้การ เมื่อส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องให้จ าเลยแล้ว จ าเลยต้องท าค าให้การเป็น
หนังสือยื่นต่อศาลภายใน 15 วัน หรือในกรณีคดีไม่มีข้อยุ่งยาก จ าเลยต้องท าค าให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลก่อนหรือ
ในวันนัดพิจารณา 
  3.2.5 การสืบพยาน เมื่อโจทก์ได้ฟ้องและจ าเลยได้ยื่นค าให้การต่อสู้คดีหรือกรณีที่จ าเลยขาดนัดยื่น
ค าให้การแล้ว ศาลจะนับสืบพยานโจทก์หรือจ าเลยแล้วแต่กรณี การสืบพยานนี้คู่ความจะน าพยานบุคคลเข้าสาบานตัว
และเบิกความต่อศาล และในระหว่างการสืบพยานคู่ความสามารถอ้างเอกสารประกอบการซักถามหรือถามค้านได้ เมื่อ
การสืบพยานของคู่ความทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ศาลจะนัดฟังค าพิพากษาต่อไป 
  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

3-24 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

  3.2.6 การบังคับคดี คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีตามค าพิพากษาสามารถด าเนินการบังคับคดีเพื่อให้มีการ
ปฏิบัติไปตามค าพิพากษาได้ หากคู่ความฝ่ายที่แพ้คดีไม่ยอมปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษา โดยอาจยึด อายัด
ทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษามาขายทอดตลาดหรือจับกุม คุมขังลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ในกรณีไม่ยอมกระท า
การตามที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษา 

ตารางที ่3.2 เปรียบเทยีบวธีิการระงบัข้อพพิาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไกล่เกลีย่ประนอมข้อพพิาท อนุญาโตตุลาการ ด าเนินคดใีนศาล 
คู่พิพาทตัดสินใจเอง คนกลางตัดสิน คนกลางตัดสิน 
เลือกผู้ไกล่เกลี่ยได้ เลือกผู้ตัดสินได้ เลือกผู้ตัดสินไม่ได้ 
ความลับ ความลับ เปิดเผย 
รักษาความสัมพันธ์ เป็นปฏิปักษ์ เป็นปฏิปักษ์ 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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

3-24



 

การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 3-25 
 

 
 

เร่ืองที ่3.4  
กรณศึีกษาเกีย่วกบัการให้บริการแก่ลูกค้า 
 
 
 ในการท าสัญญาประกันชีวิตควรมีตัวแทนประกันชีวิตท าหน้าที่ในการชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับ
ประกันภัยได้ตกลงท าสัญญากัน ตัวแทนประกันชีวิตมีหน้าที่หลักในการท าให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพอใจใน
การท าประกันชีวิต และจะต้องท าหน้าที่สนับสนุนการขาย ไปติดต่อเยี่ยมเยียน และช่วยด าเนินการอ านวยความ
สะดวกหรือให้ค าปรึกษาให้แก่ลูกค้าในสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการขาย ดังนั้นหน้าที่ส าคัญหน้าที่หนึ่งของ
ตัวแทนประกันชีวิต คือการให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอแก่ผู้เอาประกันภัย ตัวแทนต้องให้บริการหลังการขายที่ดี ตาม
เงื่อนไขแห่งกรรมธรรม์ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ และผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
จรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตในข้อที่ 2 เร่ืองการให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึง
สิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ความหมายคือตัวแทนควรมีความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียร
ในการให้บริการติดตามให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ ต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
 
1. กรณศึีกษาทีต่วัแทนประกนัชีวติสมควรท า เร่ืองการให้บริการแก่ลูกค้า 
 เร่ืองที่ 1 การน าส่งเบีย้ประกนัภัย 
 นาย ก. เป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง รับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรในการให้บริการ ไม่เคยผิดนัด ไม่
ละเลยการไปเก็บเบี้ยประกันภัย และถ้าไม่สามารถไปเก็บเบี้ยประกันภัยเองได้ นาย ก. ก็จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 
และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบตั้งแต่เก็บเบี้ยประกันภัยครั้งแรกแล้วว่า การเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ในการให้บริการ
ของนาย ก. แต่ถ้าเมื่อใดที่นาย ก. ไม่สามารถมาเก็บเบี้ยประกันภัยได้ตามที่ก าหนด ก็เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
เองที่ต้องเป็น ผู้ส่งเบี้ยประกันภัยให้ถึงบริษัท เพื่อมิให้กรรมธรรม์ขาดอายุ และได้รับการคุ้มครองต่อไป หรือหากเมื่อใด
ที่ นาย ก.   ไม่สะดวก ติดภารกิจ หรือเดินทางไปต่างประเทศก็จะแจ้งลูกค้าก่อนเป็นการล่วงหน้าว่าจะมอบหมายให้
เลขาหรือทีมงานเข้าไปให้บริการแทน 
 เร่ืองที่ 2 การให้ข้อมูลผลประโยชน์ความคุ้มครอง 
 นาย ข. เป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ทุกครั้งที่น าเสนอประกันชีวิตให้กับผู้มุ่งหวัง นาย ข. จะ
อธิบายว่า สิ่งที่น าเสนอคือประกันชีวิต ผู้มุ่งหวังเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ให้ความคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ที่ได้รับระหว่างปีกรมธรรม์เป็นอย่างไร และผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อกรมธรรม์ครบก าหนดเป็นเช่นไร ไม่
เคยพูดว่าเป็นการฝากเงิน ไม่เคยพูดว่าผลประโยชน์ได้รับระหว่างปีกรมธรรม์นั้นเป็นดอกเบี้ย แต่จะพูดย้ าเสมอว่าเงินที่
ได้รับนั้นคือ เงินคืนตามกรมธรรม์ หากผู้มุ่งหวังต้องการทราบผลตอบแทนที่แท้จริงเพื่อเปรียบเทียบว่าผลตอบแทนของ
บริษัทประกันชีวิตไหนดีกว่ากัน เพราะจ านวนเงินคืนรายปี จ านวนเงินที่จะได้รับเมื่อสัญญาครบก าหนดและ
ผลตอบแทนตลอดสัญญาของบริษัทนั้นแตกต่างกัน นาย ข. จะแจ้งอัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR: Internal Rate of 
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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เร่ืองที ่3.4  
กรณศึีกษาเกีย่วกบัการให้บริการแก่ลูกค้า 
 
 
 ในการท าสัญญาประกันชีวิตควรมีตัวแทนประกันชีวิตท าหน้าที่ในการชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับ
ประกันภัยได้ตกลงท าสัญญากัน ตัวแทนประกันชีวิตมีหน้าที่หลักในการท าให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพอใจใน
การท าประกันชีวิต และจะต้องท าหน้าที่สนับสนุนการขาย ไปติดต่อเยี่ยมเยียน และช่วยด าเนินการอ านวยความ
สะดวกหรือให้ค าปรึกษาให้แก่ลูกค้าในสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการขาย ดังนั้นหน้าที่ส าคัญหน้าที่หนึ่งของ
ตัวแทนประกันชีวิต คือการให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอแก่ผู้เอาประกันภัย ตัวแทนต้องให้บริการหลังการขายที่ดี ตาม
เงื่อนไขแห่งกรรมธรรม์ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ และผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
จรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตในข้อที่ 2 เร่ืองการให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึง
สิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ความหมายคือตัวแทนควรมีความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียร
ในการให้บริการติดตามให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ ต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
 
1. กรณศึีกษาทีต่วัแทนประกนัชีวติสมควรท า เร่ืองการให้บริการแก่ลูกค้า 
 เร่ืองที่ 1 การน าส่งเบีย้ประกนัภัย 
 นาย ก. เป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง รับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรในการให้บริการ ไม่เคยผิดนัด ไม่
ละเลยการไปเก็บเบี้ยประกันภัย และถ้าไม่สามารถไปเก็บเบี้ยประกันภัยเองได้ นาย ก. ก็จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 
และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบตั้งแต่เก็บเบี้ยประกันภัยครั้งแรกแล้วว่า การเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ในการให้บริการ
ของนาย ก. แต่ถ้าเมื่อใดที่นาย ก. ไม่สามารถมาเก็บเบี้ยประกันภัยได้ตามที่ก าหนด ก็เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
เองที่ต้องเป็น ผู้ส่งเบี้ยประกันภัยให้ถึงบริษัท เพื่อมิให้กรรมธรรม์ขาดอายุ และได้รับการคุ้มครองต่อไป หรือหากเมื่อใด
ที่ นาย ก.   ไม่สะดวก ติดภารกิจ หรือเดินทางไปต่างประเทศก็จะแจ้งลูกค้าก่อนเป็นการล่วงหน้าว่าจะมอบหมายให้
เลขาหรือทีมงานเข้าไปให้บริการแทน 
 เร่ืองที่ 2 การให้ข้อมูลผลประโยชน์ความคุ้มครอง 
 นาย ข. เป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ทุกครั้งที่น าเสนอประกันชีวิตให้กับผู้มุ่งหวัง นาย ข. จะ
อธิบายว่า สิ่งที่น าเสนอคือประกันชีวิต ผู้มุ่งหวังเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ให้ความคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ที่ได้รับระหว่างปีกรมธรรม์เป็นอย่างไร และผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อกรมธรรม์ครบก าหนดเป็นเช่นไร ไม่
เคยพูดว่าเป็นการฝากเงิน ไม่เคยพูดว่าผลประโยชน์ได้รับระหว่างปีกรมธรรม์นั้นเป็นดอกเบี้ย แต่จะพูดย้ าเสมอว่าเงินที่
ได้รับนั้นคือ เงินคืนตามกรมธรรม์ หากผู้มุ่งหวังต้องการทราบผลตอบแทนที่แท้จริงเพื่อเปรียบเทียบว่าผลตอบแทนของ
บริษัทประกันชีวิตไหนดีกว่ากัน เพราะจ านวนเงินคืนรายปี จ านวนเงินที่จะได้รับเมื่อสัญญาครบก าหนดและ
ผลตอบแทนตลอดสัญญาของบริษัทนั้นแตกต่างกัน นาย ข. จะแจ้งอัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR: Internal Rate of 
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Return) ให้ผู้มุ่งหวังทราบ และไม่เคยบังคับผู้มุ่งหวังในการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ผู้มุ่งหวังเลือกในสิ่งที่ตนต้องการ 
หากผู้มุ่งหวัง ตกลงท าสัญญา นาย ข. จะแจ้งให้ผู้มุ่งหวังตอบค าถามในใบค าขอเอาประกันภัยตามความเป็นจริงทุกครั้ง 
เพราะนาย ข. ระลึกไว้เสมอว่า ถ้าเมื่อใดลูกค้าโกหกปกปิดข้อความจริง ที่อาจท าให้บริษัทผู้รับประกันภัยปฏิเสธการ
จ่ายผลประโยชนต์ามกรมธรรม์ ลูกค้าจะไม่ได้รับผลประโยชนต์ามทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์ เมื่อนั้นจะน าความสูญเสียมาให้
ทั้งลูกค้า ครอบครัวของลูกค้า รวมถึงตัวนาย ข. เองด้วย 
 เร่ืองที่ 3 การเยีย่มเยยีนลูกค้าตามวาระโอกาส 
 นาย ค. เป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง มองว่าโอกาสในการขายเพิ่ม และได้ลูกค้ารายใหม่ มาจาก
ฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ ดังนั้นการเยี่ยมเยียนลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะทุกครั้งที่ไปจะทราบสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับลูกค้า เช่น หากลูกค้าก าลังจะแต่งงาน ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองรายได้เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพิ่มมากขึ้น หาก
ลูกค้าก าลังจะมีบุตร ความต้องการประกันชีวิตคุ้มครองผู้ที่อยู่ในอุปการะจะเพิ่มขึ้น รวมถึงเมื่อบุตรคลอดออกมาแล้ว
นั้นก็ต้องการประกันชีวิต ควบคู่กับประกันสุขภาพ เป็นต้น นาย ค. ถือว่าลูกค้าเป็นผู้ที่ส าคัญที่สุด ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิตหรือไม่ นาย ค. ก็ยินดีที่จะให้บริการทั้งสิ้น นาย ค. หวังว่าการให้บริการที่ดีอย่าง
สม่ าเสมอนี้ จะท าให้ลูกค้าแนะน าและบอกต่อ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนในการหาลูกค้ารายใหม่ของนาย ค. เองอีก
ด้วย 
 
2. กรณศึีกษาทีต่วัแทนประกนัชีวติไม่สมควรท า เร่ืองการให้บริการแก่ลูกค้า 
 เร่ืองที่ 1 การไม่ให้บริการของตวัแทนประกนัชีวติ  
 นางสาว ง. เป็นลูกค้าของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ได้เดินทางเข้ามาแจ้งที่บริษัทว่าไม่พอใจในการ
ให้บริการของตัวแทน จ. ที่หลังจากนางสาว ง. ซื้อประกันชีวิตไป ตัวแทน จ. ก็ไม่เคยเข้ามา ให้บริการเก็บเบี้ย
ประกันภัย และเยี่ยมเยียนดูแลเหมือนที่กล่าวอ้างว่าตนเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ดี มีรางวัลการันตี เมื่อนางสาว ง. 
เจ็บป่วย ก็ต้องด าเนินเร่ืองการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง โทรศัพท์ไปก็ไม่ค่อยรับสาย เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา มี
ตัวแทน ฉ. ตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทเดียวกับนาย จ. มาน าเสนอประกันชีวิตให้กับนางสาว ง. นางสาว ง. เห็นว่า
แบบประกันภัยดีเหมาะสมกับตนเองจึงซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ นาย ฉ. อธิบายรายละเอียดของแบบประกันภัย 
ข้อยกเว้นการคุ้มครองให้กับนางสาว ง. ทราบอย่างชัดเจน แนะน าให้เข้าใจถึงเงื่อนไขและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับ 
และนาย ฉ. ยังหมั่นโทรศัพท์มาถามสารทุกข์สุกดิบของนางสาว ง. อย่างสม่ าเสมอ ท าให้นางสาว ง. ประทับใจ และ
อยากเปลี่ยนตัวแทนประกันชีวิต จากนาย จ. มาเป็นนาย ฉ. ดังนั้นนางสาว ง. จึงแจ้งมายังบริษัทประกันชีวิตเพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงตัวแทนประกันชีวิตผู้ให้บริการ 
 ประเด็นปัญหาการละเลยไม่ให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตมักเกิดขึ้นบ่อย เมื่อมีการขายสินค้าเกิดขึ้น 
ความคาดหวังที่ดีจะได้รับบริการที่หลังการขายย่อมตามมา บริษัทประกันชีวิตนอกจากจะให้การอบรมตัวแทนประกัน
ชีวิตเร่ืองการให้บริการที่ดีแล้วนั้น บริษัทต้องตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งการเสื่อมเสียชื่อเสียง การถูกฟ้องร้อง ดังนั้น
บริษัทประกันชีวิตควรมีมาตรการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ 
 1) บริษัทต้องบันทึกข้อร้องเรียนของนางสาว ง. ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2) บริษัทต้องแจ้งเร่ืองร้องเรียนให้ตัวแทนประกันชีวิต และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
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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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 3) บริษัทต้องให้โอกาสตัวแทนประกันชีวิตในการประสานงานกับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหา 
 4) หากตัวแทนประกันชีวิตไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ บริษัทจะท าการเจรจา หรือเสนอทางเลือกให้กับลูกค้า 
 5) หากลูกค้ารับข้อเสนอ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนก็จะท าการบันทึกข้อตกลง  
 6) หากลูกค้าไม่รับข้อเสนอ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนก็จะท าการเสนอเร่ืองให้ผู้บริหารสายงานพิจารณา  
 7) แจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วัน 
 8) บันทึกผล 
 9) หากลูกค้ายังไม่พอใจในข้อตกลง ลูกค้าสามารถน าข้อร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาท หรือ
กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
 ทั้งนี้บริษัทควรจัดให้มีระเบียบในการดูแลผลงาน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนตัวแทนให้มีการบริการหลังการ
ขายที่ดีให้กับผู้เอาประกันภัย  
 เร่ืองที่ 2 การไม่ให้ข้อมูลเร่ืองผลตอบแทนและความเส่ียง 
 นาย ช. เป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง มีใบอนุญาตเป็นผู้แนะน าการลงทุน สามารถแนะน ากรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ นาย ช. เห็นว่าบริษัทที่ตนท างานอยู่
นั้นมีแบบประกันยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ขายอยู่ จึงไปน าเสนอให้ลูกค้าเดิมที่ท าประกันชีวิตอยู่กับตน โดยที่ไม่ได้ท า
การวิเคราะห์ความต้องการและความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ ตอนที่เสนอขายนั้นก็พูดแต่ว่า ได้ผลตอบแทนสูงกว่ากรมธรรม์
แบบเดิม ๆ  และยังย้ าว่าได้รับผลตอบแทนแน่นอน จึงท าให้ลูกค้าหลงเชื่อ เมื่อเวลาผ่านไป 3 ปี ลูกค้าอยากทราบว่า
เงินที่จ่ายไปเป็นจ านวนเท่าใดแล้ว ปรากฏว่า เงินที่จ่ายไป 100,000 บาทนั้น มูลค่าลดลงเหลือ 90,000 บาท ท าให้
ลูกค้าไม่พอใจอย่างมาก เพราะเงินจ านวนนี้จ าเป็นต้องน าไปใช้เพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตร ลูกค้าจึงท าการร้องเรียน
มายังบริษัท 
 ประเด็นปัญหาการที่ตัวแทนประกันชีวิตละเลยไม่ให้ข้อมูลในเร่ืองผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
ผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์นั้น เป็นเรื่องที่บริษัท
ประกันชีวิตต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก การอบรมความรู้เรื่องการลงทุนต้องกระท าตลอดเวลา เพราะการลงทุนใน
ตลาดการเงิน ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนั้นไม่แน่นอน ผันผวนไปตามวัฏจักรทางเศรษฐกิจ และควรเปรียบเทียบให้ลูกค้า
เห็นว่า การประกันชีวิต การลงทุน และการประกันชีวิตควบการลงทุนนั้น มีความแตกต่างกันเช่นไร เพื่อให้ลูกค้าได้
ตัดสินใจบนพื้นฐานของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ เร่ืองที่ควรแนะน าให้กับลูกค้า คือ นโยบายการลงทนุ
ผลตอบแทน เงินลงทุนเริ่มต้น ระยะเวลาลงทุน การถอนเงินลงทุน การคิดค่าธรรมเนียม และความยืดหยุ่นในการ
ลงทุน  
 หากตัวแทนประกันชีวิตไม่ให้ค าแนะน าการลงทุนที่เหมาะสม ให้กับผู้มุ่งหวังที่ต้องการกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ บริษัทควรมีมาตรการรองรับ เช่น บทก าหนดโทษ 
เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตมีความระมัดระวังก่อนการเสนอขาย รวมไปถึงบริษัทควรมีการตรวจสอบความเข้าใจไปยังผู้
มุ่งหวังก่อนการพิจารณารับประกันภัย การตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอขายและแบบประเมินความเส่ียง 
เพราะการที่ลูกค้าเข้าใจผิด มีโอกาสท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ และเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงบริษัทประกันชีวิตอีกด้วย 
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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 3) บริษัทต้องให้โอกาสตัวแทนประกันชีวิตในการประสานงานกับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหา 
 4) หากตัวแทนประกันชีวิตไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ บริษัทจะท าการเจรจา หรือเสนอทางเลือกให้กับลูกค้า 
 5) หากลูกค้ารับข้อเสนอ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนก็จะท าการบันทึกข้อตกลง  
 6) หากลูกค้าไม่รับข้อเสนอ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนก็จะท าการเสนอเร่ืองให้ผู้บริหารสายงานพิจารณา  
 7) แจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วัน 
 8) บันทึกผล 
 9) หากลูกค้ายังไม่พอใจในข้อตกลง ลูกค้าสามารถน าข้อร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาท หรือ
กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
 ทั้งนี้บริษัทควรจัดให้มีระเบียบในการดูแลผลงาน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนตัวแทนให้มีการบริการหลังการ
ขายที่ดีให้กับผู้เอาประกันภัย  
 เร่ืองที่ 2 การไม่ให้ข้อมูลเร่ืองผลตอบแทนและความเส่ียง 
 นาย ช. เป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง มีใบอนุญาตเป็นผู้แนะน าการลงทุน สามารถแนะน ากรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ นาย ช. เห็นว่าบริษัทที่ตนท างานอยู่
นั้นมีแบบประกันยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ขายอยู่ จึงไปน าเสนอให้ลูกค้าเดิมที่ท าประกันชีวิตอยู่กับตน โดยที่ไม่ได้ท า
การวิเคราะห์ความต้องการและความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ ตอนที่เสนอขายนั้นก็พูดแต่ว่า ได้ผลตอบแทนสูงกว่ากรมธรรม์
แบบเดิม ๆ  และยังย้ าว่าได้รับผลตอบแทนแน่นอน จึงท าให้ลูกค้าหลงเชื่อ เมื่อเวลาผ่านไป 3 ปี ลูกค้าอยากทราบว่า
เงินที่จ่ายไปเป็นจ านวนเท่าใดแล้ว ปรากฏว่า เงินที่จ่ายไป 100,000 บาทนั้น มูลค่าลดลงเหลือ 90,000 บาท ท าให้
ลูกค้าไม่พอใจอย่างมาก เพราะเงินจ านวนนี้จ าเป็นต้องน าไปใช้เพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตร ลูกค้าจึงท าการร้องเรียน
มายังบริษัท 
 ประเด็นปัญหาการที่ตัวแทนประกันชีวิตละเลยไม่ให้ข้อมูลในเร่ืองผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
ผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์นั้น เป็นเรื่องที่บริษัท
ประกันชีวิตต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก การอบรมความรู้เรื่องการลงทุนต้องกระท าตลอดเวลา เพราะการลงทุนใน
ตลาดการเงิน ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่แน่นอน ผันผวนไปตามวัฏจักรทางเศรษฐกิจ และควรเปรียบเทียบให้ลูกค้า
เห็นว่า การประกันชีวิต การลงทุน และการประกันชีวิตควบการลงทุนนั้น มีความแตกต่างกันเช่นไร เพื่อให้ลูกค้าได้
ตัดสินใจบนพื้นฐานของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ เร่ืองที่ควรแนะน าให้กับลูกค้า คือ นโยบายการลงทนุ
ผลตอบแทน เงินลงทุนเริ่มต้น ระยะเวลาลงทุน การถอนเงินลงทุน การคิดค่าธรรมเนียม และความยืดหยุ่นในการ
ลงทุน  
 หากตัวแทนประกันชีวิตไม่ให้ค าแนะน าการลงทุนที่เหมาะสม ให้กับผู้มุ่งหวังที่ต้องการกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ บริษัทควรมีมาตรการรองรับ เช่น บทก าหนดโทษ 
เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตมีความระมัดระวังก่อนการเสนอขาย รวมไปถึงบริษัทควรมีการตรวจสอบความเข้าใจไปยังผู้
มุ่งหวังก่อนการพิจารณารับประกันภัย การตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอขายและแบบประเมินความเสี่ยง 
เพราะการที่ลูกค้าเข้าใจผิด มีโอกาสท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ และเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงบริษัทประกันชีวิตอีกด้วย 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

3-28 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

 
 

บรรณานุกรม 
 
 
โคลงโลกนิติ ฉบับพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร. 
ส านักส่งเสรมิและการศึกษาต่อเนือ่ง. แนวปฏิบัติในการจัดการข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ. มหาวิทยาลยัสงขลา-

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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

3-28



 
 

 

บทที ่4 
มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัยก าหนดโดย 

สมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกนัภัยนานาชาต ิ
 

อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎคุิณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

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

 

มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ     4-3 
 

 
 
 

เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ
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4-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 
 

 
 

 

บทที ่4  มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย        เพิม่เตมิ 
             ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกนัภัยนานาชาต ิ     (1 ช่ัวโมง) 
 
เร่ืองที ่

4.1 ความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  
4.2 องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
4.3 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัย 

   
แนวคดิ 

1.  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ในปัจจุบันได้มีการด าเนินธุรกิจ
ทั้งในรูปแบบข้ามชาติและข้ามสาขา รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อของภาคการเงินทั้งระบบทั่วโลก จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสากลขึ้น ซึ่ งบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
ประกันภัยจะต้องมีมุมมองในภาพรวมของการก ากับดูแลระดับสากล เพื่อเกิดความเข้าใจและเป็นพื้นฐาน
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศของ
ตน 

2.  ความเข้าใจในมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย จะท าให้บุคลากรในภาคธุรกิจประกันภัย มีความ
เข้าใจในหลักการและเหตุผลของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ซึ่งเก่ียวข้องกับตนเอง ส่งผลช่วยให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาการปฏิบัติในธุรกิจประกันภัย และการ
ให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

3.  มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัย ทั้งตัวแทนและนายหน้า
ประกันภัยโดยตรง  แสดงให้เห็นถึงเหตุผลและแนวทางการก ากับดูแลที่มีต่อคนกลางประกันภัยในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งการมีความรู้และเข้าใจในมาตรฐานสากลดังกล่าว จะท าให้คนกลางประกันภัยทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีและสามารถพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้   
 2. อธิบายองค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้ 
 3. อธิบายมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัยได้ 
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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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เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลท่ีถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ
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  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
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เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ
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เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนที่ระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลท่ีถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากท่ัวโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซึ่งในขณะนั้น กรมการ
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ประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย หลังจากได้มีการจัดตั้ง สมาคม      
ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการจัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดย
ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท า
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า 
Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิม โดยใช้ชื่อ 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs)  1 October 
2011 ประกอบไปด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 และเป็น
ฉบับปัจจุบัน  
  
2. หลกัการของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ดี 
ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
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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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มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
การเงินคงไว้ซึ่งความมั่นคง รวมทั้งเพื่อลดการแพร่กระจายของความเสี่ยงจากสาขาการเงินหนึ่งไปสู่สาขาการเงินอ่ืน 
หรือจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศอ่ืน และเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างของการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่มีอยู่  
 
3. วตัถุประสงค์ของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 นอกจากหลักการส าคัญเพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ดีแล้ว การจัดท ามาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยยังมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) เพื่อให้เป็นพื้นฐานโครงสร้างของการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 2) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานก าหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 3) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบหาข้อบกพร่องในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 4) เพื่อใช้ เป็นมาตรฐานส าหรับการประเมินด้านการก ากับดูแล เช่น การประเมินภาคการเงินตาม
มาตรฐานสากล (Financial Sector Assessment Program: FSAP) ซึ่งด าเนินการโดย กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank)  
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เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ
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มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครองและตลาด
การเงินคงไว้ซึ่งความมั่นคง รวมทั้งเพื่อลดการแพร่กระจายของความเสี่ยงจากสาขาการเงินหนึ่งไปสู่สาขาการเงินอ่ืน 
หรือจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศอ่ืน และเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างของการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่มีอยู่  
 
3. วตัถุประสงค์ของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 นอกจากหลักการส าคัญเพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ดีแล้ว การจัดท ามาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยยังมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) เพื่อให้เป็นพื้นฐานโครงสร้างของการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 2) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานก าหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 3) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบหาข้อบกพร่องในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 4) เพื่อใช้ เป็นมาตรฐานส าหรับการประเมินด้านการก ากับดูแล เช่น การประเมินภาคการเงินตาม
มาตรฐานสากล (Financial Sector Assessment Program: FSAP) ซึ่งด าเนินการโดย กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank)  
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4-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 
 

 
 

 

เร่ืองที ่4.2 
องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 
   

มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยรู้จักกันในนามของ ICPs ได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์ และระดับการพัฒนาของธุรกิจประกันภัยและระบบการเงิน 
โดยมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก IAIS เมื่อเดือนตุลาคม 
2554 มีจ านวนทั้งสิ้น 26 ข้อ โดยโครงสร้างของแต่ละ ICPs มีองค์ประกอบและขอบเขต ดังนี้ 
 
1. องค์ประกอบของมาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย ฉบับเดอืนตุลาคม 2554 
  มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) ฉบับเดือนตุลาคม 2554 เป็นกรอบการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่จัดท าขึ้นซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดย ICPs แต่ละข้อมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1) ICP Statement คือ หลักการสูงสุดของมาตรฐาน ICPs ซึ่งอธิบายถึงหลักการส าคัญและสิ่งจ าเป็นในการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงด้านการเงิน และผู้ถือกรมธรรม์ได้รับความคุ้มครอง
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
 2) Standards คือ มาตรฐาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบระดับถัดลงมาของโครงสร้าง ICPs ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่
ส าคัญในการด าเนินการตามหลักการของ ICP นั้น ๆ  
 3) Guidance Material คือ แนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสุดท้ายในโครงสร้าง ICPs เป็นแนวทาง
ปฏิบัติโดยละเอียดในการด าเนินการตามหลักการและมาตรฐาน (ICP Statement/ Standards) โดยเป็นส่วนที่อธิบาย
รายละเอียด รวมทั้งยกตัวอย่างวิธีการในการด าเนินการ 
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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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 ตวัอย่าง รูปแบบโครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs)  
 
 
   ICP 1 ………………………………………… 
        หลกัการ (ICP Statement)…………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 บทน า หรือแนวทางปฏิบัติเบื้องตน้ (บาง ICPs อาจมีการกล่าวถึงขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในบทน า) 
 ............................................................................................................................................................... 
 1.1) มาตรฐาน (Standards)………………………………………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  1.1.1 แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)…………………………………………………………………………………. 
  1.1.2 แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)…………………………………………………………………………………. 
 1.2) มาตรฐาน (Standards)…………………………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  1.2.1 แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)…………………………………………………………………………………. 
  1.2.2 แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)…………………………………………………………………………………. 
 
 
2. ขอบเขตของมาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
 1) ICPs สามารถน าไปใช้ได้กับทุกประเทศ/ภูมิภาค โดยไม่ต้องค านึงถึงระดับการพัฒนาของตลาดประกันภัย
และชนิดของผลิตภัณฑ์หรือการบริการด้านประกันภัย หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องน าข้อก าหนดและการด าเนินการใน
การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะ ขนาด ความซับซ้อนของแต่ละบริษัทซึ่งมีความเสี่ยง
แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่มีในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 2) ICPs สามารถน าไปใช้ได้กับทุกบริษัทประกันภัย ไม่ว่าจะมีรัฐบาลควบคุมหรือถือหุ้น หรือเป็นของภาคเอกชน
โดยสมบูรณ์ เมื่อไรก็ตามที่มีการด าเนินธุรกิจประกันภัย รวมถึงการด าเนินธุรกิจประกันภัยในรูปแบบ e-Commerce 
 3) การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศซึ่งมีผู้รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน เช่น หน่วยงาน             
ที่ท าหน้าที่ก าหนดกฎหมาย ข้อบังคับ ในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอาจแตกต่างจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด าเนินการ 
ICPs ที่ถูกน าไปใช้ในประเทศนั้นจะต้องใช้โดยทั้ง 2 หน่วยงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็
ตามจะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินการตาม ICPs  ของทั้งสองหน่วยงาน (หรือหลาย
หน่วยงาน) มีโครงสร้างที่สอดคล้องกัน 
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เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

4-7



 

มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ     4-7 
 

 
 
 

 ตวัอย่าง รูปแบบโครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs)  
 
 
   ICP 1 ………………………………………… 
        หลกัการ (ICP Statement)…………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 บทน า หรือแนวทางปฏิบัติเบื้องตน้ (บาง ICPs อาจมีการกล่าวถึงขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในบทน า) 
 ............................................................................................................................................................... 
 1.1) มาตรฐาน (Standards)………………………………………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  1.1.1 แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)…………………………………………………………………………………. 
  1.1.2 แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)…………………………………………………………………………………. 
 1.2) มาตรฐาน (Standards)…………………………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  1.2.1 แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)…………………………………………………………………………………. 
  1.2.2 แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)…………………………………………………………………………………. 
 
 
2. ขอบเขตของมาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
 1) ICPs สามารถน าไปใช้ได้กับทุกประเทศ/ภูมิภาค โดยไม่ต้องค านึงถึงระดับการพัฒนาของตลาดประกันภัย
และชนิดของผลิตภัณฑ์หรือการบริการด้านประกันภัย หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องน าข้อก าหนดและการด าเนินการใน
การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะ ขนาด ความซับซ้อนของแต่ละบริษัทซึ่งมีความเสี่ยง
แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่มีในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 2) ICPs สามารถน าไปใช้ได้กับทุกบริษัทประกันภัย ไม่ว่าจะมีรัฐบาลควบคุมหรือถือหุ้น หรือเป็นของภาคเอกชน
โดยสมบูรณ์ เมื่อไรก็ตามที่มีการด าเนินธุรกิจประกันภัย รวมถึงการด าเนินธุรกิจประกันภัยในรูปแบบ e-Commerce 
 3) การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศซึ่งมีผู้รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน เช่น หน่วยงาน             
ที่ท าหน้าที่ก าหนดกฎหมาย ข้อบังคับ ในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอาจแตกต่างจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด าเนินการ 
ICPs ที่ถูกน าไปใช้ในประเทศนั้นจะต้องใช้โดยทั้ง 2 หน่วยงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็
ตามจะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินการตาม ICPs  ของทั้งสองหน่วยงาน (หรือหลาย
หน่วยงาน) มีโครงสร้างที่สอดคล้องกัน 
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 4) หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องด าเนินการในลักษณะที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีอ านาจเพียงพอตามกฎหมายส าหรับการด าเนินการตามหน้าทีข่องตน อย่างไรก็ตาม การมีอ านาจตามกฎหมาย
เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินการตาม ICPs หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องมีความสามารถในการ
ด าเนินการตามอ านาจที่มีอยู่ และจะต้องท าให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายเหล่านั้น นอกจากนั้น 
หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องมีทรัพยากรและความสามารถที่จ าเป็นเพียงพอ เพื่อให้การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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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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เร่ืองที ่4.3 
มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัยทีเ่กีย่วข้อง 
กบัคนกลางประกนัภัย 
 

 
 สมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS) จัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย           
(Insurance Core Principles: ICPs)  ฉบับเดือนตุลาคม 2554 ขึ้น โดยคณะท างานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ต่าง ๆ จากหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจากประเทศสมาชิกที่มีการพัฒนาแตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิด
ความคิดเห็นที่หลากหลายและให้มาตรฐานฉบับปัจจุบันสามารถน าไปใช้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐาน 
ทั้งสิ้น 26 ข้อ ดังนี้ 

ICP 1 วัตถุประสงค์ อ านาจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่ก ากับดูแล (Objectives, Powers and 
Responsibilities of the Supervisor) 

 ICP 2 หน่วยงานที่ก ากับดูแล (Supervisor) 
 ICP 3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อก าหนดในเรื่องการรักษาความลับ (Information Exchange and 
Confidentiality Requirements) 
 ICP 4 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Licensing) 
 ICP 5 ความเหมาะสมของบุคลากร (Suitability of Persons) 
 ICP 6 การเปลี่ยนแปลงอ านาจการบริหารและการถ่ายโอนธุรกิจ (Changes in Control and Portfolio 
Transfers) 
 ICP 7 บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 
 ICP 8 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Controls) 
 ICP 9 การตรวจสอบและการรายงาน (Supervisory Review and Reporting) 
 ICP 10 มาตรการส าหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ (Preventive and Corrective Measures) 
 ICP 11 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Enforcement) 
 ICP 12 การเลิกกิจการและออกจากตลาด (Winding-up and Exit from the Market) 
 ICP 13 การประกันภัยต่อและการถ่ายโอนความเสี่ยงรูปแบบอ่ืน ๆ (Reinsurance and Other Forms of 
Risk Transfer) 
 ICP 14 การประเมินมูลค่า (Valuation) 
 ICP 15 การลงทุน (Investment) 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

4-9



 

มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ     4-9 
 

 
 
 

เร่ืองที ่4.3 
มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัยทีเ่กีย่วข้อง 
กบัคนกลางประกนัภัย 
 

 
 สมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS) จัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย           
(Insurance Core Principles: ICPs)  ฉบับเดือนตุลาคม 2554 ขึ้น โดยคณะท างานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ต่าง ๆ จากหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจากประเทศสมาชิกที่มีการพัฒนาแตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิด
ความคิดเห็นที่หลากหลายและให้มาตรฐานฉบับปัจจุบันสามารถน าไปใช้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐาน 
ทั้งสิ้น 26 ข้อ ดังนี้ 

ICP 1 วัตถุประสงค์ อ านาจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่ก ากับดูแล (Objectives, Powers and 
Responsibilities of the Supervisor) 

 ICP 2 หน่วยงานที่ก ากับดูแล (Supervisor) 
 ICP 3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อก าหนดในเรื่องการรักษาความลับ (Information Exchange and 
Confidentiality Requirements) 
 ICP 4 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Licensing) 
 ICP 5 ความเหมาะสมของบุคลากร (Suitability of Persons) 
 ICP 6 การเปลี่ยนแปลงอ านาจการบริหารและการถ่ายโอนธุรกิจ (Changes in Control and Portfolio 
Transfers) 
 ICP 7 บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 
 ICP 8 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Controls) 
 ICP 9 การตรวจสอบและการรายงาน (Supervisory Review and Reporting) 
 ICP 10 มาตรการส าหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ (Preventive and Corrective Measures) 
 ICP 11 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Enforcement) 
 ICP 12 การเลิกกิจการและออกจากตลาด (Winding-up and Exit from the Market) 
 ICP 13 การประกันภัยต่อและการถ่ายโอนความเสี่ยงรูปแบบอ่ืน ๆ (Reinsurance and Other Forms of 
Risk Transfer) 
 ICP 14 การประเมินมูลค่า (Valuation) 
 ICP 15 การลงทุน (Investment) 
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 ICP 16 การบริหารจัดการความเสี่ ยงแบบองค์รวมเพื่ อความมั่นคงทางการเงิน  (Enterprise Risk 
Management for Solvency Purposes) 
 ICP 17 ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 
 ICP 18 คนกลางประกันภัย (Intermediaries) 
 ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) 
 ICP 20 การเปิดเผยข้อมูล (Public Disclosure) 
 ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) 
 ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย  (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism) 
 ICP 23 การก ากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (Group-wide Supervision) 
 ICP 24 การดูแลเสถียรภาพระดับมหภาคและการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  (Macroprudential 
Surveillance and Insurance Supervision) 
 ICP 25 ความร่วมมื อและการประสานงานด้ านการก ากับดูแล  (Supervisory Cooperation and 
Coordination) 
 ICP 26 ความร่วมมือข้ามพรมแดนและการประสานงานด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Cross-border 
Cooperation and Coordination on Crisis Management) 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัย มีทั้งสิ้น 4 ICPs คือ 
 1. ICP 18 คนกลางประกันภัย (Intermediaries) 
 2. ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) 
 3. ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) 
 4. ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism) 
 รายละเอียดเก่ียวกับ ICPs ที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัย มีดังนี้ 
 
1. มาตรฐาน ICP 18 คนกลางประกนัภัย  
 มาตรฐาน ICP 18 คนกลางประกันภัย (Intermediaries) มีหลักการส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนด
และบังคับใช้ข้อบังคับส าหรับพฤติกรรมทางธุรกิจของคนกลางประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าด าเนินธุรกิจอย่างเป็น        
มืออาชีพและมีความโปร่งใส ซึ่ง ICP 18 ประกอบด้วย บทน า และมาตรฐาน ทั้งสิ้น 7 ข้อ ซึ่งภายใต้มาตรฐานทั้งหมดมี
แนวทางปฏิบัติและค าอธิบายรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับแต่ละมาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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

4-10



 

มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ     4-11 
 

 
 
 

บทน า 
 
 บทน ากล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ให้บริการเป็น
สื่อกลางส าหรับลูกค้าในการท าสัญญาประกันภัยหรือประกันภัยต่อ โดยการเป็นตัวประสานระหว่างบริษัทประกันภัย
และผู้เอาประกันภัย เช่น ตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล เป็นต้น คนกลางประกันภัยสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
นอกเหนือจากการเป็นสื่อกลาง ซึ่งอาจรวมถึงการรับประกันภัย การจัดเก็บเบี้ยประกันภัย การบริหารจัดการ และการ
บริหารการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอีกด้วย ระบบคนกลางประกันภัยและการปฏิบัติงานของคนกลางประกันภัยมีส่วน
เก่ียวข้องอย่างมากกับวัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย และพัฒนาการของตลาดประกันภัยของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ 
มาตรการในการก ากับคนกลางประกันภัยจึงมีความหลากหลาย และมีความแตกต่างจากกันในแต่ละตลาดประกันภัย
ของแต่ละประเทศ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรพิจารณาใช้มาตรฐานนี้กับทุกองค์กรที่ท าหน้าที่หรือ
ด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย โดยค านึงถึงลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นธรรม
ต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและลูกค้า 
 โดยทั่วไปคนกลางประกันภัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ปฏิบัติหน้าที่ในนามของลูกค้า ซึ่งเป็นอิสระจาก
บริษัทประกันภัยที่คนกลางประกันภัยน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ คนกลางประกันภัยนี้จะเรียก ว่า “นายหน้า” 
(Broker/Independent Financial Adviser) และ 2) ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันภัย เรียกว่า “ตัวแทน” 
(Agent/Producer) ซึ่งคนกลางประกันภัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันภัยหนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง  
นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยอาจใช้ช่องทางการจ าหน่ายหลายช่องทาง เพื่อท าการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
รวมไปถึงประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกับบริษัทประกันภัย โดยใช้
ธนาคารเป็นช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 นอกจากนี้ คนกลางประกันภัยยังมีบทบาทที่ส าคัญในการส่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจในภาคธุรกิจ
ประกันภัย รวมถึงส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการประกันภัยโดยการให้ค าแนะน าผู้บริโภคเพื่อให้สามารถตัดสินใจ
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ สามารถเข้าใจสิทธิประโยชน์ ลักษณะ และราคาของผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้า
เข้าใจถึงเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่จะได้จากผลิตภัณฑ์ประกันภัย อาจส่งผลให้มีการร้องเรียนคนกลางประกันภัยหรือ
บริษัทประกันภัยน้อยลง การส่งเสริมความรู้ทางประกันภัยและการเงินอย่างมืออาชีพของคนกลางประกันภัยนั้น เป็น
การให้บริการแก่ประชาชนและลูกค้า และช่วยส่งเสริมชื่อเสียงของคนกลางประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัย
โดยรวม  

มาตรฐาน 18.1 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรมัน่ใจว่าคนกลางประกนัภัยมใีบอนุญาต 
 มาตรฐานในข้อนี้ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ก าหนดให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยต้องก าหนดหรือบังคับให้คนกลางประกันภัยมีใบอนุญาต ซึ่งในแต่ละประเทศอาจเรียกกระบวนการดังกล่าว
แตกต่างกันไป เช่น “การออกใบอนุญาต” (Licensing) “การอนุญาต” (Authorization) หรือ “การลงทะเบียน” 
(Registration) โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถเลือกที่จะออกใบอนุญาตให้คนกลางประกันภัยในระดับองค์กร หรือ 
ระดับบุคคล หรือทั้งสองอย่าง หน่วยงานก ากับดูแลจะต้องมีขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลทีเ่ป็นสือ่กลางประกันภัยนั้นมี
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เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ
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บทน า 
 
 บทน ากล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ให้บริการเป็น
สื่อกลางส าหรับลูกค้าในการท าสัญญาประกันภัยหรือประกันภัยต่อ โดยการเป็นตัวประสานระหว่างบริษัทประกันภัย
และผู้เอาประกันภัย เช่น ตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล เป็นต้น คนกลางประกันภัยสามารถปฏิบัติหน้าที่
นอกเหนือจากการเป็นสื่อกลาง ซึ่งอาจรวมถึงการรับประกันภัย การจัดเก็บเบี้ยประกันภัย การบริหารจัดการ และการ
บริหารการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอีกด้วย ระบบคนกลางประกันภัยและการปฏิบัติงานของคนกลางประกันภัยมีส่วน
เก่ียวข้องอย่างมากกับวัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย และพัฒนาการของตลาดประกันภัยของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ 
มาตรการในการก ากับคนกลางประกันภัยจึงมีความหลากหลาย และมีความแตกต่างจากกันในแต่ละตลาดประกันภัย
ของแต่ละประเทศ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรพิจารณาใช้มาตรฐานนี้กับทุกองค์กรที่ท าหน้าที่หรือ
ด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย โดยค านึงถึงลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นธรรม
ต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและลูกค้า 
 โดยทั่วไปคนกลางประกันภัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ปฏิบัติหน้าที่ในนามของลูกค้า ซึ่งเป็นอิสระจาก
บริษัทประกันภัยที่คนกลางประกันภัยน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ คนกลางประกันภัยนี้จะเรียก ว่า “นายหน้า” 
(Broker/Independent Financial Adviser) และ 2) ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันภัย เรียกว่า “ตัวแทน” 
(Agent/Producer) ซึ่งคนกลางประกันภัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันภัยหนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง  
นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยอาจใช้ช่องทางการจ าหน่ายหลายช่องทาง เพื่อท าการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
รวมไปถึงประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกับบริษัทประกันภัย โดยใช้
ธนาคารเป็นช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 นอกจากนี้ คนกลางประกันภัยยังมีบทบาทที่ส าคัญในการส่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจในภาคธุรกิจ
ประกันภัย รวมถึงส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการประกันภัยโดยการให้ค าแนะน าผู้บริโภคเพื่อให้สามารถตัดสินใจ
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ สามารถเข้าใจสิทธิประโยชน์ ลักษณะ และราคาของผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้า
เข้าใจถึงเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่จะได้จากผลิตภัณฑ์ประกันภัย อาจส่งผลให้มีการร้องเรียนคนกลางประกันภัยหรือ
บริษัทประกันภัยน้อยลง การส่งเสริมความรู้ทางประกันภัยและการเงินอย่างมืออาชีพของคนกลางประกันภัยนั้น เป็น
การให้บริการแก่ประชาชนและลูกค้า และช่วยส่งเสริมชื่อเสียงของคนกลางประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัย
โดยรวม  

มาตรฐาน 18.1 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรมัน่ใจว่าคนกลางประกนัภัยมใีบอนุญาต 
 มาตรฐานในข้อนี้ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ก าหนดให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยต้องก าหนดหรือบังคับให้คนกลางประกันภัยมีใบอนุญาต ซึ่งในแต่ละประเทศอาจเรียกกระบวนการดังกล่าว
แตกต่างกันไป เช่น “การออกใบอนุญาต” (Licensing) “การอนุญาต” (Authorization) หรือ “การลงทะเบียน” 
(Registration) โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถเลือกที่จะออกใบอนุญาตให้คนกลางประกันภัยในระดับองค์กร หรือ 
ระดับบุคคล หรือทั้งสองอย่าง หน่วยงานก ากับดูแลจะต้องมีขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลทีเ่ป็นสือ่กลางประกันภัยนั้นมี
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คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมอยู่เสมอ นอกจากนี้ ธุรกิจประกันภัย      
บางประเภทมีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงกว่าประเภทอ่ืน ๆ จึงจ าเป็นต้องมีสื่อกลางที่มีความสามารถและ
ประสบการณ์มากกว่า ด้วยเหตุดังกล่าวหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องระบุในใบอนุญาตเกี่ยวกับประเภทของการ
ประกันภัยที่คนกลางประกันภัยได้รับอนุญาตให้เป็นสื่อกลาง โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญของคนกลางประกันภัย 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องพิจารณาการออกใบอนุญาตแบบต่ออายุเป็นช่วง ๆ ซึ่งมีข้อดีคือสามารถประเมินการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของคนกลางประกันภัยเป็นระยะ ๆ  
 ก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้แก่คนกลางประกันภัย หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้มีการส่งใบสมัคร 
รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญ อาทิ ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ประวิติ หากเป็นรูปบริษัท (Incorporated) จะต้องส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  ข้อมูลการเป็นเจ้าของ ข้อเสนอเกี่ยวกับ
วิธีการหาเงินทุน เป็นต้น 

มาตรฐาน 18.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมั่นใจว่าคนกลางประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศ ได้รับ
การก ากบัดูแลอย่างต่อเน่ือง 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าคนกลางประกันภัยมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ภายหลังการออกใบอนุญาต ซึ่งการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องอาจรวมถึงการก าหนดให้คนกลางรายงานต่อหน่วยงานที่
ก ากับดูแล (Off-site Monitoring) โดยอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องการ เช่น งบการเงิน หรือหนังสือที่รับรองความมั่นคง
ทางการเงินของคนกลางประกันภัย หนังสือรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี (ถ้ามี) ข้อมูลแหล่งที่ตั้งของธุรกิจ ส าหรับการ
ตรวจสอบ ณ ที่ท าการธุรกิจ (On-site Inspection) ซึ่งอาจพิจารณาตามความจ าเป็น เช่น ตรวจสอบการควบคุม
ภายใน แฟ้มข้อมูลลูกค้า เร่ืองร้องเรียน การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า เป็นต้น นอกเหนือจากการตรวจสอบ การวิเคราะห์
เร่ืองร้องเรียนบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยยังเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญในการประเมินการด า เนินธุรกิจที่มี
ปัญหาในด้านคนกลางประกันภัย  

นอกเหนือจากการตรวจสอบแล้ว หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจมีการประชุมหารือร่วมกับคนกลางประกันภัย
เป็นประจ า และอาจใช้การทดสอบ เช่น การทดสอบโดยไม่เปิดเผยตัว (Mystery Shopping) เพื่อประเมินว่านโยบาย
คนกลางประกันภัยและขั้นตอนต่าง ๆ เป็นธรรมต่อลูกค้า วิธีการก ากับดูแลในบางประเทศ อาจใช้การก ากับดูแลคน
กลางประกันภัยทางอ้อมผ่านการก ากับดูแลของบริษัทประกันภัย ในบางประเทศอาจมีการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแล
ตัวเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) เป็นองค์กรนอกภาครัฐที่ท าการก ากับดูแลอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพใน
ระดับหนึ่ง การก ากับดูแลของ SRO สามารถสนับสนุนการก ากับดูแลคนกลางประกันภัยผ่านกฎระเบียบของสมาชิก
และข้อบังคับตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลควรแน่ใจว่า SRO มีมาตรฐานที่เหมาะสม และเข้า
แทรกแซงเมื่อเกิดข้อบกพร่อง 
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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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มาตรฐาน 18.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยมีระดับความรู้และประสบการณ์ 
รวมถึงคุณธรรมและประสิทธิภาพ  
 บุคคลที่เป็นคนกลางประกันภัยควรมีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความรู้ทางวิชาชีพสามารถได้มา
โดยประสบการณ์ การศึกษา และการฝึกอบรม หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรแน่ใจว่าคนกลางประกันภัย
มีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมส าหรับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสื่อกลาง คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ควรเหมาะสมกับประเภทของสื่อกลางที่ด าเนินงานว่าเป็นตัวแทนส าหรับบริษัทประกันภัยหรือนายหน้า
ด าเนินงานในนามของลูกค้า และเมื่อได้รับคุณสมบัติทางวิชาชีพแล้วคนกลางประกันภัยควรเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ
อยู่เสมอ  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรท าให้แน่ใจว่าคนกลางประกันภัยอยู่ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพ ซึ่งเป็น
สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง โดยอาจก าหนดและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจที่คนกลางประกันภัยต้อ งปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณทางธุรกิจควรสอดคล้องกับกฎหมายและอาจครอบคลุมถึงการเจรจาระหว่างคนกลางประกันภัยและ
ลูกค้า โดยคนกลางประกันภัยควรปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง ซึ่งควรมีคุณสมบัติ
ส่วนบุคคล เช่น มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น 

มาตรฐาน 18.4 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกนัภัยมบีรรษทัภิบาลที่เหมาะสม 
 ส าหรับคนกลางประกันภัยที่เป็นรูปแบบองค์กร ควรอยู่ภายใต้กฎบรรษัทภิบาลขั้นต่ า ซึ่งอาจแตกต่างกันไป 
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของสื่อกลาง และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
กฎบรรษัทภิบาลขั้นต่ าส าหรับแต่ละสื่อกลางควรเพียงพอเพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมั่นคง และสามารถ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บรรษัทภิบาลที่ดีสามารถได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่ออกแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับคนกลางประกันภัย 
เก่ียวกับหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งอาจประกอบด้วย การรักษามาตรฐานเร่ืองความเหมาะสมของบุคลากร การรักษา
มาตรฐานที่เหมาะสมส าหรับพฤติกรรมทางธุรกิจ การมีระดับการควบคุมภายในที่เหมาะสม การเก็บรักษาแฟ้มและ
บันทึกต่าง ๆ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการก าหนด
กฎบรรษัทภิบาล หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องพิจารณาถึงการใช้กฎดังกล่าวกับกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว และ
องค์กรขนาดเล็กที่ด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย เนื่องจากธุรกิจที่มีขนาดเล็กอาจส่งผลให้กิจการเหล่านี้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎบรรษัทภิบาลเดียวกันกับบริษัทขนาดใหญ่ได้  

มาตรฐาน 18.5 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกนัภัยเปิดเผยข้อมูลต่อไปนีต่้อลูกค้า: 
1. เงื่อนไขของธุรกิจระหว่างคนกลางประกันภัยและลูกค้า 
2. ความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยที่ท างานด้วย  
3. ค่าตอบแทนในกรณีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ประกันภัยส�ำหรับบริษัทประกันภัย

หรือนำยหน้ำประกันภัยด�ำเนินงำนในนำมของลูกค้ำ และเมื่อได้รับคุณสมบัติทำงวิชำชีพแล้วคนกลำงประกันภัย

ควรเพิ่มพูนควำมรู้ทำงวิชำชีพอยู่เสมอ

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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มาตรฐาน 18.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยมีระดับความรู้และประสบการณ์ 
รวมถึงคุณธรรมและประสิทธิภาพ  
 บุคคลท่ีเป็นคนกลางประกันภัยควรมีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความรู้ทางวิชาชีพสามารถได้มา
โดยประสบการณ์ การศึกษา และการฝึกอบรม หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรแน่ใจว่าคนกลางประกันภัย
มีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมส าหรับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสื่อกลาง คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ควรเหมาะสมกับประเภทของสื่อกลางที่ด าเนินงานว่าเป็นตัวแทนส าหรับบริษัทประกันภัยหรือนายหน้า
ด าเนินงานในนามของลูกค้า และเมื่อได้รับคุณสมบัติทางวิชาชีพแล้วคนกลางประกันภัยควรเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ
อยู่เสมอ  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรท าให้แน่ใจว่าคนกลางประกันภัยอยู่ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพ ซึ่งเป็น
สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง โดยอาจก าหนดและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจที่คนกลางประกันภัยต้อ งปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณทางธุรกิจควรสอดคล้องกับกฎหมายและอาจครอบคลุมถึงการเจรจาระหว่างคนกลางประกันภัยและ
ลูกค้า โดยคนกลางประกันภัยควรปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง ซึ่งควรมีคุณสมบัติ
ส่วนบุคคล เช่น มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น 

มาตรฐาน 18.4 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกนัภัยมบีรรษทัภิบาลที่เหมาะสม 
 ส าหรับคนกลางประกันภัยที่เป็นรูปแบบองค์กร ควรอยู่ภายใต้กฎบรรษัทภิบาลขั้นต่ า ซึ่งอาจแตกต่างกันไป 
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของสื่อกลาง และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
กฎบรรษัทภิบาลขั้นต่ าส าหรับแต่ละสื่อกลางควรเพียงพอเพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมั่นคง และสามารถ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บรรษัทภิบาลที่ดีสามารถได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่ออกแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับคนกลางประกันภัย 
เก่ียวกับหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งอาจประกอบด้วย การรักษามาตรฐานเร่ืองความเหมาะสมของบุคลากร การรักษา
มาตรฐานที่เหมาะสมส าหรับพฤติกรรมทางธุรกิจ การมีระดับการควบคุมภายในที่เหมาะสม การเก็บรักษาแฟ้มและ
บันทึกต่าง ๆ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการก าหนด
กฎบรรษัทภิบาล หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องพิจารณาถึงการใช้กฎดังกล่าวกับกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว และ
องค์กรขนาดเล็กที่ด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย เนื่องจากธุรกิจที่มีขนาดเล็กอาจส่งผลให้กิจการเหล่านี้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎบรรษัทภิบาลเดียวกันกับบริษัทขนาดใหญ่ได้  

มาตรฐาน 18.5 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกนัภัยเปิดเผยข้อมูลต่อไปนีต่้อลูกค้า: 
1. เงื่อนไขของธุรกิจระหว่างคนกลางประกันภัยและลูกค้า 
2. ความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยที่ท างานด้วย  
3. ค่าตอบแทนในกรณีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
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  มาตรฐานข้อนี้ระบุเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัย ซึ่งในการก าหนดกฎระเบียบ
การเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่
แตกต่างกัน ระดับความรู้ของลูกค้าที่แตกต่างกัน การท าธุรกรรมของประเภทการประกันภัยที่แตกต่างกัน (เช่น ความ
แตกต่างระหว่างการประกันภัยเพื่อการพาณิชย์และการประกันภัยส่วนบุคคล) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจมีอิทธิพลต่อ
ลักษณะและเวลาในการเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลที่ส าคัญที่หน่วยงานก ากับดูแลควรก าหนดให้เปิดเผย ได้แก่ 
  1) เง่ือนไขของธุรกิจระหว่างคนกลางประกันภัยและลูกค้า คนกลางประกันภัยควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เงื่อนไขทางธุรกิจแก่ลูกค้าก่อนการท าสัญญาประกันภัย การน าเสนอข้อมูลอาจท าโดยวาจาและจัดส่งข้อมูลที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ลูกค้าในภายหลัง ซึ่งเอกสารดังกล่าวอาจประกอบไปด้วย คนกลางประกันภัยเป็นตัวแทนหรือนายหน้า 
หน่วยงานที่ให้ใบอนุญาตและก ากับดูแล บริการที่น าเสนอ (น าเสนอผลิตภัณฑ์จากทุกบริษัท บางบริษัท หรือบริษัท
เดียว) สิทธิในการยกเลิกและการร้องเรียน การบริหารจัดการเงินของลูกค้า เป็นต้น 

 2) ความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยท่ีท างานด้วย สถานะของคนกลางประกันภัยต่อบริษัทประกันภัย
สามารถบ่งบอกถึงขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่แนะน าต่อลูกค้า เช่น ในกรณีที่คนกลางประกันภัยสามารถเลือกน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียวหรือจากไม่กี่บริษัท ลูกค้าอาจต้องท าการศึกษาเพื่อค้นหาเงื่อนไขหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนในตลาดที่
ดีหรือเหมาะสมส าหรับตนมากกว่า  
  3) ค่าตอบแทนในกรณีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยท่ัวไป คนกลางประกันภัยได้รับค่าตอบแทนจาก
ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าในรูปแบบต่าง ๆ ในบางประเทศที่ธุรกิจประกันภัยมีความก้าวหน้าและผลิตภัณฑ์มีความ
ซับซ้อน หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจก าหนดให้คนกลางประกันภัยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า
เมื่อมีการร้องขอจากลูกค้า หรือให้ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า โดย
วิธีการสื่อสารควรมีความชัดเจนและไม่ชักน าในทางที่ผิด ในกรณีของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีองค์ประกอบของการ
ลงทุน หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อลูกค้าก่อนการซื้อขายกรมธรรม์ นอกจากนี้ 
ค่าตอบแทนบางประเภทของคนกลางประกันภัยอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ในกรณีนี้คนกลาง
ประกันภัยอาจพยายามน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้ามากกว่าแก่ลูกค้าโดยไม่ค านึงถึงความ
ต้องการของลูกค้า ดังนั้น หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีขั้นตอนที่ เข้มงวดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่  อย่างไรก็ตาม หน่วยงานก ากับดูแลอาจพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและจ าเป็นส าหรับการก าหนดข้อบังคับในเร่ืองของค่าตอบแทนให้มีความสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของ
ตลาดประกันภัยของตน 

มาตรฐาน 18.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยที่บริหารจัดการเงินของลูกค้ามี
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดเีพือ่ปกป้องเงนิดงักล่าว  
 ในการด าเนินธุรกิจประกันภัย คนกลางประกันภัยอาจต้องรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าหรือรับเงินจาก
บริษัทประกันภัยเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือคืนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้า ในบางประเทศอาจมีข้อบังคับทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกระแสเงินที่ถ่ายโอนจากลูกค้าผ่านคนกลางประกันภัยไปยังบริษัทประกันภัยและในทางกลับกัน 
ดังนั้น คนกลางประกันภัยควรมีนโยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อ
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และจัดส ่ งข ้อมูลที่ เป ็น

ลำยลักษณ์อกัษรให้ลกูค้ำในภำยหลงั
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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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ผลประโยชน์ของลูกค้า ในการก าหนดข้อบังคับส าหรับคนกลางประกันภัยในการปกป้องเงินของลูกค้า หน่วยงานท่ี
ก ากับดูแลอาจต้องแนะน าให้มีนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ เช่น มีการแยกบัญชีของลูกค้าจากบัญชีส่วนตัวของคนกลาง
ประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝาก ประวัติ และการ
ตรวจสอบ เป็นต้น  

มาตรฐาน 18.7 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีมาตรการในการก ากับดูแลที่เหมาะสมกับคนกลางประกันภัย 
และมอี านาจในการด าเนินการกบับุคคลหรือองค์กรที่เป็นส่ือกลางโดยไม่มใีบอนุญาต 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการกับคนกลางประกันภัยตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่ คนกลาง
ประกันภัยไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาตหรือข้อบังคับ หรือท าให้ลูกค้ามีความเสี่ยง เช่น ไม่ให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อลูกค้า 
นโยบายและขั้นตอนไม่ชัดเจน ระบบการควบคุมภายในและการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ
จัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีปัญหาเก่ียวกับความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นต้น โดยการด าเนินการของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรใช้กับคนกลางระดับองค์กรหรือรายบุคคลตามความเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นการแก้ไขหรือมี
การลงโทษเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงมาตรการต่าง ๆ เช่น การจ ากัดการด าเนินงานทางธุรกิจ การพักงานหรือ
ยกเว้นบุคคลจากการด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย และการถอดถอนหรือไม่ต่อใบอนุญาต เป็นต้น 
 การด าเนินการก ากับดูแล อาจรวมถึงการด าเนินการต่อบริษัทประกันภัยในกรณีของการขายตรง หรือในกรณี
ที่บริษัทประกันภัยร่วมมือกับคนกลางประกันภัยในการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ก ากับดูแล การ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือการลงโทษต้องเหมาะสมกับข้อบกพร่อง การฝ่าฝืนกฎเพียงเล็กน้อยอาจจัดการได้โดย
การว่ากล่าวทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรโดยผู้บริหาร และมีการติดตามประเมินผล ในขณะที่ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อลูกค้าอาจต้องใช้มาตรการที่ร้ายแรงกว่า อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องแน่ใจว่ามี
กระบวนการที่ถูกต้องส าหรับคนกลางหรือบริษัทประกันภัยในการอุทธรณ์ต่อมาตรการการลงโทษของหน่วยงานที่
ก ากับดูแล 
 กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกีย่วข้องกบัการก ากบัดูแลคนกลางประกนัภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ต่าง ๆ เพื่อก าหนดและก ากับดูแลคน
กลางประกันภัยให้ต้องมีใบอนุญาต มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น มีความรู้ ประสบการณ์ 
รวมถึงจรรยาบรรณในการให้บริการ รวมท้ังให้บริการลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งกฎหมาย 
กฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 
  (1)  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   
  (2)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
  (3)  พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   
  (4)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

 (5)  ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุ
  ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2551   
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เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ
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ผลประโยชน์ของลูกค้า ในการก าหนดข้อบังคับส าหรับคนกลางประกันภัยในการปกป้องเงินของลูกค้า หน่วยงานท่ี
ก ากับดูแลอาจต้องแนะน าให้มีนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ เช่น มีการแยกบัญชีของลูกค้าจากบัญชีส่วนตัวของคนกลาง
ประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝาก ประวัติ และการ
ตรวจสอบ เป็นต้น  

มาตรฐาน 18.7 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีมาตรการในการก ากับดูแลที่เหมาะสมกับคนกลางประกันภัย 
และมอี านาจในการด าเนินการกบับุคคลหรือองค์กรที่เป็นส่ือกลางโดยไม่มใีบอนุญาต 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการกับคนกลางประกันภัยตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่ คนกลาง
ประกันภัยไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาตหรือข้อบังคับ หรือท าให้ลูกค้ามีความเสี่ยง เช่น ไม่ให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อลูกค้า 
นโยบายและขั้นตอนไม่ชัดเจน ระบบการควบคุมภายในและการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ
จัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีปัญหาเก่ียวกับความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นต้น โดยการด าเนินการของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรใช้กับคนกลางระดับองค์กรหรือรายบุคคลตามความเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นการแก้ไขหรือมี
การลงโทษเข้ามาเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจรวมถึงมาตรการต่าง ๆ เช่น การจ ากัดการด าเนินงานทางธุรกิจ การพักงานหรือ
ยกเว้นบุคคลจากการด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย และการถอดถอนหรือไม่ต่อใบอนุญาต เป็นต้น 
 การด าเนินการก ากับดูแล อาจรวมถึงการด าเนินการต่อบริษัทประกันภัยในกรณีของการขายตรง หรือในกรณี
ที่บริษัทประกันภัยร่วมมือกับคนกลางประกันภัยในการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ก ากับดูแล การ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือการลงโทษต้องเหมาะสมกับข้อบกพร่อง การฝ่าฝืนกฎเพียงเล็กน้อยอาจจัดการได้โดย
การว่ากล่าวทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรโดยผู้บริหาร และมีการติดตามประเมินผล ในขณะที่ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อลูกค้าอาจต้องใช้มาตรการที่ร้ายแรงกว่า อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องแน่ใจว่ามี
กระบวนการที่ถูกต้องส าหรับคนกลางหรือบริษัทประกันภัยในการอุทธรณ์ต่อมาตรการการลงโทษของหน่วยงานที่
ก ากับดูแล 
 กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกีย่วข้องกบัการก ากบัดูแลคนกลางประกนัภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ต่าง ๆ เพื่อก าหนดและก ากับดูแลคน
กลางประกันภัยให้ต้องมีใบอนุญาต มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น มีความรู้ ประสบการณ์ 
รวมถึงจรรยาบรรณในการให้บริการ รวมทั้งให้บริการลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งกฎหมาย 
กฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 
  (1)  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   
  (2)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
  (3)  พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   
  (4)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

 (5)  ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุ
  ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2551   
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 (6)  ประกาศ คปภ.เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการ
  ปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2 
  พ.ศ. 2554 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 

(7)  ประกาศ ส านักงาน คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เก่ียวกับการประกัน
ชีวิตส าหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต 
พ.ศ. 2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 

 
2. มาตรฐาน ICP 19 พฤตกิรรมการด าเนินธุรกจิ  
 มาตรฐาน ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) มีหลักการส าคัญ คือ หน่วยงานที่
ก ากับดูแลต้องก าหนดพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับความเป็นธรรม ทั้งก่อนการท า
สัญญาจนกระทั่งได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันทุกข้อภายใต้สัญญา โดยมาตรฐานนี้ระบุให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยต้องด าเนินการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจในตลาดของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย โดยการ
ก าหนดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ICP 19 นี้ประกอบด้วย บทน า 
มาตรฐานทั้งสิ้น 13 ข้อ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ภายใต้มาตรฐานแต่ละข้อ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
 

บทน า 
 
 ข้อบังคับทางพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจ
ประกันภัย ลดความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ช่วยสนับสนุนกรอบการบริหารความเสี่ยง และความมั่นคงทางการเงิน
โดยรวม และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงแข็งแรง โดยการสร้างความเท่าเทียมกันในการเข่งขันโดย
คงไว้ซึ่งการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรม 
ประเพณี กฎหมาย และพัฒนาการของภาคธุรกิจประกันภัยของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมักมีมาตรการในการ
ก ากับดูแลพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจที่หลากหลาย ความแตกต่างดังกล่าวควรน ามาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตาม ICP ข้อนี้ 
เพื่อให้สามารถได้ผลลัพธ์คือการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการ
ปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรม การกระท าการโดยสุจริต และการหลีกเลี่ยงการกระท าที่ผิดกฎหมาย  

เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใต้ ICP 19 ได้แบ่งมาตรฐานทั้งหมด ออกเป็น 3 ด้านคือ 1) ด้านการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า 2) ด้านกระบวนการก่อนการขาย และ 3) ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ ประกันภัย 
รายละเอียดมีดังนี้ 

2.1 ด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลกูค้า 
มาตรฐาน 19.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษทัประกันภัยและคนกลางประกนัภัยปฏิบัตหิน้าที่

ต่อลูกค้าด้วยความเช่ียวชาญ และความระมดัระวงั  
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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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 หลักการของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังมีนัยส าคัญ คือ บริษัทประกันภัยและ
คนกลางประกันภัยควรปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงบุคคลที่มีความรอบคอบ รวมทั้งควรมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ดังกล่าว บริษัทประกันภัยควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและตัวแทนประกันภัยมี
มาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นธรรมที่ดี  

มาตรฐาน 19.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยจัดท าและปฏิบัติตาม
นโยบายและขั้นตอนเกีย่วกบัการปฏิบัตต่ิอลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรท าให้แน่ใจว่าบริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และตรวจสอบว่านโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามหรือไม่ การ
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการปฏิบัติที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 (1)  พัฒนาผลิตภัณฑ์และท าการตลาดโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า  
 (2)  ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย  
 (3)  ลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า  
 (4)  ให้แน่ใจว่าค าแนะน าที่ให้ลูกค้ามีคุณภาพ 
 (5)  จัดการกับเร่ืองร้องเรียนและข้อพิพาทของลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
 (6)  ปกป้องข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
 (7)  ปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า 

  ข้อบังคับในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกรอบกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ต้องการคือให้เกิดการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทและคนกลาง
ประกันภัยมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง โดยจะต้องท าให้การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรม
องค์กร และมีนโยบายและขั้นตอนเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้เกิดการบังคับใช้ในองค์กร  ในบางประเทศ
นโยบายและขั้นตอนของบริษัทและคนกลางประกันภัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้ อย่างเป็นธรรมควรจัดส่งให้
หน่วยงานที่ก ากับดูแลพิจารณา โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจสนับสนุนให้บริษัทและคนกลางประกันภัยเผยแพร่
นโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชน โดยเฉพาะนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
การจัดการเรื่องร้องเรียน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

2.2 ด้านกระบวนการก่อนการขาย 
มาตรฐาน 19.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยค านึงถึงความต้องการของลูกค้า   

แต่ละประเภทในการพฒันาและท าการตลาดผลติภัณฑ์ประกนัภัย 
 ในบางประเทศ การด าเนินการดังกล่าวสามารถท าได้ผ่านวิธีการให้การเห็นชอบผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยงานที่
ก ากับดูแลจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและ
กฎระเบียบในการคุ้มครองลูกค้า ในบางประเทศคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบการพัฒนาและท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ในหลักการ  
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เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ
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 หลักการของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังมีนัยส าคัญ คือ บริษัทประกันภัยและ
คนกลางประกันภัยควรปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงบุคคลที่มีความรอบคอบ รวมทั้งควรมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ดังกล่าว บริษัทประกันภัยควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและตัวแทนประกันภัยมี
มาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นธรรมที่ดี  

มาตรฐาน 19.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยจัดท าและปฏิบัติตาม
นโยบายและขั้นตอนเกีย่วกบัการปฏิบัตต่ิอลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรท าให้แน่ใจว่าบริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และตรวจสอบว่านโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามหรือไม่ การ
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการปฏิบัติที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 (1)  พัฒนาผลิตภัณฑ์และท าการตลาดโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า  
 (2)  ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย  
 (3)  ลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า  
 (4)  ให้แน่ใจว่าค าแนะน าที่ให้ลูกค้ามีคุณภาพ 
 (5)  จัดการกับเร่ืองร้องเรียนและข้อพิพาทของลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
 (6)  ปกป้องข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
 (7)  ปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า 

  ข้อบังคับในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกรอบกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ต้องการคือให้เกิดการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทและคนกลาง
ประกันภัยมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง โดยจะต้องท าให้การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรม
องค์กร และมีนโยบายและขั้นตอนเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้เกิดการบังคับใช้ในองค์กร  ในบางประเทศ
นโยบายและขั้นตอนของบริษัทและคนกลางประกันภัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้ อย่างเป็นธรรมควรจัดส่งให้
หน่วยงานที่ก ากับดูแลพิจารณา โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจสนับสนุนให้บริษัทและคนกลางประกันภัยเผยแพร่
นโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชน โดยเฉพาะนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
การจัดการเรื่องร้องเรียน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

2.2 ด้านกระบวนการก่อนการขาย 
มาตรฐาน 19.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยค านึงถึงความต้องการของลูกค้า   

แต่ละประเภทในการพฒันาและท าการตลาดผลติภัณฑ์ประกนัภัย 
 ในบางประเทศ การด าเนินการดังกล่าวสามารถท าได้ผ่านวิธีการให้การเห็นชอบผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยงานที่
ก ากับดูแลจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและ
กฎระเบียบในการคุ้มครองลูกค้า ในบางประเทศคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบการพัฒนาและท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ในหลักการ  
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 ในกรณีที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีอ านาจในการให้การเห็นชอบเงื่อนไขสัญญาหรืออัตราเบี้ยประกันภัย 
กระบวนการให้การเห็นชอบควรมีความสมดุลระหว่างการให้ความคุ้มครองลูกค้ากับผลประโยชน์ของลูกค้าในด้าน
นวัตกรรมและการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัย การให้ความเห็นชอบเงื่อนไขสัญญาหรืออัตราเบี้ยประกันภัยอาจเหมาะ
กับบางกรณี โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ ในบางประเทศหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจออก
หลักการหรือแนวทางเพื่อให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตาม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท าการตลาดควรมีการ
พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า  ควรมีการประเมินลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่และเอกสารที่เผยแพร่ โดยก่อนท า
การตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัทประกันภัยควรท าการพิจารณาผลิตภัณฑ์ในด้านรูปแบบ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
และวิธีการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้บริษัทประกันภัยสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม สามารถประเมินความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ และท าให้มั่นใจว่าช่องทางการจ าหน่าย
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยควรให้ความช่วยเหลือคนกลางประกันภัย เพื่อให้มั่นใจว่าคนกลาง
ประกันภัยเข้าใจตลาดเป้าหมายและลดความเสี่ยงในการเสนอขายผิดกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรฐาน 19.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ
บริการด้วยความชัดเจน เป็นธรรม และไม่ชักน าในทางที่ผดิ  
 ก่อนท าการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัทและคนกลางประกันภัยควรมั่นใจว่าข้อมูลที่จะน าเสนอนั้น
ถูกต้อง ชัดเจน และไม่มีการชักน าในทางที่ผิด ขั้นตอนการตรวจสอบที่ดีควรมีการพิจารณาจากผู้ตรวจสอบอิสระ 
ส าหรับการโฆษณาและสื่อต่าง ๆ ข้อมูลที่น าเสนอควรจะเข้าใจง่าย ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางค่า
สินไหมทดแทน และข้อจ ากัดอ่ืน ๆ โดยไม่มีการตัดหรือลดข้อมูล หรือค าเตือนที่ส าคัญ 
 ในกรณีที่บริษัทและคนกลางประกันภัยตระหนักว่าข้อมูลที่น าเสนอไม่ถูกต้องและชัดเจน หรือชักน าในทางที่
ผิด บริษัทและคนกลางประกันภัยควรยกเลิกข้อมูลและแจ้งบุคคลที่เก่ียวข้องเก่ียวกับข้อมูลดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดเท่าที่
จะท าได้  

มาตรฐาน 19.5  หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดข้อบังคับส าหรับบริษัทและคนกลางประกันภัยในเร่ือง
ของเวลาในการให้ข้อมูล และเนือ้หาของข้อมูลที่น าเสนอต่อลูกค้าระหว่างการขาย 
 บริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยควรมั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับกรมธรรม์ในเวลาที่
ถูกต้อง และในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทั้งก่อนและระหว่างการขาย ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวควรเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของลูกค้าก่อนท าสัญญา ควรมีการน าเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน เป็นธรรม 
และไม่ชักน าในทางที่ผิด โดยควรพยายามใช้ภาษาซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย และข้อมูลผลิตภัณฑ์ควรเป็นล าย
ลักษณ์อักษร หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่มีความทนทาน ควรมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพของข้อมูลมากกว่าปริมาณซึ่งอาจท าให้
ลูกค้าไม่อ่านข้อมูล ทั้งนี้หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีหลักฐานการ
รับทราบข้อมูลจากลูกค้าว่าได้รับทราบและเข้าใจข้อมูลที่น าเสนอ 
 เนื้อหาของข้อมูลที่น าเสนอควรท าให้ลูกค้าเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์ และช่วยให้เข้าใจว่าท าไมผลิตภัณฑ์
นั้นจึงตรงตามความต้องการของตน ทั้งนี้ลักษณะของข้อมูลที่จ าเป็นต้องน าเสนอต่อลูกค้า ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
ความรู้และประสบการณ์ของลูกค้าในกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงและเงื่อนไขรวมถึงผลประโยชน์หลัก ข้อยกเว้น 
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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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ข้อจ ากัด ความซับซ้อนของกรมธรรม์ เป็นต้น แม้ว่าข้อมูลที่ต้องน าเสนออาจแตกต่างกันออกไปส าหรับลูกค้าแต่ละราย 
แต่ควรมีการน าเสนอข้อมูลหลักที่จ าเป็น เช่น  ชื่อบริษัทประกันภัย ประเภทของสัญญาประกันภัยที่น าเสนอรวมถึง
ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ ระดับของเบี้ยประกันภัย วันครบก าหนดการจ่ายเบี้ยประกันภัย วันเริ่มความคุ้มครองและ
สิ้นสุดความคุ้มครอง ค าอธิบายความเสี่ยงที่รับประกันในสัญญาและข้อยกเว้น เป็นต้น 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกค้ารายบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิตาม
กฎหมายและหน้าที่ต่อสัญญาประกันภัยค่อนข้างน้อย ดังนั้น ก่อนการท าสัญญาประกันภัย บริษัทหรือคนกลาง
ประกันภัยควรแจ้งให้ลูกค้ารายบุคคลทราบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิที่ส าคัญ เช่น บทบัญญัติทั่วไป หน้าที่ในการเปิดเผย
ข้อเท็จจริงของลูกค้า หน้าที่ภายหลังการท าสัญญารวมถึงบทลงโทษทางกฎหมายในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม หน้าที่ ในการ
ตรวจสอบความคุ้มครอง สิทธิในการยกเลิก สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สิทธิในการร้องเรียน เป็นต้น 

มาตรฐาน 19.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมั่นใจว่าลูกค้าได้รับ
ค าแนะน าก่อนการท าสัญญาประกนัภัย และค าแนะน าดงักล่าวมคีวามเหมาะสม โดยค านึงถึงข้อมูลที่ลูกค้าเปิดเผย  
 บริษัทและคนกลางประกันภัยควรถามข้อมูลจากลูกค้าเพื่อให้สามารถประเมินความต้องการของลูกค้าก่อนให้
ค าแนะน าหรือท าสัญญา ข้อมูลดังกล่าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และลักษณะของลูกค้า  เช่น 
ความรู้และประสบการณ์ทางการเงิน ความต้องการและสภาวะแวดล้อม ความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์ และ
ประวัติความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนั้น ควรมีการเก็บข้อมูลการให้ค าแนะน าโดยเฉพาะในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของการลงทุน โดยควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่มีความ
ทนทาน และจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติลูกค้า บริษัทและคนกลางประกันภัยควรรับผิดชอบการให้ค าแนะน าที่มีคุณภาพ 
และควรจัดการฝึกอบรมเพื่อให้บุคคลที่ต้องให้ค าแนะน าสามารถทราบแนวโน้มตลาด สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
ประกันภัย นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
และบริการ เพื่อให้ทราบกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง และคุ้นเคยกับเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเป็น
อย่างดี 
 มาตรฐาน 19.7 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรก าหนดให้บริษทัและคนกลางประกนัภัยมัน่ใจว่าในกรณีที่มกีาร
ให้ค าแนะน าก่อนการท าสัญญา ต้องมกีารจัดการกบัผลประโยชน์ทับซ้อน (conflicts of interest) อย่างเหมาะสม  
 ในการติดต่อกับลูกค้า บริษัทและคนกลางประกันภัยอาจต้องเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เมื่อฝ่ายหนึ่งมีผลประโยชน์ทางหน้าที่การงานและส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องหรือรับสิ่งจูงใจและท าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างหน้าที่ของบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่มีต่อลูกค้า สิ่งจูงใจสามารถเป็นผลประโยชน์ที่เสนอให้บริษัท
หรือคนกลางประกันภัยหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ในนามของบริษัท เพื่อให้บริษัท/บุคคลนั้นด าเนินการบางอย่าง สิ่งจูงใจ
อาจรวมถึง เงินสด สิ่งของ และการให้บริการต่าง ๆ ในกรณีที่คนกลางประกันภัยได้รับสิ่งจูงใจจากบริษัทประกันภัย
อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีผลกระทบต่อการให้ค าแนะน าได้  อย่างไรก็ตาม การให้หรือรับสิ่งจูงใจหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ อาจไม่ถือเป็นปัญหาหากเป็นไปตามเงื่อนไขบางอย่าง เช่น  การจ่ายหรือรับเงินเป็นไปเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และการจ่ายหรือรับเงินมีการเปิดเผยต่อลูกค้าก่อนการให้บริการ   
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เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ
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ข้อจ ากัด ความซับซ้อนของกรมธรรม์ เป็นต้น แม้ว่าข้อมูลที่ต้องน าเสนออาจแตกต่างกันออกไปส าหรับลูกค้าแต่ละราย 
แต่ควรมีการน าเสนอข้อมูลหลักที่จ าเป็น เช่น  ชื่อบริษัทประกันภัย ประเภทของสัญญาประกันภัยที่น าเสนอรวมถึง
ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ ระดับของเบี้ยประกันภัย วันครบก าหนดการจ่ายเบี้ยประกันภัย วันเริ่มความคุ้มครองและ
สิ้นสุดความคุ้มครอง ค าอธิบายความเสี่ยงที่รับประกันในสัญญาและข้อยกเว้น เป็นต้น 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกค้ารายบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิตาม
กฎหมายและหน้าที่ต่อสัญญาประกันภัยค่อนข้างน้อย ดังนั้น ก่อนการท าสัญญาประกันภัย บริษัทหรือคนกลาง
ประกันภัยควรแจ้งให้ลูกค้ารายบุคคลทราบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิที่ส าคัญ เช่น บทบัญญัติทั่วไป หน้าที่ในการเปิดเผย
ข้อเท็จจริงของลูกค้า หน้าที่ภายหลังการท าสัญญารวมถึงบทลงโทษทางกฎหมายในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม หน้าที่ ในการ
ตรวจสอบความคุ้มครอง สิทธิในการยกเลิก สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สิทธิในการร้องเรียน เป็นต้น 

มาตรฐาน 19.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมั่นใจว่าลูกค้าได้รับ
ค าแนะน าก่อนการท าสัญญาประกนัภัย และค าแนะน าดงักล่าวมคีวามเหมาะสม โดยค านึงถึงข้อมูลที่ลูกค้าเปิดเผย  
 บริษัทและคนกลางประกันภัยควรถามข้อมูลจากลูกค้าเพื่อให้สามารถประเมินความต้องการของลูกค้าก่อนให้
ค าแนะน าหรือท าสัญญา ข้อมูลดังกล่าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และลักษณะของลูกค้า  เช่น 
ความรู้และประสบการณ์ทางการเงิน ความต้องการและสภาวะแวดล้อม ความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์ และ
ประวัติความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนั้น ควรมีการเก็บข้อมูลการให้ค าแนะน าโดยเฉพาะในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของการลงทุน โดยควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่มีความ
ทนทาน และจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติลูกค้า บริษัทและคนกลางประกันภัยควรรับผิดชอบการให้ค าแนะน าที่มีคุณภาพ 
และควรจัดการฝึกอบรมเพื่อให้บุคคลท่ีต้องให้ค าแนะน าสามารถทราบแนวโน้มตลาด สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
ประกันภัย นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
และบริการ เพื่อให้ทราบกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง และคุ้นเคยกับเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเป็น
อย่างดี 
 มาตรฐาน 19.7 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรก าหนดให้บริษทัและคนกลางประกนัภัยมัน่ใจว่าในกรณีที่มกีาร
ให้ค าแนะน าก่อนการท าสัญญา ต้องมกีารจัดการกบัผลประโยชน์ทับซ้อน (conflicts of interest) อย่างเหมาะสม  
 ในการติดต่อกับลูกค้า บริษัทและคนกลางประกันภัยอาจต้องเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เมื่อฝ่ายหนึ่งมีผลประโยชน์ทางหน้าที่การงานและส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องหรือรับสิ่งจูงใจและท าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างหน้าที่ของบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่มีต่อลูกค้า สิ่งจูงใจสามารถเป็นผลประโยชน์ที่เสนอให้บริษัท
หรือคนกลางประกันภัยหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ในนามของบริษัท เพื่อให้บริษัท/บุคคลนั้นด าเนินการบางอย่าง สิ่งจูงใจ
อาจรวมถึง เงินสด สิ่งของ และการให้บริการต่าง ๆ ในกรณีที่คนกลางประกันภัยได้รับสิ่งจูงใจจากบริษัทประกันภัย
อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีผลกระทบต่อการให้ค าแนะน าได้  อย่างไรก็ตาม การให้หรือรับสิ่งจูงใจหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ อาจไม่ถือเป็นปัญหาหากเป็นไปตามเงื่อนไขบางอย่าง เช่น  การจ่ายหรือรับเงินเป็นไปเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และการจ่ายหรือรับเงินมีการเปิดเผยต่อลูกค้าก่อนการให้บริการ   
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คนกลางประกันภัยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อนมากกว่าบริษัทประกันภัย กรณีที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ยกตัวย่างเช่น 

 (1) กรณีที่คนกลางประกันภัยมีหน้าที่ต่อลูกค้าหนึ่งหรือสองรายขึ้นไป คนกลางประกันภัยอาจไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้ารายหนึ่งโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้ารายอ่ืน ๆ  

  (2) กรณีที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นนอกเหนือจากลูกค้ามีอิทธิพลต่อค าแนะน าต่อลูกค้า  
 (3) กรณีที่คนกลางประกันภัยมีแนวโน้มว่าจะได้ประโยชน์ทางการเงิน หรือหลีกเลี่ยงการเสีย

ผลประโยชน์ทางการเงิน บนความเดือดร้อนของลูกค้า 
 (4) กรณีที่คนกลางประกันภัยมีผลประโยชน์จากการให้บริการหรือการตัดสินใจของลูกค้าที่แตกต่างจาก

ผลประโยชน์ของลูกค้า 
 (5) กรณีที่คนกลางประกันภัยได้รับสิ่งจูงใจเพื่อให้บริการลูกค้าที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมหรือค่า

นายหน้าจากการบริการ  
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและคนกลางประกันภัยปฏิบัติหน้าที่ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 

หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้มีขั้นตอนในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านนโยบายและขั้นตอนที่
เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถจัดการได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ผ่านการเปิดเผยข้อมูลที่
เหมาะสมและการยินยอมจากลูกค้า หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจพิจารณาการก าหนดทางเลือกอ่ืนเพื่อให้บริษัทและคน
กลางประกันภัยจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน  เช่น  ในบางประเทศห้ามรับผลประโยชน์ทางการเงินบางประเภท 
เป็นต้น 
 2.3  ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกนัภัย (Policy Servicing)  
 มาตรฐาน 19.8 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรก าหนดให้บริษทัประกนัภัย 

 1)  ให้บริการตามกรมธรรม์อย่างเหมาะสมจนกว่าจะบรรลหุน้าท่ีท่ีก าหนดภายใต้ กรมธรรม์ 
 2)  เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในสัญญาระหว่างท่ีสัญญายังไม่หมดอายตุ่อผู้ เอาประกันภัย 
 3)  เปิดเผยข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ต่อผู้ เอาประกันภัย  

 การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรรวมถึงการตรวจสอบพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยใน
ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยเฉพาะในเรื่องการให้ข้อมูลผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง การจัดการ
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอาประกันภัย และการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย  
 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ต้องเปิดเผย ซึ่งอาจประกอบด้วย  การเปลี่ยนชื่อบริษัท
ประกันภัย สถานะทางกฎหมาย หรือที่อยู่ของบริษัทแม่ การควบรวมโดยบริษัทอ่ืนที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กรเท่าที่ลูกค้าควรทราบ  
 ข้อมูลเก่ียวกับข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งบริษัทประกันภัยควรให้หลักฐานความคุ้มครอง (ประกอบด้วย ความ
คุ้มครองและข้อยกเว้นในกรมธรรม์) ทันทีภายหลังการขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะต้องให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในกรมธรรม์ อาจครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ เช่น 
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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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 (1) ผลประโยชน์หลัก โดยเฉพาะรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะขอบเขตและก าหนดการจ่ายผลประโยชน์
โดยบริษัทประกันภัย  

 (2) ระยะเวลาของสญัญา ข้อตกลงและเงื่อนไขส าหรับการยกเลกิสัญญาก่อนเวลาที่ก าหนด และผลของ
การยกเลิก 

 (3) วิธีการจ่ายคา่เบี้ยประกนัภัยและระยะเวลาการจ่าย   
 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญา 

 มาตรฐาน 19.9 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยมีนโยบายและกระบวนการเพื่อ
จดัการการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและขั้นตอนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทที่โปร่งใสที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมขั้นตอนทุกข้ันตอนตั้งแต่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจนถึง
การจ่ายสินไหมทดแทน เอกสารดังกล่าวอาจรวมถึงระยะเวลาส าหรับแต่ละขั้นตอน ซึ่งอาจขยายระยะเวลาได้เป็นกรณี
ไป โดยผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาส าหรับการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  ปัจจัยในการค านวณค่าสินไหม
ทดแทน เช่น การเสื่อมมูลค่า หรือส่วนลด ควรได้รับการอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เช่นเดียวกันกับกรณีที่ปฏิเสธการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทและคนกลางประกันภัยที่มีส่วนร่วมในขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะต้องมีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมพนักงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 หากเกิดข้อพิพาทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน พนักงานที่จัดการข้อพิพาทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนควรมี
ประสบการณ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควรเป็นไปตาม
วิธีการที่มีความสมดุล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนดังกล่าวต้องไม่ซับซ้อน การตัดสินใจ
ต้องมีเหตุผลอธิบายได้ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจตรวจสอบบริษัทประกันภัยเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการข้อ
พิพาทที่เป็นธรรม       
 มาตรฐาน 19.10 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบาย
และกระบวนการเพือ่จดัการเร่ืองร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 เร่ืองร้องเรียน คือ การแสดงความไม่พอใจเก่ียวกับการให้บริการของบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย 
ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการร้องขอข้อมูล การสะสมของเรื่องร้องเรียนบริษัท
ประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยแสดงให้เห็นว่าอาจมีเรื่องไม่น่าพอใจในบางด้าน ดังนั้น หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยควรมีการวิเคราะห์เร่ืองร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ
พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือคนกลางประกันภัย  หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีระบบตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเอง เพื่อให้ได้ประโยชน์จากเรื่องร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัย และควรร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในกรณีของเรื่องร้องเรียนข้ามพรมแดน รวมทั้งต้องก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและ
ขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดเก็บเร่ืองร้องเรียนและมาตรการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

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

 

มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ     4-3 
 

 
 
 

เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ
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 (1) ผลประโยชน์หลัก โดยเฉพาะรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะขอบเขตและก าหนดการจ่ายผลประโยชน์
โดยบริษัทประกันภัย  

 (2) ระยะเวลาของสญัญา ข้อตกลงและเงื่อนไขส าหรับการยกเลกิสัญญาก่อนเวลาที่ก าหนด และผลของ
การยกเลิก 

 (3) วิธีการจ่ายคา่เบี้ยประกนัภัยและระยะเวลาการจ่าย   
 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญา 

 มาตรฐาน 19.9 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยมีนโยบายและกระบวนการเพื่อ
จดัการการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและขั้นตอนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทที่โปร่งใสที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมขั้นตอนทุกข้ันตอนตั้งแต่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจนถึง
การจ่ายสินไหมทดแทน เอกสารดังกล่าวอาจรวมถึงระยะเวลาส าหรับแต่ละขั้นตอน ซึ่งอาจขยายระยะเวลาได้เป็นกรณี
ไป โดยผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาส าหรับการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  ปัจจัยในการค านวณค่าสินไหม
ทดแทน เช่น การเสื่อมมูลค่า หรือส่วนลด ควรได้รับการอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เช่นเดียวกันกับกรณีที่ปฏิเสธการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทและคนกลางประกันภัยที่มีส่วนร่วมในขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะต้องมีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมพนักงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 หากเกิดข้อพิพาทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน พนักงานที่จัดการข้อพิพาทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนควรมี
ประสบการณ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควรเป็นไปตาม
วิธีการที่มีความสมดุล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนดังกล่าวต้องไม่ซับซ้อน การตัดสินใจ
ต้องมีเหตุผลอธิบายได้ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจตรวจสอบบริษัทประกันภัยเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการข้อ
พิพาทที่เป็นธรรม       
 มาตรฐาน 19.10 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบาย
และกระบวนการเพือ่จดัการเร่ืองร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 เร่ืองร้องเรียน คือ การแสดงความไม่พอใจเก่ียวกับการให้บริการของบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย 
ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการร้องขอข้อมูล การสะสมของเรื่องร้องเรียนบริษัท
ประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยแสดงให้เห็นว่าอาจมีเรื่องไม่น่าพอใจในบางด้าน ดังนั้น หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยควรมีการวิเคราะห์เร่ืองร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ
พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือคนกลางประกันภัย  หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีระบบตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเอง เพื่อให้ได้ประโยชน์จากเรื่องร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัย และควรร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในกรณีของเรื่องร้องเรียนข้ามพรมแดน รวมทั้งต้องก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและ
ขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดเก็บเร่ืองร้องเรียนและมาตรการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
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 ส าหรับกลไกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างบริษัทและคนกลางประกันภัย กับผู้เอาประกันภัยนั้น ควรมี
กลไกที่ง่าย สามารถเข้าถึงง่าย และเป็นอิสระจากบริษัทและคนกลางประกันภัย เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ไม่สามารถ
สรุปได้โดยบริษัทหรือคนกลางประกันภัย นอกเหนือจากหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยแล้วกลไกดังกล่าวอาจ
เรียกได้ว่า Independent Dispute Resolution (IDR) ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และอาจรวมถึงหน่วยงาน
อิสระ หรือผู้ตรวจการของรัฐ (Ombudsman) ซึ่งเป็นกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล 
 โดยส่วนใหญ่กลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะใช้กับผู้เอาประกันภัยที่ไม่เก่ียวข้องทางการค้า และบางคร้ังจะไม่
คิดค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เอาประกันภัยดังกล่าว โดยผู้บริโภคยังสามารถที่จะร้องเรียนต่อศาลได้หากไม่พอใจกับการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท โดยผู้ที่ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยจะต้องมีมาตรฐานความรู้ ความเป็นธรรม และความสามารถสูง ยกตัวอย่าง
เช่น มีความรู้ด้านกฎหมายประกันภัยเป็นอย่างดี และหน่วยงานที่ช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องเป็นอิสระจากบริษัทและคน
กลางประกันภัย 
 มาตรฐาน 19.11 กฎหมายมีการก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ซ่ึงบริษัทและคน
กลางประกนัภัยมสิีทธิในการจดัเกบ็ ใช้ หรือส่ือสารข้อมูลส่วนบุคลของลูกค้าไปยงับุคคลที่สาม  
 โดยปกติ ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่บุคคลหรือหน่วยงานจัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารไปยังบุคคลที่สาม
ระหว่างการด าเนินธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะไหน สื่อสารผ่านอะไร อยู่ใน
รูปแบบไหน และไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  ในธุรกิจประกันภัย การรักษาข้อมูลเป็นสิ่ง
ส าคัญ เนื่องจากการจัดเก็บและใช้ข้อมูล เก่ียวข้องกับข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และข้อมูลส่วนบุคคล การรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินเป็นความรับผิดชอบหลักของอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน  
 แม้ว่าการคุ้มครองลูกค้าจะมีบทบัญญัติทางกฎหมายและกฎระเบียบเรื่องสิทธิส่วนบุคคลจะแตกต่างกัน
ระหว่างแต่ละประเทศ บริษัทและคนกลางประกันภัยมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการให้ความมั่ นใจกับลูกค้าเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้เป็นความลับควรถือเป็นความลับ ลูกค้าควร
ได้รับแจ้งว่าข้อมูลใดอาจจะต้องมีการเปิดเผย และต่อใคร  
 มาตรฐาน 19.12 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกนัภัยมนีโยบายและขั้นตอน
ส าหรับการรักษาข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทหรือคนกลางประกันภัยมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
สื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลในระบบอย่างไม่เหมาะสม ด้วยความส าคัญและความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท
และคนกลางประกันภัยควรมีมาตรการต่าง ๆ เช่น 

 (1) จัดท านโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติทางกฎหมายและหลักการปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม  

 (2) มีการจัดการฝึกอบรมส าหรับพนักงานในทุกระดับขององค์กร เพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงข้อบังคับ
เร่ืองการรักษาสิทธิส่วนบุคคล  

 (3) ใช้กลไกการควบคุมภายในที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการรักษาสิทธิส่วนบุคคล  
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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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 (4) มั่นใจว่ามีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อบริหารข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าที่บริษัทประกันภัยจัดเก็บไว้ 

 (5) ใช้นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการละเมิด
กฎหมาย การละเมิดกฎหมายควรมีการแจ้งผู้รับผิดชอบโดยทันที  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ
สามารถเข้าแทรกแซงบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่จัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง 
ยกตัวอย่างเช่น มาตรการป้องกัน หรือการท าผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจมีการจัดการโดยการว่ากล่าวทางวาจาหรือลาย
ลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร และติดตามผลในกรณีที่มีความผิดร้ายแรงที่ก่อเกิดความเสี่ยงต่อลูกค้า อาจต้องมีการ
ตักเตือนทันที หรือมีการลงโทษที่หนักข้ึน  
 มาตรฐาน 19.13 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรเปิดเผยข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัตต่ิอลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยส าหรับบริษัทประกันภัยที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแล และยืนยันสถานะของผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกค้าบริษัทและคนกลางประกันภัย ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแล รวมทั้งควรออกค าเตือนให้ลูกค้าในกรณีที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  
เช่น การให้ข้อมูลต่อสาธารณว่ากฎหมายภายในประเทศสามารถใช้กับการขายประกันภัยข้ามพรมแดนหรือไม่อย่างไร 
รวมทั้งกรณีการขายผ่าน e-Commerce  

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัประกนัภัยและคนกลางประกนัภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ให้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการท าสัญญา 
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมและสุจริต ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่ าเทียมกันและสร้าง
ความเชื่อมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจประกันภัย โดยมี กฎหมาย และกฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 

(1) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   
(2) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
(3) พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   
(4) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
(5) ประกาศ คปภ. เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 

(6) ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ 
พ.ศ. 2552 

(7) ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต พ.ศ. 
2552 และ พ.ศ. 2553 
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เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ
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 (4) มั่นใจว่ามีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อบริหารข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าที่บริษัทประกันภัยจัดเก็บไว้ 

 (5) ใช้นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการละเมิด
กฎหมาย การละเมิดกฎหมายควรมีการแจ้งผู้รับผิดชอบโดยทันที  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ
สามารถเข้าแทรกแซงบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่จัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง 
ยกตัวอย่างเช่น มาตรการป้องกัน หรือการท าผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจมีการจัดการโดยการว่ากล่าวทางวาจาหรือลาย
ลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร และติดตามผลในกรณีที่มีความผิดร้ายแรงที่ก่อเกิดความเสี่ยงต่อลูกค้า อาจต้องมีการ
ตักเตือนทันที หรือมีการลงโทษที่หนักข้ึน  
 มาตรฐาน 19.13 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลควรเปิดเผยข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัตต่ิอลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยส าหรับบริษัทประกันภัยที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแล และยืนยันสถานะของผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกค้าบริษัทและคนกลางประกันภัย ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแล รวมทั้งควรออกค าเตือนให้ลูกค้าในกรณีที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  
เช่น การให้ข้อมูลต่อสาธารณว่ากฎหมายภายในประเทศสามารถใช้กับการขายประกันภัยข้ามพรมแดนหรือไม่อย่างไร 
รวมทั้งกรณีการขายผ่าน e-Commerce  

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัประกนัภัยและคนกลางประกนัภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ให้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการท าสัญญา 
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมและสุจริต ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่ าเทียมกันและสร้าง
ความเชื่อมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจประกันภัย โดยมี กฎหมาย และกฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 

(1) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   
(2) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
(3) พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   
(4) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
(5) ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 

(6) ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ 
พ.ศ. 2552 

(7) ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต พ.ศ. 
2552 และ พ.ศ. 2553 
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(8) ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2556 

(9) ประกาศ คปภ. เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทาง
สื่อโฆษณา ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2556 

(10) ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 32/2554 เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต
 ประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย์และแบบตลอดชีพ ที่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ฉบับ
 มาตรฐาน 

(11) ประกาศ ส านักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติ โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ
 กรรมการ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 

 
3. มาตรฐาน ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกนัภัย  
 มาตรฐาน ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) มีหลักการ
ส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องด าเนินมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย ซึ่งในมาตรฐาน ICP 21 
ประกอบไปด้วย แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น มาตรฐานจ านวน 5 ข้อ และแนวทางปฏิบัติพร้อมค าอธิบายภายใต้มาตรฐาน
แต่ละมาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 แนวทางเบือ้งต้น 
 การฉ้อฉลในการประกันภัย (รวมทั้งการประกันภัยต่อ) คือการกระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการ
หลอกลวงซึ่งมีเจตนาเพื่อหาผลประโยชน์ส าหรับฝ่ายที่กระท าการฉ้อฉล (ผู้ฉ้อฉล) หรือส าหรับบุคคลอ่ืน ประเทศส่วน
ใหญ่มีกฎหมายห้ามการฉ้อฉลในภาคประกันภัยและในหลายประเทศการฉ้อฉลถือเป็นอาชญากรรม การฉ้อฉลในการ
ประกันภัยอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและกระท าโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันภัย เช่น บริษัทประกันภัย 
ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา ผู้เจรจาตกลงค่า
สินไหมทดแทน บุคคลที่สาม และผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  
 การฉ้อฉลเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อภาคการเงินทั้งหมด การฉ้อฉลในการประกันภัยท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อชื่อเสียง ความเสียหายทางการเงิน และท าให้เกิดต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมประกันภัย ทั้ง
บริษัทประกันภัยและผู้ถือกรมธรรม์ต้องเป็นผู้รับต้นทุนเหล่านั้น ความสูญเสียที่เกิดจากการฉ้อฉลส่งผลกระทบต่อก าไร
ของบริษัทประกันภัยและอาจรวมถึงความมั่นคงทางการเงินด้วย เพื่อชดเชยความเสียหาย บริษัทประกันภัยจึงต้องเพิ่ม
ค่าเบี้ยประกันภัยซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การฉ้อฉลยังอาจท าให้ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยพบว่าตนเองไม่ได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยงที่เชื่อว่าได้รับความคุ้มครอง ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อทั้งลูกค้าและธุรกิจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนับได้ว่าการฉ้อฉลอาจลดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ถือหุ้น 
สามารถกระทบชื่อเสียงของบริษัทประกันภัยแต่ละราย กลุ่มบริษัทประกันภัย ภาคการประกันภัยและอาจรวมถึงความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจในวงกว้างด้วย 
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(8) ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2556 

(9) ประกาศ คปภ. เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทาง
สื่อโฆษณา ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2556 

(10) ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 32/2554 เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิต
 ประเภทสามัญ แบบสะสมทรัพย์และแบบตลอดชีพ ที่ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ฉบับ
 มาตรฐาน 

(11) ประกาศ ส านักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติ โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ
 กรรมการ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 

 
3. มาตรฐาน ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกนัภัย  
 มาตรฐาน ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) มีหลักการ
ส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องด าเนินมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย ซึ่งในมาตรฐาน ICP 21 
ประกอบไปด้วย แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น มาตรฐานจ านวน 5 ข้อ และแนวทางปฏิบัติพร้อมค าอธิบายภายใต้มาตรฐาน
แต่ละมาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 แนวทางเบือ้งต้น 
 การฉ้อฉลในการประกันภัย (รวมทั้งการประกันภัยต่อ) คือการกระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการ
หลอกลวงซึ่งมีเจตนาเพื่อหาผลประโยชน์ส าหรับฝ่ายที่กระท าการฉ้อฉล (ผู้ฉ้อฉล) หรือส าหรับบุคคลอ่ืน ประเทศส่วน
ใหญ่มีกฎหมายห้ามการฉ้อฉลในภาคประกันภัยและในหลายประเทศการฉ้อฉลถือเป็นอาชญากรรม การฉ้อฉลในการ
ประกันภัยอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและกระท าโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันภัย เช่น บริษัทประกันภัย 
ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา ผู้เจรจาตกลงค่า
สินไหมทดแทน บุคคลที่สาม และผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  
 การฉ้อฉลเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อภาคการเงินทั้งหมด การฉ้อฉลในการประกันภัยท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อชื่อเสียง ความเสียหายทางการเงิน และท าให้เกิดต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมประกันภัย ทั้ง
บริษัทประกันภัยและผู้ถือกรมธรรม์ต้องเป็นผู้รับต้นทุนเหล่านั้น ความสูญเสียที่เกิดจากการฉ้อฉลส่งผลกระทบต่อก าไร
ของบริษัทประกันภัยและอาจรวมถึงความมั่นคงทางการเงินด้วย เพื่อชดเชยความเสียหาย บริษัทประกันภัยจึงต้องเพิ่ม
ค่าเบี้ยประกันภัยซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การฉ้อฉลยังอาจท าให้ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยพบว่าตนเองไม่ได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยงที่เชื่อว่าได้รับความคุ้มครอง ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อทั้งลูกค้าและธุรกิจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนับได้ว่าการฉ้อฉลอาจลดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ถือหุ้น 
สามารถกระทบชื่อเสียงของบริษัทประกันภัยแต่ละราย กลุ่มบริษัทประกันภัย ภาคการประกันภัยและอาจรวมถึงความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจในวงกว้างด้วย 
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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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 ตามหลักแล้ว การต่อต้านการฉ้อฉลมีความเก่ียวข้องกับบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย โดยบริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยจ าเป็นต้องเข้าใจและด าเนินขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการฉ้อฉล 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีหน้าที่ และอ านาจตามกฎหมายซึ่งมีบทบาทส าคัญในการต่อต้านการฉ้อ
ฉลในการประกันภัยในประเทศของตน โดยการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรจะต้องตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ
และการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการ
ประกันภัยหรือไม่ นอกจากนั้น การรวมตัวกันของตลาดการเงินและจ านวนบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยที่
ด าเนินการข้ามชาติที่เพิ่มขึ้น ท าให้การฉ้อฉลและผลกระทบในระดับโลกของการฉ้อฉลเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องได้รับ
การแก้ไขในระดับสากล ฉะนั้นหน่วยงานที่ก ากับดูแลจึงจ าเป็นต้องสื่อสารกันเพื่อแก้ไขปัญหาการฉ้อฉลข้ามประเทศ 
 มาตรฐาน 21.1 กฎหมายต้องมีการระบุในเร่ืองการฉ้อฉลในการประกันภัยโดยระบุการแทรกแซงและ
บทลงโทษส าหรับการกระท าการฉ้อฉลดงักล่าว และการกระท าใด ๆ อนัจะเป็นการขัดขวางการสืบสวนการฉ้อฉล 
 กฎหมายควรประกอบด้วยการกระท าผิดและบทลงโทษส าหรับการฉ้อฉลและการขัดขวาง การสืบสวนการฉ้อ
ฉล นอกจากนี้ยังควรก าหนดให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถ: 

 (1) ขอเอกสารและข้อมูล รวมทั้งถ้อยค าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล
และการสอบสวน และเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่มีอ านาจ 

 (2) ควบคุมทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือเชื่อว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉ้อฉล และ 
 (3) ยึดทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือเชื่อว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉ้อฉล 

 มาตรฐาน 21.2 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลมีความเข้าใจอย่างลกึซ้ึงและรอบด้านเกีย่วกับประเภทของความเส่ียง
ในการฉ้อฉลที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องพบ หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องประเมินความเส่ียงด้าน
การฉ้อฉลที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคการประกันภัยอย่างสม ่าเสมอและก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกนัภัยด าเนินมาตรการที่มปีระสิทธิภาพเพือ่แก้ไขความเส่ียงเหล่านี้ 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลที่อาจเกิดขึ้นได้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยง  
อ่ืน ๆ (รวมทั้งการบริหารจัดการและการปฏิบัติในตลาด) และควรระบุจุดล่อแหลมที่ส าคัญในประเทศของตน โดยน า
ผลการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา และจัดการแก้ไขตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแล
ควรมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและรอบด้านเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติในภาคธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เสนอโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย การฉ้อฉลภายในบริษัท การฉ้อฉลของผู้ถือกรมธรรม์ การฉ้อฉลเกี่ยวกับการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการฉ้อฉลโดยคนกลางประกันภัย 
 มาตรฐาน 21.3 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลมีกรอบการท างานด้านการก ากับดูแลที่มปีระสิทธิภาพในการติดตาม
และบังคับให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อก าหนดในการต่อต้านการฉ้อฉลในการ
ประกนัภัย  
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

4-25



 

มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ     4-25 
 

 
 
 

 ตามหลักแล้ว การต่อต้านการฉ้อฉลมีความเก่ียวข้องกับบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย โดยบริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยจ าเป็นต้องเข้าใจและด าเนินขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการฉ้อฉล 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีหน้าที่ และอ านาจตามกฎหมายซึ่งมีบทบาทส าคัญในการต่อต้านการฉ้อ
ฉลในการประกันภัยในประเทศของตน โดยการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรจะต้องตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ
และการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการ
ประกันภัยหรือไม่ นอกจากนั้น การรวมตัวกันของตลาดการเงินและจ านวนบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยที่
ด าเนินการข้ามชาติที่เพิ่มขึ้น ท าให้การฉ้อฉลและผลกระทบในระดับโลกของการฉ้อฉลเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องได้รับ
การแก้ไขในระดับสากล ฉะนั้นหน่วยงานที่ก ากับดูแลจึงจ าเป็นต้องสื่อสารกันเพื่อแก้ไขปัญหาการฉ้อฉลข้ามประเทศ 
 มาตรฐาน 21.1 กฎหมายต้องมีการระบุในเร่ืองการฉ้อฉลในการประกันภัยโดยระบุการแทรกแซงและ
บทลงโทษส าหรับการกระท าการฉ้อฉลดงักล่าว และการกระท าใด ๆ อนัจะเป็นการขัดขวางการสืบสวนการฉ้อฉล 
 กฎหมายควรประกอบด้วยการกระท าผิดและบทลงโทษส าหรับการฉ้อฉลและการขัดขวาง การสืบสวนการฉ้อ
ฉล นอกจากนี้ยังควรก าหนดให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถ: 

 (1) ขอเอกสารและข้อมูล รวมทั้งถ้อยค าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล
และการสอบสวน และเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่มีอ านาจ 

 (2) ควบคุมทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือเชื่อว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉ้อฉล และ 
 (3) ยึดทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือเชื่อว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉ้อฉล 

 มาตรฐาน 21.2 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลมีความเข้าใจอย่างลกึซ้ึงและรอบด้านเกีย่วกับประเภทของความเส่ียง
ในการฉ้อฉลที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องพบ หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องประเมินความเส่ียงด้าน
การฉ้อฉลที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคการประกันภัยอย่างสม ่าเสมอและก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกนัภัยด าเนินมาตรการที่มปีระสิทธิภาพเพือ่แก้ไขความเส่ียงเหล่านี้ 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลที่อาจเกิดขึ้นได้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยง  
อ่ืน ๆ (รวมทั้งการบริหารจัดการและการปฏิบัติในตลาด) และควรระบุจุดล่อแหลมที่ส าคัญในประเทศของตน โดยน า
ผลการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา และจัดการแก้ไขตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแล
ควรมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและรอบด้านเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติในภาคธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เสนอโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย การฉ้อฉลภายในบริษัท การฉ้อฉลของผู้ถือกรมธรรม์ การฉ้อฉลเกี่ยวกับการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการฉ้อฉลโดยคนกลางประกันภัย 
 มาตรฐาน 21.3 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลมีกรอบการท างานด้านการก ากับดูแลที่มปีระสิทธิภาพในการติดตาม
และบังคับให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อก าหนดในการต่อต้านการฉ้อฉลในการ
ประกนัภัย  
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 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรออกแนวทางปฏิบัติและข้อบังคับในการต่อต้านการฉ้อฉล โดยอาจออกเป็น
ระเบียบ ค าสั่งหรือเอกสารหรือกลไกอ่ืน ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย พร้อมทั้งมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับดังกล่าว ให้แก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยเพื่อช่วยให้สามารถป้องกันการฉ้อฉลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนด 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีทรัพยากรทางการเงิน บุคลากรและเทคนิคเพื่อต่อต้านการฉ้อฉลอย่างเพียงพอ 
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ก ากับดูแลที่มีส่วนร่วมในการต่อต้านการฉ้อฉลควรมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมและ
ได้รับการอบรมที่เก่ียวข้องและอย่างเพียงพอเก่ียวกับ กฎหมายว่าด้วยการฉ้อฉล ประเภทของการฉ้อฉล เทคนิคต่าง ๆ 
และการออกและบังคับใช้การแทรกแซงและบทลงโทษ ในท านองเดียวกันบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยควร
จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉลแก่กรรมการ ผู้จัดการอาวุโสและพนักงานอ่ืน ๆ ของตนตามความ
เหมาะสม หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรประเมินว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีระบบจัดการความเสี่ยงด้าน
การฉ้อฉลที่เพียงพอและท าการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้ทั้งการตรวจสอบนอกที่ท าการบริษัท (Off-site 
Monitoring) และการตรวจสอบ ณ ที่ท าการบริษัทประกันภัย (On-site Inspection) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยในการจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล และแนะน า
หรือก าหนดให้ด าเนินการแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสมหากระบบควบคุมภายในอ่อนแอ และติดตามผลการด าเนิน
มาตรการแก้ไขเยียวยาดังกล่าว 
 มาตรฐาน 21.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอของมาตรการที่บริษัท
ประกนัภัยและคนกลางประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากบัดูแลเองด าเนินการเพื่อยบัยั้ง ป้องกัน ตรวจหา รายงาน
และแก้ไขการฉ้อฉล และต้องด าเนินการที่จ าเป็นเพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 การทบทวนประสิทธิภาพควรพิจารณาความเสี่ยง และประเมินว่าระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในกา ร
ก ากับดูแลที่ก าหนดขึ้นถูกบังคับใช้หรือไม่ การทบทวนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงของการ
ฉ้อฉลในภาคการประกันภัย และแนวทางการก ากับดูแลบนพื้นฐานของความเสี่ยงของหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถ
จัดการความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอหรือไม่ ความเพียงพอของทรัพยากรและการอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ก ากับดูแล การตรวจสอบบริษัทเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉลเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ ที่มีความรับผิดชอบในการต่อต้านการฉ้อฉล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินคดีและการตัดสินเก่ียวกับการฉ้อฉล 
 หน่วยงานก ากับดูแลควรพิจารณาสนับสนุนการด าเนินการต่อต้านการฉ้อฉล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เก่ียวข้องร่วมกันระหว่างบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย ภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และภาครัฐ รวมทั้งการเพิ่ม
ความตระหนักของผู้บริโภค/ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเกี่ยวกับการฉ้อฉล และผลกระทบของการฉ้อฉลด้วยการให้
ความรู้และการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ  
 มาตรฐาน 21.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงาน
และแลกเปลีย่นข้อมูลกบัหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ๆ เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแล
อืน่ ๆ เกี่ยวกบัการพัฒนาและการใช้นโยบายและกจิกรรมเพื่อยบัยั้ง ป้องกนั ตรวจหา รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลใน
การประกนัภัย  
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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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 หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลระบุกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อฉลในบริษัทประกันภัยหรือคนกลาง
ประกันภัย ก็ควรท าให้แน่ใจว่าได้ส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องไปให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม รวมทั้งหน่วยงาน
ก ากับดูแลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่จะ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความกังวลของตนเองและความกังวลใด ๆ ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัย ตามปกติกลไกความร่วมมือและการประสานงานควรประกอบด้วย: 

 (1) ความร่วมมือในการปฏิบัติ และหากเหมาะสม ควรรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้านการฉ้อฉล และ 

 (2) ความร่วมมือระดับนโยบาย และหากเหมาะสม ควรรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ทั้งหมดที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้านการฉ้อฉล 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกีย่วข้องกบัการต่อต้านการฉ้อฉลในธุรกจิประกนัภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น มีการก ากับดูแลให้ให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีการตรวจสอบ 
ป้องกัน และยับยั้ง รวมทั้งรายงานการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย รวมทั้งมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และลงโทษผู้ที่ท าการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย โดยมีกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ส าคัญ เช่น 
  (1)  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   
  (2)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
  (3)  พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   
  (4)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

 (5)  ประกาศ ส านักงาน คปภ.เร่ือง แนวปฏิบัติ โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ
       บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 
 

4. มาตรฐาน ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงนิและการต่อต้านการให้เงนิอดุหนุนต่อการก่อการร้าย  
 มาตรฐาน ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Anti-
Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) มีหลักการส าคัญคือ หน่วยงานที่
ก ากับดูแลก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการฟอก
เงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย นอกจากนี้หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางเบื้องต้น 
มาตรฐาน 7 ข้อ และแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดภายใต้มาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
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เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ
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 หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลระบุกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อฉลในบริษัทประกันภัยหรือคนกลาง
ประกันภัย ก็ควรท าให้แน่ใจว่าได้ส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องไปให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม รวมทั้งหน่วยงาน
ก ากับดูแลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่จะ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความกังวลของตนเองและความกังวลใด ๆ ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัย ตามปกติกลไกความร่วมมือและการประสานงานควรประกอบด้วย: 

 (1) ความร่วมมือในการปฏิบัติ และหากเหมาะสม ควรรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้านการฉ้อฉล และ 

 (2) ความร่วมมือระดับนโยบาย และหากเหมาะสม ควรรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ทั้งหมดที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้านการฉ้อฉล 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกีย่วข้องกบัการต่อต้านการฉ้อฉลในธุรกจิประกนัภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น มีการก ากับดูแลให้ให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีการตรวจสอบ 
ป้องกัน และยับยั้ง รวมทั้งรายงานการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย รวมทั้งมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และลงโทษผู้ที่ท าการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย โดยมีกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ส าคัญ เช่น 
  (1)  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   
  (2)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
  (3)  พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   
  (4)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

 (5)  ประกาศ ส านักงาน คปภ.เร่ือง แนวปฏิบัติ โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ
       บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 
 

4. มาตรฐาน ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงนิและการต่อต้านการให้เงนิอดุหนุนต่อการก่อการร้าย  
 มาตรฐาน ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Anti-
Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) มีหลักการส าคัญคือ หน่วยงานที่
ก ากับดูแลก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการฟอก
เงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย นอกจากนี้หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางเบื้องต้น 
มาตรฐาน 7 ข้อ และแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดภายใต้มาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
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 แนวทางเบือ้งต้น 
 การฟอกเงินเป็นกระบวนการปิดบังแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระท าที่ผิดกฎหมาย  ส่วนการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้ายจะเกี่ยวข้องกับการให้หรือการจัดหาโดยเต็มใจซึ่งเงินทุนโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ด้วยเจตนาในการน าเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือโดยทราบว่าเงินทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนดังกล่าวก าลังจะถูกน าไปใช้  

 (1) เพื่อท าการก่อการร้าย 
 (2) โดยองค์กรก่อการร้าย หรือ 
 (3) โดยผู้ก่อการร้าย 

 ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและภาคบริการทางการเงินอ่ืน ๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกน าไปใช้ ทั้งโดยรู้ตั วหรือ  
ไม่รู้ตัว เพื่อการฟอกเงิน (Money Laundering: ML) และการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Financing of 
Terrorism: FT) ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกฎหมาย การด าเนินงานและชื่อเสียง  ภายใต้ ICP นี้
และมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนการก่อ
การร้าย น ามาใช้กับการก ากับดูแลบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยที่พิจารณารับประกันภัยหรือออกกรมธรรม์
ประกันชีวิตและการประกันภัยควบการลงทุนอ่ืน ๆ  
 คณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงิน (The Financial Action Task Force:  FATF) เป็น
องค์กรระหว่างรัฐบาลซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อก าหนดมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) ทั้งนี้  FATF ได้จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ AML/CFT (เรียกว่า “FATF 
Recommendations”) ซึ่งข้อเสนอแนะบางข้อบังคับใช้กับภาคการประกันภัย บังคับใช้กับการรับประกันภัยและการ
ขายประกันชีวิตและการประกันภัยควบการลงทุนเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้หากภาคการประกันวินาศภัย หรือส่วน
หนึ่งของภาคธุรกิจดังกล่าว ได้รับการประเมินโดยประเทศหนึ่งว่ามีความเสี่ยงด้ าน ML/FT แล้ว มาตรฐาน FATF 
ก าหนดให้ประเทศดังกล่าวพิจารณาบังคับใช้มาตรฐาน FATF กับภาคธุรกิจนั้น 
 FATF ก าหนดให้ประเทศต้องระบุหน่วยงานที่มีอ านาจหน่วยงานหนึ่งหรือมากกว่าให้มีหน้าที่ตรวจสอบว่า
สถาบันการเงิน (รวมทั้งบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย) ปฏิบัติตามค าแนะน าของ FATF ในการต่อต้าน 
ML/FT ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่จ าเป็นต้องได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้าน
การฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในประเทศเสมอไป หน่วยงานอ่ืนที่อาจได้รับมอบหมาย ได้แก่ 
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศใน
การรับและวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ML/FT ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยอาจไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ แต่นั่นก็ไม่ได้
เป็นข้ออ้างว่าหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัย ไม่จ าเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT ในการประกันภัยและ
ด าเนินขั้นตอนในการช่วยต่อต้าน ML/FT ฉะนั้นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการนี้สามารถ
แบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกจะบังคับใช้ในกรณีที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้รับแต่งตั้งให้เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย ส่วนที่สองจะบังคับใช้เมื่อ 
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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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หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงิน
อุดหนุนการก่อการร้ายส าหรับภาคการประกันภัย เพื่อให้เป็นไปตาม ICP ฉบับนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องผ่าน
ข้อก าหนดของมาตรฐานทั้งในส่วนแรกและส่วนที่สองตามสถานการณ์ของประเทศ 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น หน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการ
ร้าย คือ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
ต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย จึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ICP ในส่วนที่สองเท่านั้น อย่างไรก็
ตามการศึกษา ICP นี้ ทุกมาตรฐาน จะช่วยให้เกิดความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงด้าน ML/FT มากยิ่งขึ้น 
 กรณีที่หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้าน
การฟอกเงนิและการให้เงนิอุดหนุนการก่อการร้าย (designated AML/CFT competent authority) 
 มาตรฐาน 22.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีความเข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับความเส่ียงด้าน 
ML/FT ท่ีบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ และใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมินความเส่ียงด้าน 
ML/FT ต่อภาคการประกนัภัยในประเทศของตนอย่างสม า่เสมอ 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีความเข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติและผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ซึ่งสิ่งต่อไปนี้อาจเพิ่มระดับความเสี่ยงด้าน ML/FT ของผลิตภัณฑ์/การ
บริการด้านประกันภัย 

 (1)   การรับช าระเงินหรือการรับเงินจากบุคคลภายนอก 
 (2)   การรับการช าระเงินเป็นมูลค่าสูงมากหรือไม่จ ากัดมูลค่า หรือการรับเงินมูลค่าน้อยกว่าแต่จ านวน

หลายครั้ง 
 (3)   การรับช าระเงินในรูปเงินสด ธนาณัติหรือแคชเชียร์เช็ค 
 (4)   การรับช าระเงินบ่อยครั้งนอกตารางการช าระค่าเบี้ยประกันภัยปกติหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 (5)   การอนุญาตให้ถอนเมื่อไรก็ได้โดยคิดค่าธรรมเนียมจ ากัด 
 (6)   การยอมรับให้ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันส าหรับเงินกู้ และ/หรือการให้สินเชื่ออ่ืนที่มีความเสี่ยงสูง 
 (7)   ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้มีการกู้เงินจากกรมธรรม์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถได้เงินกู้และ/หรือ

ช าระเงินกู้โดยเงินสดบ่อย ๆ) 
 (8)   ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเงินสดมูลค่าสูง  
 (9)   ผลิตภัณฑ์ที่ยอมให้ช าระเงินเป็นก้อนในจ านวนมาก และมีลักษณะสภาพคล่อง 
 (10) ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อสัญญาระบุให้คู่สัญญาสามารถพ้นจากพันธะหน้าที่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ 

(cooling off provision) โดยมีการร้องขอให้ส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทจ่ายคืนไปให้บุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้อง 
สถาบันการเงินต่างประเทศ หรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 
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เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ
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หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงิน
อุดหนุนการก่อการร้ายส าหรับภาคการประกันภัย เพื่อให้เป็นไปตาม ICP ฉบับนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องผ่าน
ข้อก าหนดของมาตรฐานทั้งในส่วนแรกและส่วนที่สองตามสถานการณ์ของประเทศ 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น หน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการ
ร้าย คือ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
ต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย จึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ICP ในส่วนที่สองเท่านั้น อย่างไรก็
ตามการศึกษา ICP นี้ ทุกมาตรฐาน จะช่วยให้เกิดความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงด้าน ML/FT มากยิ่งขึ้น 
 กรณีที่หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้าน
การฟอกเงนิและการให้เงนิอุดหนุนการก่อการร้าย (designated AML/CFT competent authority) 
 มาตรฐาน 22.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีความเข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับความเส่ียงด้าน 
ML/FT ที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ และใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมินความเส่ียงด้าน 
ML/FT ต่อภาคการประกนัภัยในประเทศของตนอย่างสม า่เสมอ 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีความเข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติและผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ซึ่งสิ่งต่อไปนี้อาจเพิ่มระดับความเสี่ยงด้าน ML/FT ของผลิตภัณฑ์/การ
บริการด้านประกันภัย 

 (1)   การรับช าระเงินหรือการรับเงินจากบุคคลภายนอก 
 (2)   การรับการช าระเงินเป็นมูลค่าสูงมากหรือไม่จ ากัดมูลค่า หรือการรับเงินมูลค่าน้อยกว่าแต่จ านวน

หลายครั้ง 
 (3)   การรับช าระเงินในรูปเงินสด ธนาณัติหรือแคชเชียร์เช็ค 
 (4)   การรับช าระเงินบ่อยครั้งนอกตารางการช าระค่าเบี้ยประกันภัยปกติหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 (5)   การอนุญาตให้ถอนเมื่อไรก็ได้โดยคิดค่าธรรมเนียมจ ากัด 
 (6)   การยอมรับให้ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันส าหรับเงินกู้ และ/หรือการให้สินเชื่ออ่ืนที่มีความเสี่ยงสูง 
 (7)   ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้มีการกู้เงินจากกรมธรรม์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถได้เงินกู้และ/หรือ

ช าระเงินกู้โดยเงินสดบ่อย ๆ) 
 (8)   ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเงินสดมูลค่าสูง  
 (9)   ผลิตภัณฑ์ที่ยอมให้ช าระเงินเป็นก้อนในจ านวนมาก และมีลักษณะสภาพคล่อง 
 (10) ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อสัญญาระบุให้คู่สัญญาสามารถพ้นจากพันธะหน้าที่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ 

(cooling off provision) โดยมีการร้องขอให้ส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทจ่ายคืนไปให้บุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้อง 
สถาบันการเงินต่างประเทศ หรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 
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  (11) ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิโดยที่ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบว่าผู้รับ
ผลประโยชน์ของสัญญาได้เปลี่ยนไปแล้วจนกระทั่งถึงเวลาที่ท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมินจุดล่อแหลมและความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่ส าคัญ ๆ ต่อ
ภาคธุรกิจการประกันภัยในประเทศของตน และท าการแก้ไขอย่างเหมาะสม การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมข้ามพรมแดน การประเมินเช่นนี้จะไม่คงที่แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ด้วยเหตุผลนี้จึงควรท าการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
 มาตรฐาน 22.2 หน่วยงานที่ก ากบัดูแล 

 (1) ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับ AML/CFT ที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ FATF ให้บริษัทประกันภัย
และคนกลางประกันภัยปฏิบัติตาม ส าหรับเรื่องที่ไม่ได้ระบุในกฎหมายหรือระเบียบ 

 (2) จัดท าแนวทางการปฏิบัติเพื่อช่วยให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยสามารถบรรลุและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดว่าด้วย AML/CFT ที่เก่ียวข้องกับตนเอง และ 

 (3) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม AML/CFT 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรจัดให้มีแนวทางการปฏิบัติซึ่งให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่อยู่ในข้อเสนอแนะของ 
FATF ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการที่สามารถใช้ในการต่อต้าน ML/FT และมาตรการเพิ่มเติมใด ๆ 
ที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยสามารถด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการ AML/CFT ของตนมี
ประสิทธิภาพ แนวทางการปฏิบัติดังกล่าวอาจไม่จ าเป็นต้องมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย แต่จะช่วยให้บริษัทประกันภัย
และคนกลางประกันภัยสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้าน AML/CFT ตัวอย่างของการให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลควรประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการและแนวโน้ม 
(รูปแบบ) ตัวอย่าง ML/FT ที่เกิดขึ้นจริง และตัวอย่างความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในระบบของบริษัทประกันภัยและคน
กลางประกันภัย  
 มาตรฐาน 22.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกรอบการท างานในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม
และบังคับให้บริษัทประกนัภัยและคนกลางประกนัภัยปฏิบัติตามข้อก าหนดในการต่อต้านการฟอกเงนิ/ การต่อต้าน
การให้เงนิอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT)  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้าน ML/FT ในแต่ละขั้นของกระบวนการก ากับดูแล ซึ่งหาก
เหมาะสมอาจรวมถึงขั้นตอนการออกใบอนุญาตด้วย หน่วยงานท่ีก ากับดูแลควรด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้าน AML/CFT ของบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกิดจากการตรวจสอบ
ดังกล่าวและข้อมูลอ่ืนใดที่ได้รับ เพื่อท าการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT และก าหนดความถี่และความเข้มข้นของ
การตรวจสอบบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย และควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
ประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ของลูกค้า นอกจากนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีอ านาจในการจัดการและแก้ไขอย่าง
เพียงพอเมื่อบริษัทและคนกลางประกันภัยไม่ด าเนินการตามข้อบังคับด้าน AML/CFT อย่างมีประสิทธิภาพ  
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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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 มาตรฐาน 22.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการที่บริษัทประกนัภัยและคนกลาง
ประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลเอง ด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการที่จ าเป็นใด ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การทบทวนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น  
 (1)  ความเสี่ยงของการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในภาคธุรกิจประกันภัย และ

แนวทางการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถจัดการความเสี่ยงเหล่านีไ้ด้อย่าง
เพียงพอหรือไม่ 

 (2)  ความเพียงพอของทรัพยากรและการอบรมของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
 (3)  จ านวนและความละเอียดของการตรวจสอบ ณ ที่ท าการประกันภัยเก่ียวกับมาตรการ AML/CFT 

เพียงพอหรือไม่ 
 (4)  การก ากับดูแลที่เก่ียวกับมาตรการ AML/CFT เพียงพอหรือไม่ 
 (5)  ข้อค้นพบจากการตรวจสอบ ณ ที่ท าการประกันภัย ซึ่งรวมทั้งประสิทธิภาพของการอบรมและการ

น ามาตรการ AML/CFT ไปด าเนินการโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 (6)  การด าเนินการของหน่วยงานที่ก ากับดูแลต่อบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 (7)  ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจประกันภัย เช่น รายงานเก่ียวกับ

จ านวนและรูปแบบของธุรกรรมที่น่าสงสยัซึ่งจัดท าโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย และการด าเนินคดีและ
การลงโทษข้อหาฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในภาคธุรกิจประกันภัย 

 (8)  จ านวนและลักษณะของการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เก่ียวกับประเด็นด้าน AML/CFT  
 (9)  ความเพียงพอของข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติและข้อมูลอื่น ๆ ที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลจัดให้มีส าหรับ

ภาคการประกันภัย 
 มาตรฐาน 22.5 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลมกีลไกที่มปีระสิทธิภาพ ซ่ึงช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ๆ ในประเทศ เช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงิน รวมทั้งกบัหน่วยงาน
ก ากบัดูแลในประเทศอืน่เพือ่วตัถุประสงค์ด้าน AML/CFT  
 ตามปกติกลไกความร่วมมือ การประสานงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลควรเกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้าน
การปฏิบัติการและความร่วมมือระดับนโยบาย และหากเห็นว่าเหมาะสมอาจรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยข่าว
กรองทางการเงิน (The Financial Intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแล
อ่ืน ๆ ซึ่งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดดังกล่าว จะช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ในกรณีหากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ต่อต้านการฟอกเงนิและการให้เงนิอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) 
 กรณีนี้เป็นลักษณะของประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรด าเนินการตามมาตรฐาน
ต่อไปนี้ 
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เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ
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 มาตรฐาน 22.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการที่บริษัทประกนัภัยและคนกลาง
ประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลเอง ด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการที่จ าเป็นใด ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การทบทวนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น  
 (1)  ความเสี่ยงของการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในภาคธุรกิจประกันภัย และ

แนวทางการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถจัดการความเสี่ยงเหล่านีไ้ด้อย่าง
เพียงพอหรือไม่ 

 (2)  ความเพียงพอของทรัพยากรและการอบรมของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
 (3)  จ านวนและความละเอียดของการตรวจสอบ ณ ที่ท าการประกันภัยเก่ียวกับมาตรการ AML/CFT 

เพียงพอหรือไม่ 
 (4)  การก ากับดูแลที่เก่ียวกับมาตรการ AML/CFT เพียงพอหรือไม่ 
 (5)  ข้อค้นพบจากการตรวจสอบ ณ ที่ท าการประกันภัย ซึ่งรวมทั้งประสิทธิภาพของการอบรมและการ

น ามาตรการ AML/CFT ไปด าเนินการโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 (6)  การด าเนินการของหน่วยงานที่ก ากับดูแลต่อบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 (7)  ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจประกันภัย เช่น รายงานเก่ียวกับ

จ านวนและรูปแบบของธุรกรรมที่น่าสงสยัซึ่งจัดท าโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย และการด าเนินคดีและ
การลงโทษข้อหาฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในภาคธุรกิจประกันภัย 

 (8)  จ านวนและลักษณะของการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เก่ียวกับประเด็นด้าน AML/CFT  
 (9)  ความเพียงพอของข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติและข้อมูลอื่น ๆ ที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลจัดให้มีส าหรับ

ภาคการประกันภัย 
 มาตรฐาน 22.5 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลมกีลไกที่มปีระสิทธิภาพ ซ่ึงช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ๆ ในประเทศ เช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงิน รวมทั้งกบัหน่วยงาน
ก ากบัดูแลในประเทศอืน่เพือ่วตัถุประสงค์ด้าน AML/CFT  
 ตามปกติกลไกความร่วมมือ การประสานงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลควรเกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้าน
การปฏิบัติการและความร่วมมือระดับนโยบาย และหากเห็นว่าเหมาะสมอาจรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยข่าว
กรองทางการเงิน (The Financial Intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแล
อ่ืน ๆ ซึ่งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดดังกล่าว จะช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ในกรณีหากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ต่อต้านการฟอกเงนิและการให้เงนิอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) 
 กรณีนี้เป็นลักษณะของประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรด าเนินการตามมาตรฐาน
ต่อไปนี้ 
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 มาตรฐาน 22.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลตระหนักและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเส่ียงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ โดยจะต้องติดต่อประสานงานและพยายามขอข้อมูลจากหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) 
โดยบริษทัประกนัภัยและคนกลางประกนัภัย 
 หากหน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้าน AML/CFT หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณา
ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อความสามารถของตนในการท าให้แน่ใจว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านการก ากับดูแล โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติและผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถท าการประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัทประกันภัยและ   
คนกลางประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการรับข้อมูลจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้าน 
AML/CFT ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย หรือ
ความมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย นอกจากนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับ
การละเมิดข้อก าหนดว่าด้วย AML/CFT ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรพิจารณาในระหว่างการด าเนิน
กิจกรรมการก ากับดูแลของตนเอง เช่น เม่ือประเมินความเหมาะสมของคณะกรรมการ ผู้บริหารอาวุโสและบุคลากรที่มี
อ านาจควบคุม รวมทั้งเมื่อท าการตรวจสอบการขอใบอนุญาต 
 มาตรฐาน 22.7 หน่วยงานที่ก ากบัดูแลมกีลไกที่มปีระสิทธิภาพ ซ่ึงช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ๆ ในประเทศ เช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงิน รวมทั้งกับหน่วยงาน
ก ากบัดูแลในประเทศอืน่ เพือ่วตัถุประสงค์ด้าน AML/CFT 
 ตามปกติกลไกความร่วมมือ การประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นความร่วมมือด้านการปฏิบัติงาน 
และหากเห็นว่าเหมาะสม อาจรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่ วยข่าวกรองทางการเงิน (The Financial 
intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอ่ืน ๆ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างหน่วยงานเหล่านั้นและบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลของตน หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลทราบข้อมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้าน ML/FT พบกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมในบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย ควรให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งด้าน AML/CFT หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม และ
หน่วยงานก ากับดูแลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องมีการพิจารณาด้านการรักษาความลับ 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงิน
อุดหนุนการก่อการร้าย ในธุรกจิประกนัภัย 
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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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 ส าหรับประเทศไทยนั้น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
เรื่อง การต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยมีกฎหมายที่ส าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย อย่างไรก็ตามมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการฟอกเงินและการให้เงินอุหนุนต่อการก่อการร้าย เช่น 
  (1)  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   
  (2)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
  (3)  พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   
  (4)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

 (5)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
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เร่ืองที ่4.1 
ความเป็นมา หลกัการและวตัถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย  
   
  
  ธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นตลาดเงินทุนท่ีระดมเงินออมระยะ
ยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรมประกันภัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัย
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไป
ปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจดัท ามาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกนัภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม        
ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ หรือสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 
of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่ เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธรุกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 
140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงในขณะนั้น กรมการ
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 ส าหรับประเทศไทยนั้น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
เรื่อง การต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยมีกฎหมายที่ส าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย อย่างไรก็ตามมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการฟอกเงินและการให้เงินอุหนุนต่อการก่อการร้าย เช่น 
  (1)  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535   
  (2)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
  (3)  พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   
  (4)  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

 (5)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
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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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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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บทที ่5 ประมวลความรู้                             เพิม่เตมิ 
                  (1 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่
5.1 การบูรณาการความรู้ที่จ าเป็นส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพเพื่อให้บริการครบวงจร  
 

แนวคดิ 
1.  ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต การพิจารณารับประกันภัย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการให้บริการที่ดีและการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต 
และสามารถบูรณาการความรู้ดังกล่าวได้ เพื่อจะได้สามารถให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนได้ 

2.  ตัวแทนประกันชีวิต เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เอาประกันภัยในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงของบุคคล และการให้บริการที่ดี ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีหน้าที่ส าคัญคือ 
เมื่อท าการชักชวนให้บุคคลเข้าท าสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัด ต้องมีการแจ้งชื่อ -
สกุล เลขที่ใบอนุญาต บริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัด อธิบายเก่ียวกับรายละเอียดในกรมธรรม์ที่ เสนอขาย       
ให้ชัดเจนเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการช าระเบี้ย เมื่อได้รับค าขอและเบี้ยประกันภัย
จากลูกค้าแล้วให้น าส่งบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรกที่กระท าได้แต่ไม่เกินวันถัดไป และตัวแทนประกัน
ชีวิตมืออาชีพต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อธุรกิจประกันชีวิต ต่อบริษัทประกัน
ชีวิต รวมทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคม  

 
วตัถุประสงค์ 
 

 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายการบูรณาการความรู้ที่จ าเป็นส าหรับตัวแทนประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพเพื่อให้บริการครบวงจรได้ 
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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 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   
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การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
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 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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 เงินปันผลได้มาจากผลก าไร หรือเงินส่วนเกินที่เกิดจากการด าเนินงานของบริษัทดังนี้ 
 (1) เงินที่จัดสรรจากผลก าไรที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 (2) อัตรามรณะที่เกิดขึ้นจริงจากการรับประกันชีวิตของบริษัทต่ ากว่าอัตรามรณะที่ใช้ใน  
การค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย 

   (3) อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าที่ก าหนดไว้ 
ในการค านวณเบี้ยประกันชีวิต 
                         (4) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์มีจ านวนน้อยกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในการค านวณ              
เบี้ยประกันชีวิต 
              1.2.2 ประเภทของการประกันชีวิต ตามหลักสากลทั่วไปแบ่งการประกันชีวิตออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1) การประกันชีวิตประเภทสามัญ เป็นการประกันชีวิตที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง  
การช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือรายเดือน รวมทั้งอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่มีการ
ตรวจสุขภาพก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท เหมาะส าหรับลูกค้ารายบุคคล 
  2) การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม เป็นการประกันชีวิตประเภทหนึ่ง ซึ่งมีจ านวนเงิน       
เอาประกันภัยค่อนข้างต่ า มีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน และไม่ตรวจสุขภาพ จึงมีระยะเวลารอคอย 180 วัน 
หรือ 6 เดือน คือถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ในระยะนี้บริษัทไม่จ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แต่จะ
คืนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระมาแล้วทั้งหมดให้แก่ผู้รับประโยชน์มีระยะเวลาผ่อนผัน 60 วัน เหมาะสม
กับลูกค้าที่มีข้อจ ากัดทางการเงินแต่ยังต้องการความคุ้มครองและการออม  
  3) การประกันชีวิตประเภทกลุ่ม การประกันชีวิตประเภทกลุ่มมีลักษณะกรมธรรม์หนึ่งฉบับจะมี    
ผู้เอาประกันภัยร่วมประกันในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ส่วนมากมักจะเป็นพนักงานของบริษัทหรือ
องค์กรเดียวกัน โดยบริษัทจะออกใบส าคัญในการประกันชีวิตให้สมาชิกทุกคนภายใต้กรมธรรม์หลัก เหมาะสมส าหรับ
ลูกค้าที่เป็นบริษัทและองค์กรใหญ่ ๆ ซื้อความคุ้มครองการประกันชีวิตกลุ่มเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานและ
ลูกจ้างโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะส าคัญดังนี้ คือ  

 (1) การประกันชีวิตกลุ่ม บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพหรือไม่มีการ 
ตรวจสุขภาพก็ได้ 
   (2) ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัยให้ลูกจ้างทั้งหมด ลูกจ้างหรือผู้ที่มีสิทธิ       
ท าประกันชีวิตได้จะต้องสมัครเข้าท าการประกันชีวิตทั้งหมด ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นสวัสดิการซึ่งนายจ้างให้แก่
ลูกจ้าง 
   ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างช่วยกันช าระเบี้ยประกันภัย ลูกจ้างหรือผู้ที่มีสิทธิท าประกันชีวิต
ได้ต้องสมัครท าประกันชีวิตอย่างน้อย 75% ของลูกจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีแต่ลูกจ้างที่มีสุขภาพไม่ค่อยดี
เท่านั้นที่จะมาท าประกันชีวิต 
   (3) อัตราเบี้ยประกันภัยกลุ่ม จะต่ ากว่าอัตราเบี้ยประกันภัยประเภทสามัญและประเภท
อุตสาหกรรม 
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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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   (4) เนื่องจากการประกันชีวิตกลุ่มแต่ละกรมธรรม์นั้นมีขนาดต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ กรมธรรม์ละ 5 
คน จนถึงบางกรมธรรม์มากกว่า 1,000 คน จึงได้มีการเสนอให้ส่วนลดตามขนาดของ จ านวนคนในกรมธรรม์หรือตาม
ขนาดของจ านวนเบี้ยประกันภัย 
 (5) นายจ้างหรือผู้ถือกรมธรรม์ เป็นผู้มีหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามสิทธิกรมธรรม์
ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย 
                1.2.3 แบบของการประกันชีวิต การประกันชีวิตมีแบบพื้นฐาน 4 แบบ คือ 1) แบบตลอดชีพ 2) แบบ
สะสมทรัพย์  3) แบบชั่วระยะเวลา และ 5) แบบเงินได้ประจ าหรือแบบบ านาญ ในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตได้สร้าง
แบบการประกันชีวิตแบบต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ด้วยการน าลักษณะของความคุ้มครองผลประโยชน์ของ 4 แบบ มาผสม
กัน ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงลักษณะของกรมธรรม์พื้นฐาน 4 แบบ และแบบอ่ืน ๆ พอสังเขปดังนี้ 
  1) การประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ หากผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตลงขณะกรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามจ านวนเงิน      
เอาประกันภัย เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว โดยช าระเบี้ยประกันภัยไม่มากนัก 
  2) การประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์คือ การประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงิน
เอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา หรือจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ เม่ือผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนดขณะกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ การประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์จะมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี เป็นต้น  จึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการได้รับ
ความคุ้มครองจากการท าประกันชีวิต พร้อมทั้งต้องการออมทรัพย์ไปด้วย ซึ่งการออมทรัพย์ด้วยการท าประกันชีวิตจะ
เป็นการออมทรัพย์อย่างมีวินัย เพราะต้องช าระเบี้ยประกันภัยตามก าหนด การท าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะให้
ทั้งความคุ้มครองและการออมทรัพย์ 
 3) การประกนัชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เป็นแบบการประกันชีวิตที่มีเงื่อนไขการจ่ายจ านวนเงิน   
เอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนด การประกันชีวิตแบบ        
ชั่วระยะเวลามีลักษณะมุ่งให้การคุ้มครองไม่มีส่วนของการออมทรัพย์ ระยะเวลาของกรมธรรม์มีตั้งแต่ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 
20 ปี หรือครบอายุ 50 ปี 55 ปี 60 ปี เป็นต้น กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญาแล้วผู้เอาประกันภัย
จะไม่ได้รับเงินคืนจากบริษัท เหมาะส าหรับผู้ที่มีรายได้ไม่สูงพอที่จะซื้อการประกันชีวิตแบบอ่ืน แต่ต้องการความ
คุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ด้วยความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยต่ า หรือผู้ที่ต้องการคุ้มครองภาระจ านองหรือ
คุ้มครองจ านวนเงินกู้ โดยจ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงทุกปี หรือทุกเดือน ตามจ านวนหนี้สินที่ค้างช าระ 
ระยะเวลาของกรมธรรม์จะเท่ากับระยะเวลาของสัญญาจ านองหรือสัญญาเงินกู้  
 4) การประกนัชีวิตแบบเงินไดป้ระจ าหรือแบบบ านาญ เหมาะส าหรับผู้ที่คาดว่าจะมีอายุยืนยาว 
เป็นการประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องจากการสูญเสียรายได้เมื่อมีอายุมากข้ึนหรือเมื่อพ้น
วัยท างาน บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ าเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือนหรือทุกปี นับ
แต่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี  หรือ 60 ปี เป็นต้น แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัยที่จะเลือกซื้อมีลักษณะการจ่ายเงิน 2 ลักษณะ 
ตามแต่จะเลือกดังนี้ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลำยลกัษณ์อกัษรให้ลูกค้ำในภำยหลัง

ต่ำง ๆ  กนั ตัง้แต่ กรมธรรม์ละ 5 คน

จนถึงบำงกรมธรรม์มำกกว่ำ
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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   (4) เนื่องจากการประกันชีวิตกลุ่มแต่ละกรมธรรม์นั้นมีขนาดต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ กรมธรรม์ละ 5 
คน จนถึงบางกรมธรรม์มากกว่า 1,000 คน จึงได้มีการเสนอให้ส่วนลดตามขนาดของ จ านวนคนในกรมธรรม์หรือตาม
ขนาดของจ านวนเบี้ยประกันภัย 
 (5) นายจ้างหรือผู้ถือกรมธรรม์ เป็นผู้มีหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามสิทธิกรมธรรม์
ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย 
                1.2.3 แบบของการประกันชีวิต การประกันชีวิตมีแบบพื้นฐาน 4 แบบ คือ 1) แบบตลอดชีพ 2) แบบ
สะสมทรัพย์  3) แบบชั่วระยะเวลา และ 5) แบบเงินได้ประจ าหรือแบบบ านาญ ในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตได้สร้าง
แบบการประกันชีวิตแบบต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ด้วยการน าลักษณะของความคุ้มครองผลประโยชน์ของ 4 แบบ มาผสม
กัน ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงลักษณะของกรมธรรม์พื้นฐาน 4 แบบ และแบบอ่ืน ๆ พอสังเขปดังนี้ 
  1) การประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ หากผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตลงขณะกรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามจ านวนเงิน      
เอาประกันภัย เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว โดยช าระเบี้ยประกันภัยไม่มากนัก 
  2) การประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์คือ การประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงิน
เอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา หรือจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ เม่ือผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนดขณะกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ การประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์จะมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี เป็นต้น  จึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการได้รับ
ความคุ้มครองจากการท าประกันชีวิต พร้อมทั้งต้องการออมทรัพย์ไปด้วย ซึ่งการออมทรัพย์ด้วยการท าประกันชีวิตจะ
เป็นการออมทรัพย์อย่างมีวินัย เพราะต้องช าระเบี้ยประกันภัยตามก าหนด การท าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะให้
ทั้งความคุ้มครองและการออมทรัพย์ 
 3) การประกนัชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เป็นแบบการประกันชีวิตที่มีเงื่อนไขการจ่ายจ านวนเงิน   
เอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนด การประกันชีวิตแบบ        
ชั่วระยะเวลามีลักษณะมุ่งให้การคุ้มครองไม่มีส่วนของการออมทรัพย์ ระยะเวลาของกรมธรรม์มีตั้งแต่ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 
20 ปี หรือครบอายุ 50 ปี 55 ปี 60 ปี เป็นต้น กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญาแล้วผู้เอาประกันภัย
จะไม่ได้รับเงินคืนจากบริษัท เหมาะส าหรับผู้ที่มีรายได้ไม่สูงพอที่จะซื้อการประกันชีวิตแบบอ่ืน แต่ต้องการความ
คุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ด้วยความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยต่ า หรือผู้ที่ต้องการคุ้มครองภาระจ านองหรือ
คุ้มครองจ านวนเงินกู้ โดยจ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงทุกปี หรือทุกเดือน ตามจ านวนหนี้สินที่ค้างช าระ 
ระยะเวลาของกรมธรรม์จะเท่ากับระยะเวลาของสัญญาจ านองหรือสัญญาเงินกู้  
 4) การประกนัชีวิตแบบเงินไดป้ระจ าหรือแบบบ านาญ เหมาะส าหรับผู้ที่คาดว่าจะมีอายุยืนยาว 
เป็นการประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องจากการสูญเสียรายได้เมื่อมีอายุมากข้ึนหรือเมื่อพ้น
วัยท างาน บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ าเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือนหรือทุกปี นับ
แต่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี  หรือ 60 ปี เป็นต้น แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัยที่จะเลือกซื้อมีลักษณะการจ่ายเงิน 2 ลักษณะ 
ตามแต่จะเลือกดังนี้ 
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(1) บริษัทจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งอย่างสม่ าเสมอทุกเดือนหรือทุกปี เมื่อผู้เอาประกันภัย ครบ
อายุเกษียณตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงบริษัทจะหยุดจ่ายเงินทันที 
 (2) บริษัทจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งอย่างสม่ าเสมอทุกเดือนหรือทุกปี หลังจากผู้เอาประกันภัย
เกษียณอายุไปจนกว่าจะเสียชีวิต แต่จะจ่ายอย่างน้อยระยะเวลาหนึ่ง เช่น ถ้าตกลงว่าจะจ่ายอย่างน้อย 10 ปี ถ้าผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตก่อน 10 ปี บริษัทก็จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์จนครบ 10 ปี แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เกิน 
10 ปี บริษัทก็จะจ่ายเงินเรื่อย ๆ ไป จนกว่าจะเสียชีวิตหรือตามอายุที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น 85 ปี หรือ 99 ปี      
เป็นต้น  
 แบบของการประกันชีวิตในทางปฏิบัติแล้วบริษัทมักน าแบบพื้นฐาน ทั้ง 4 แบบมาผสมกัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ตัวอย่างเช่น      
  แบบที่ 1 การประกันชีวิตแบบตลอดชีพและแบบสะสมทรัพย์ที่แทจ้ริง เป็นการประกัน
ชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ลงระหว่างสัญญามีผลบังคับ บริษัทประกันชีวิตจะจ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่รอด บริษัทก็จะจ่ายเงินคืนให้เป็นระยะ ๆ 
ตามเงื่อนไขของสัญญา เช่น ผู้เอาประกันภัย มีชีวิตอยู่รอดครบทุกรอบ 3 ปี หรือ 5 ปี บริษัทจะจ่ายเงินสดให้ร้อยละ 
10 ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  
  แบบที่ 2 การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และแบบสะสมทรัพย์ที่แท้จริง เป็นการ
ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอา ประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่จนครบก าหนด
สัญญา หรือจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างที่สัญญามีผล
บังคับ แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่รอด บริษัทก็จะจ่ายเงินคืนให้เป็นระยะ ๆ ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ เช่น ผู้เอา
ประกันภัยมีชีวิตอยู่รอดครบทุกรอบ 3 ปี หรือ 5 ปี บริษัทจะจ่ายเงินสดให้ร้อยละ 10 ของจ านวนเงินเอาประกันภัย   
 
2. สัญญาแนบท้ายประกนัชีวติในการท าประกนัชีวติ  

ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมโดยขอซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ เพื่อที่จะสามารถ
วิเคราะห์ เลือกแบบ และให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับลูกค้า สัญญาแนบท้ายที่ควรรู้จัก ได้แก่ 1 ) สัญญาแนบท้าย    
การประกันอุบัติเหตุ  2) สัญญาแนบท้ายการประกันสุขภาพ 3) สัญญาแนบท้ายการยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัย
ส าหรับผู้เอาประกันภัย 4) สัญญาแนบท้ายแบบชั่วระยะเวลา และ 5) สัญญาแนบท้ายแบบสะสมทรัพย์ รายละเอียดมี
ดังนี้ 

2.1 สัญญาแนบท้ายการประกันอุบัติเหตุ  อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัย
ภายนอกร่างกายและท าให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง 
 สัญญาแนบท้ายประกันอุบัติเหตุ สามารถแบ่งตามลักษณะความคุ้มครองได้ดังนี้ 
 1) การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
 2) การเสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
 3) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ 
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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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   ถ้าผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ หรือเข้ารับการผ่าตัด
ภายใน 180 วัน นับแต่วันประสบอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามผลประโยชน์ ที่ซื้อไว้ในสัญญาแนบท้าย 
  บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้เพิ่มอีก 1 เท่าของจ านวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ ถ้าหากการบาดเจ็บหรือการ
สูญเสียเกิดจาก 

กรณีท่ี 1 ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่ยานพาหนะ หรือลิฟต์ ท าให้เกิดการสูญเสียดังกล่าว 
  (1)  ในยานพาหนะสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักร ซึ่งผู้ท าการขนส่งสาธารณะเป็นผู้รับจ้าง
ท าการขนส่งบนเส้นทางขนส่งทางบกที่ก าหนดไว้ หรือ  

 (2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในลิฟต์ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง)  
กรณีท่ี 2 การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะ

อ่ืนใด ซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นในขณะที่เร่ิมไฟไหม้ 
  2.2 สัญญาแนบท้ายการประกันสุขภาพ สามารถแบ่งตามลักษณะความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและ
ศัลยกรรมในโรงพยาบาลได้ดังนี้        
 
ผลประโยชน์/แบบ.....................  

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ าวัน (สูงสดุไมเ่กิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่าแพทยต์รวจรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุดไมเ่กิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่าแพทย์ผ่าตดัและหัตถการต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผา่ตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภายนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)  
ต่อการบาดเจ็บแตล่ะครั้ง 

******** 

ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง     
   - ค่าตรวจวินิจฉยัทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบตัิการผู้ป่วยนอก 
     ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

******** 

 
           ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ เจ็บป่วยเมื่อพ้น
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองจนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือจ าเป็นต้องรับการตรวจโดยค าแนะน าของ
แพทย์  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความ
จ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางผลประโยชน์    
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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   ถ้าผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ หรือเข้ารับการผ่าตัด
ภายใน 180 วัน นับแต่วันประสบอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามผลประโยชน์ ที่ซื้อไว้ในสัญญาแนบท้าย 
  บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้เพิ่มอีก 1 เท่าของจ านวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ ถ้าหากการบาดเจ็บหรือการ
สูญเสียเกิดจาก 

กรณีท่ี 1 ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่ยานพาหนะ หรือลิฟต์ ท าให้เกิดการสูญเสียดังกล่าว 
  (1)  ในยานพาหนะสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักร ซึ่งผู้ท าการขนส่งสาธารณะเป็นผู้รับจ้าง
ท าการขนส่งบนเส้นทางขนส่งทางบกที่ก าหนดไว้ หรือ  

 (2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในลิฟต์ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง)  
กรณีท่ี 2 การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะ

อ่ืนใด ซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นในขณะที่เร่ิมไฟไหม้ 
  2.2 สัญญาแนบท้ายการประกันสุขภาพ สามารถแบ่งตามลักษณะความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและ
ศัลยกรรมในโรงพยาบาลได้ดังนี้        
 
ผลประโยชน์/แบบ.....................  

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ าวัน (สูงสดุไมเ่กิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่าแพทยต์รวจรักษาในโรงพยาบาล (สูงสุดไมเ่กิน....วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่าแพทย์ผ่าตดัและหัตถการต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผา่ตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภายนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)  
ต่อการบาดเจ็บแตล่ะครั้ง 

******** 

ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง     
   - ค่าตรวจวินิจฉยัทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบตัิการผู้ป่วยนอก 
     ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

******** 

 
           ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ เจ็บป่วยเมื่อพ้น
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองจนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือจ าเป็นต้องรับการตรวจโดยค าแนะน าของ
แพทย์  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความ
จ าเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางผลประโยชน์    
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  2.3 สัญญาแนบท้ายการยกเว้นการช าระเบ้ียประกันภัยส าหรับผู้ เอาประกันภัย แบ่งตามลักษณะความ
คุ้มครองดังนี้ 

1) การยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัย ส าหรับผู้เอาประกันภัยความคุ้มครองถ้าผู้เอาประกันภัยตกเป็น
บุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย บริษัทจะยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัยโดยที่
กรมธรรม์จะยังมีผลบังคับต่อไปตามปกติ 

2) การยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับผู้ช าระเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครองใช้กับการประกันชีวิต
แบบเยาวชน โดยถ้าผู้ช าระเบี้ยประกันภัยหรือผู้ปกครองเสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิน้เชิงถาวร ไม่ว่าจะจาก
อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย บริษัทจะยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภัยโดยที่กรมธรรม์จะยังมีผลบังคับและให้ความ
คุ้มครองผู้เอาประกันภัย (ผู้เยาว์) ต่อไปตามปกติ 

2.4 สัญญาแนบท้ายแบบช่ัวระยะเวลา ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา
แนบท้าย บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาแนบท้าย 
  2.5 สัญญาแนบท้ายแบบสะสมทรัพย์ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรืออยู่รอดจนครบก าหนดสัญญาที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาแนบท้าย บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาแนบท้าย เป็นต้น     

เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมเป็นการขยายความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยสามารถ
เลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความต้องการแล้ว อีกปัจจัยที่ผู้เอาประกันภัยควรจะพิจารณาประกอบในการเลือกซื้อ ก็
คือเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม เพราะสัญญาเพิ่มเติมบางแบบเบี้ยประกันภัยค่อนข้างสูง เช่น การประกันภัยค่า
รักษาพยาบาล จ านวนเบี้ยประกันภัยที่จะต้องช าระในแต่ละปีค่อนข้างสูงจึงอาจจะ เป็นการเพิ่มภาระในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันมากเกินไป เพราะการประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเป็นสัญญาปีต่อปี เบี้ยประกันภัยที่จ่ายใน
แต่ละปีจะให้คุ้มครองเป็นปี ๆ ไป และเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุมากขึ้นเบี้ยประกันภัยจะมีการปรับเพิ่มตามอายุ 
เนื่องจากความเสี่ยงภัยของคนอายุสูงมีมากข้ึน     
  สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งเป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับชีวิตและ
ร่างกาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นการจ่ายชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อผู้เอาประกันภัย
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ฉะนั้นจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายจึงต้องยึดหลักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริง และในกรณีที่มี
การท าประกันสุขภาพไว้หลายบริษัท หากเบิกค่าสินไหมทดแทนได้ไม่เต็มจ านวนตามที่จ่ายจริงก็สามารถที่จะเบิกจาก
บริษัทล าดับถัดไปได้จนเต็มจ านวนตามที่จ่ายจริงได้ และในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะต้องจ่ายจากความเสียหายที่
เกิดจากภัยที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเจ็บ ป่วยหรือ
บาดเจ็บ การประกันอุบัติเหตุจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุท าให้เสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ หรือทุพพลภาพ เป็นต้น  
 
3. การพจิารณารับประกนัชีวติ 
             การประกันชีวิตเป็นสินค้าทางการเงินที่ผู้เอาประกันชีวิตต้องช าระเบี้ยประกันล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิต การก าหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตต้องอาศัยข้อมูลในอดีตเพื่อที่จะมาประมาณการ
ต้นทุน โดยการใช้หลักการเฉลี่ยภัย การกระจายความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้การประมาณการเกี่ยวกับเบี้ยประกันชีวิตมี
ความเพียงพอต่อความคุ้มครองที่บริษัทประกันชีวิตมีภาระผูกพัน ดังนั้น หลักการพิจารณารับประกันชีวิตจะแบ่งภัยที่
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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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รับประกันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภัยต่ ากว่ามาตรฐาน ภัยมาตรฐานและภัยสูงกว่ามาตรฐาน การคัดเลือกภัยจะ
พิจารณารับประกันเฉพาะภัยต่ ากว่ามาตรฐานภัยหรือภัยมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินที่ดีใน
อนาคต ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรจะต้องมีความเข้าใจที่ดีเก่ียวกับการพิจารณารับประกันชีวิต เนื่องจาก
เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้เอาประกันภัยมากที่สุด และได้เห็นสภาวะแวดล้อม รายละเอียดต่าง ๆ ของผู้เอา
ประกันภัย หรืออีกนัยหนึ่งตัวแทนประกันชีวิตจึงเปรียบได้ว่าเป็นผู้พิจารณาด่านแรกของบริษัท ซึ่งจะมีหน้าที่คัดเลือก
ภัย ตัวแทนประกันชีวิตจึงควรมีความเข้าใจความจ าเป็นและหลักการส าคัญต่าง  ๆ ในการพิจารณารับประกันชีวิต
รวมทั้งทราบถึงบทบาทส าคัญของตนเอง  

3.1 ความจ าเป็นในการพิจารณารับประกันชีวิต การที่บริษัทรับเสี่ยงภัยบุคคลเป็นจ านวนมากที่มีความ
แตกต่างกันอย่างหลากหลาย ทั้งด้านอายุ อาชีพ สุขภาพ ฯลฯ นั้น แน่นอนว่าความยืนยาวหรือความอยู่รอดปลอดภัย
ของทุกชีวิตย่อมไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้นอกจากจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของแต่ละบุคคลแล้ว  ยังมีปัจจัย
แวดล้อมอีกรอบด้านที่มีผลต่อการสูญเสียชีวิต การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ โดยที่ไม่มีผู้ใดจะหยั่งรู้เหตุการณ์ใน
อนาคตได้อย่างถูกต้องและแม่นย า ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องมีมาตรการควบคุมการรับประกันชีวิต หรือ
การรับโอนความเสี่ยงภัย เพื่อให้อยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และให้สอดคล้องกับหลักการหรือ
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการประกันชีวิต            

3.2 หลักการส าคัญในการพจิารณารับประกนัชีวิต จะต้องยึดมั่นในหลักการส าคัญ ดังนี้ 
1) เพ่ือความเสมอภาคแก่ผู้ เอาประกันภัย  โดยหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยแต่ละ

คนต้องช าระเบี้ยประกันภัยเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยซึ่งบริษัทได้ประเมินไว้ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของ         
ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องสามารถคัดเลือก จัดระดับความเสี่ยงภัยและรับประกันภัยในอัตราที่ก าหนด เนื่องจากมี
ปัจจัยมากมายที่มีอิทธิพลต่ออัตรามรณะของผู้เอาประกันภัยผู้เอาประกันภัยที่ผ่านการพิจารณาและก าหนดระดับ
ความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกัน ย่อมต้องเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่แตกต่างกัน ตามระดับความเสี่ยงภัยที่ถูกประเมินแล้ว 
จึงจะเป็นการยุติธรรมส าหรับผู้เอาประกันภัยรายอื่น ๆ   
 2) เพ่ือความเป็นธรรมแก่ตัวแทนประกันชีวิต เป็นธรรมดาที่ตัวแทนประกันชีวิตย่อมหวังให้การส่ง 
ผลงานใบค าขอเอาประกันชีวิตแต่ละรายผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวดเร็วที่สุด และสามารถรับได้ในอัตรา
เบี้ยประกันภัยปกติ หากผู้ขอเอาประกันภัยถูกปฏิเสธหรือรับประกันภัยแบบเพิ่มเบี้ย ผู้พิจารณารับประกันชีวิตจึงต้อง
มีเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายให้ตัวแทนประกันชีวิตยอมรับและเข้าใจในผลการพิจารณา 

 3) เพ่ือความมั่นคงของบริษัท การที่ต้องการพิจารณารับประกันชีวิต หรือการคัดเลือกความเสี่ยงภัย ก็
เพื่อให้บริษัทรอดพ้นจากภาวะการขาดทุนที่เกิดจากการรับเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยทุกราย เพราะหากผู้พิจารณา
รับประกันภัยขาดหลักการที่ถูกต้อง ไม่สามารถกลั่นกรองหรือจัดระดับความเสี่ยงภัย หรือรับประกันภัยอย่างผิดพลาด
แล้ว ย่อมน ามาซึ่งความเสียหายของธุรกิจ ผู้พิจารณาที่ดีย่อมสามารถใช้ความรู้ ในการพิจารณาสั่งการใด ๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา หรือพิจารณาสรุปผลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็น
ส าหรับรายนั้น ๆ 
  ด้วยหลักส าคัญ 3 ประการนี้ ผู้พิจารณาต้องตระหนักและสามารถปรับประยกุต์ใช้ทุกแง่มุมในการพิจารณารับ
ประกันภัยให้เกิดความราบรื่นในการปฏิบัติงานให้มากที่สุด เพราะผู้พิจารณารับประกันภัยคือ ผู้รักษาความเป็นกลาง
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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รับประกันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภัยต่ ากว่ามาตรฐาน ภัยมาตรฐานและภัยสูงกว่ามาตรฐาน การคัดเลือกภัยจะ
พิจารณารับประกันเฉพาะภัยต่ ากว่ามาตรฐานภัยหรือภัยมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินที่ดีใน
อนาคต ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรจะต้องมีความเข้าใจที่ดีเก่ียวกับการพิจารณารับประกันชีวิต เนื่องจาก
เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้เอาประกันภัยมากที่สุด และได้เห็นสภาวะแวดล้อม รายละเอียดต่าง ๆ ของผู้เอา
ประกันภัย หรืออีกนัยหนึ่งตัวแทนประกันชีวิตจึงเปรียบได้ว่าเป็นผู้พิจารณาด่านแรกของบริษัท ซึ่งจะมีหน้าที่คัดเลือก
ภัย ตัวแทนประกันชีวิตจึงควรมีความเข้าใจความจ าเป็นและหลักการส าคัญต่าง  ๆ ในการพิจารณารับประกันชีวิต
รวมทั้งทราบถึงบทบาทส าคัญของตนเอง  

3.1 ความจ าเป็นในการพิจารณารับประกันชีวิต การที่บริษัทรับเสี่ยงภัยบุคคลเป็นจ านวนมากที่มีความ
แตกต่างกันอย่างหลากหลาย ทั้งด้านอายุ อาชีพ สุขภาพ ฯลฯ นั้น แน่นอนว่าความยืนยาวหรือความอยู่รอดปลอดภัย
ของทุกชีวิตย่อมไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้นอกจากจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของแต่ละบุคคลแล้ว  ยังมีปัจจัย
แวดล้อมอีกรอบด้านที่มีผลต่อการสูญเสียชีวิต การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ โดยที่ไม่มีผู้ใดจะหยั่งรู้เหตุการณ์ใน
อนาคตได้อย่างถูกต้องและแม่นย า ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องมีมาตรการควบคุมการรับประกันชีวิต หรือ
การรับโอนความเสี่ยงภัย เพื่อให้อยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และให้สอดคล้องกับหลักการหรือ
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการประกันชีวิต            

3.2 หลักการส าคัญในการพจิารณารับประกนัชีวิต จะต้องยึดมั่นในหลักการส าคัญ ดังนี้ 
1) เพ่ือความเสมอภาคแก่ผู้ เอาประกันภัย  โดยหลักพื้นฐานของการประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยแต่ละ

คนต้องช าระเบี้ยประกันภัยเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยซึ่งบริษัทได้ประเมินไว้ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของ         
ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องสามารถคัดเลือก จัดระดับความเสี่ยงภัยและรับประกันภัยในอัตราที่ก าหนด เนื่องจากมี
ปัจจัยมากมายที่มีอิทธิพลต่ออัตรามรณะของผู้เอาประกันภัยผู้เอาประกันภัยที่ผ่านการพิจารณาและก าหนดระดับ
ความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกัน ย่อมต้องเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่แตกต่างกัน ตามระดับความเสี่ยงภัยที่ถูกประเมินแล้ว 
จึงจะเป็นการยุติธรรมส าหรับผู้เอาประกันภัยรายอื่น ๆ   
 2) เพ่ือความเป็นธรรมแก่ตัวแทนประกันชีวิต เป็นธรรมดาที่ตัวแทนประกันชีวิตย่อมหวังให้การส่ง 
ผลงานใบค าขอเอาประกันชีวิตแต่ละรายผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวดเร็วที่สุด และสามารถรับได้ในอัตรา
เบี้ยประกันภัยปกติ หากผู้ขอเอาประกันภัยถูกปฏิเสธหรือรับประกันภัยแบบเพิ่มเบี้ย ผู้พิจารณารับประกันชีวิตจึงต้อง
มีเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายให้ตัวแทนประกันชีวิตยอมรับและเข้าใจในผลการพิจารณา 

 3) เพ่ือความมั่นคงของบริษัท การที่ต้องการพิจารณารับประกันชีวิต หรือการคัดเลือกความเสี่ยงภัย ก็
เพื่อให้บริษัทรอดพ้นจากภาวะการขาดทุนที่เกิดจากการรับเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยทุกราย เพราะหากผู้พิจารณา
รับประกันภัยขาดหลักการที่ถูกต้อง ไม่สามารถกลั่นกรองหรือจัดระดับความเสี่ยงภัย หรือรับประกันภัยอย่างผิดพลาด
แล้ว ย่อมน ามาซึ่งความเสียหายของธุรกิจ ผู้พิจารณาที่ดีย่อมสามารถใช้ความรู้ ในการพิจารณาสั่งการใด ๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา หรือพิจารณาสรุปผลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็น
ส าหรับรายนั้น ๆ 
  ด้วยหลักส าคัญ 3 ประการนี้ ผู้พิจารณาต้องตระหนักและสามารถปรับประยกุต์ใช้ทุกแง่มุมในการพิจารณารับ
ประกันภัยให้เกิดความราบรื่นในการปฏิบัติงานให้มากที่สุด เพราะผู้พิจารณารับประกันภัยคือ ผู้รักษาความเป็นกลาง
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ระหว่างผู้ขอเอาประกันภัย ตัวแทน และบริษัท โดยอาศัยหลักวิชาการความสามารถในการเจรจา ยืดหยุ่น ปรับแก้
สถานการณ์ และการตัดสินใจที่ถูกต้อง จึงเป็นบทบาทส าคัญที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องรับหน้าที่อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 

3.3 บทบาทของตัวแทนที่มีต่อการพจิารณารับประกนัชีวิต 
1) ต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นในการขอเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายว่ามีความจ าเป็น

อย่างไร หรือไม่ เพียงใด 
 2) ช่วยวิเคราะห์แบบประกันภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสมกับความจ าเป็น และรายได้
ของผู้ขอเอาประกันภัย 
  3) อธิบายผลประโยชน์และเงื่อนไขกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระส าคัญ และด้วยความ
จริงใจ สามารถให้ความกระจ่างแก่ผู้ขอเอาประกันภัยได้ ส าหรับข้อสงสัยในแง่มุมต่าง ๆ ของการประกันภัย 
 4) ตรวจสอบความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบการขอเอาประกันภัย เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการพิจารณารับประกันภัย 
 5) ช่วยเหลือ จัดเตรียม และติดตามเอกสาร ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม ตามค าขอของฝ่ายพิจารณารับ
ประกันภัย เพื่อให้การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ สามารถสรุปผลการพิจารณาได้โดยเร็วที่สุด     
 6) สนใจซักถามผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอ ทั้งแถลงความจริงเกี่ยวกับผู้ขอเอา
ประกันภัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารับประกันภัย โดยค านึงถึงความถูกต้อง และเป็นธรรมกับผู้ขอเอา
ประกันภัยและบริษัท แม้ว่าบางครั้งข้อมูลนั้นอาจมีผลให้บริษัทต้องรับประกันภัยแบบเพิ่มเบี้ยประกันภัย หรือปฏิเสธ
การรับประกันภัย 
  3.4 การจ าแนกระดับความเส่ียงภัย เมื่อผู้พิจารณารับประกันภัยได้รับเอกสารข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย
ครบตามระเบียบการขอเอาประกันภัยแล้ว ผู้พิจารณารับประกันภัยจะประเมินความเสี่ยงภัยจากข้อมูลเหล่านั้นว่า 
รายใดควรจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงภัยระดับใด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) กลุ่มความเสี่ยงภัยมาตรฐาน         
2) กลุ่มความเสี่ยงภัยต่ ากว่ามาตรฐาน และ 3) กลุ่มความเสี่ยงภัยที่ไม่สามารถเอาประกันภัยได้ รายละเอียด มีดังนี้ 
  1) กลุ่มความเส่ียงภัยมาตรฐาน เป็นกลุ่มผู้ขอเอาประกันภัยมีความเสี่ยงภัยอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งด้าน
สุขภาพ และมีอาชีพไม่เสี่ยงภัย ซึ่งสามารถรับประกันภัยได้ในอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ ผู้ขอเอาประกันภัยส่วนใหญ่ 
ประมาณ 95% จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงภัยนี้ 

2) กลุ่มความเส่ียงภัยต า่กว่ามาตรฐาน เป็นกลุ่มผู้ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าเกณฑ์ปกติ 
อันเนื่องมาจากปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านทั่วไปที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ หรือทั้งสองด้านร่วมกัน ซึ่งกลุ่มความเสี่ยงภัย
นี้จะมีการจัดแบ่งระดับของความเสี่ยงภัยที่ สูงกว่าปกติเป็นหลายระดับ โดยผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มพิเศษเป็นอัตรามากน้อยเท่าใด หรือมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มอย่างใดแล้วแต่ระดับความเสี่ยงภัยนั้น  ๆ ผู้ขอ
เอาประกันภัยที่จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงภัยนี้มีประมาณ 4%  ของผู้สมัครขอเอาประกันภัยทั้งหมด 
 3) กลุ่มความเส่ียงภัยท่ีไม่สามารถเอาประกันภัยได้ เป็นกลุ่มของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง
มากจนบริษัทไม่สามารถรับประกันภัยได้ บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย ส าหรับผู้ที่ถูกประเมินความเสี่ยงภัยอยู่ใน
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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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   3.5 ปัจจัยและแนวทางในการพิจารณารับประกันชีวิต การท่ีผู้พิจารณาสามารถด าเนินการพิจารณาได้
อย่างถูกต้อง ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการ ของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยนั้น 
จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยที่พิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยด้วยกัน ทั้งด้านสุขภาพและด้านอ่ืน ๆ 
ดังนี้ 

1) เพศ จากสถิติปรากฏว่าเพศหญิงมีอัตรามรณะที่ต่ ากว่าเพศชายและมีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย เพศจึง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการประกอบการพิจารณารับประกันภัย และน าไปพิจารณาประกอบในประเด็นอ่ืน  ๆ ด้วย                  
 2) อายุ  อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาอย่างกว้างขวางเพราะ
นอกจากจะมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับความเสี่ยงภัยด้านสุขภาพแล้ว ยังมีส่วนสัมพันธ์กับปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

3) อาชีพ อาชีพของผู้เอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่บ่งบอกถึงระดับความเสี่ยงภัยว่าสูง
ต่ าเพียงใด อย่างไร ซึ่งความเสี่ยงภัยดังกล่าวอาจเกิดจากโรคภัย อุบัติเหตุ หรือภัยจากฆาตกรรมอันสืบเนื่องมาจากการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ การพิจารณาเรื่องอาชีพของผู้ขอเอาประกันภัย ต้องพิจารณารวมทั้งอาชีพหลัก อาชีพรอง และ
อาชีพเสริมพิเศษด้วย เพราะบางครั้งพบว่า อาชีพหลัก อาจมีความเสี่ยงภัยน้อยกว่าอาชีพรอง หรืออาชีพเสริมพิเศษ 
เช่น งานประจ าเป็นข้าราชการ แต่มีงานพิเศษเป็นช่างไฟฟ้า นอกจากนี้การพิจารณาเรื่องความเส่ียงภัยจากอาชีพ
จะต้องพิจารณาเก่ียวโยงไปถึงรายได้ สถานที่ประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อมในการท างาน 

4) ขนาดร่างกาย ขนาดร่างกายของผู้ขอเอาประกันภัย บอกให้ทราบอย่างกว้าง ๆ ว่า เขามีรูปร่างเป็น
อย่างไร อ้วน ผอม หรือสมส่วน หากพบว่าผิดปกติ หรือมีข้อสงสัย ก็อาจให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ขอข้อมูล
ประกอบอ่ืน ๆ ในการพิจารณารับประกันภัย ผู้พิจารณาจะมีตารางมาตรฐานเปรียบเทียบน้ าหนักและส่วนสูง ซึ่งแสดง
ค่าปกติและค่าผิดปกติตั้งแต่น้อยจนถึงมาก ทั้งด้านอ้วนเกินไปและผอมเกินไป โดยระบุค่าความเสี่ยงภัยไว้อย่างชัดเจน  
คนบางคนอาจอ้วนหรือผอมเป็นไปตามกรรมพันธุ์  
  5) สุขภาพปัจจุบัน สุขภาพขณะขอเอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้พิจารณาต้องได้ข้อมูลยืนยัน ซึ่งถ้า
เป็นการขอเอาประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ ผู้ขอเอาประกันภัยต้องแถลงรับรองว่าตนเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ดี
หรือไม่ รวมทั้งการแถลงตามข้อถามอื่น ๆ  
  6) ประวัติสุขภาพ นอกจากจะพิจารณาจากสุขภาพปัจจุบันของผู้ขอเอาประกันภัยแล้ว ยังจ าเป็นต้อง
ทราบถึงประวัติสุขภาพของเขาด้วย เนื่องจากโรคบางโรคอาจเป็นโรคเรื้อรังไม่หายขาด มีการก าเริบเป็นระยะ ๆ เช่น 
โรคประสาท โรคกระเพาะอาหาร วัณโรคปอด หรือการเป็นโรคบางชนิดตั้งแต่อายุน้อย ๆ บ่งชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่มาก
ขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขข้อ ทั้งโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนในเวลาต่อมาก็มีมากขึ้น
ด้วย นอกจากนี้การเคยประสบอุบัติเหตุ แม้ปัจจุบันจะปรากฏอาการเป็นปกติ แต่ในการพิจารณารับประกันภัยอาจอยู่
ในเกณฑ์ที่ต้องเพิ่มเบี้ยพิเศษ หรือไม่ให้ความคุ้มครองสัญญาแนบท้ายบางอย่าง  
 7) ประวัติครอบครัว  การได้ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพผู้ขอเอาประกันภัย ทั้งปัจจุบันและอดีต ก็อาจยังไม่
เพียงพอต่อการพิจารณาความเสี่ยงภัย ผู้พิจารณาควรได้ทราบถึงประวัติสุขภาพอนามัยของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็น 
ผู้ใกล้ชิดกับผู้ขอเอาประกันภัยด้วย สุขภาพของบิดา มารดา พี่น้อง สามีหรือภรรยาจะเป็นข้อมูลประกอบที่ช่วยให้  
การพิจารณาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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   3.5 ปัจจัยและแนวทางในการพิจารณารับประกันชีวิต การที่ผู้พิจารณาสามารถด าเนินการพิจารณาได้
อย่างถูกต้อง ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการ ของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยนั้น 
จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยที่พิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยด้วยกัน ทั้งด้านสุขภาพและด้านอ่ืน ๆ 
ดังนี้ 

1) เพศ จากสถิติปรากฏว่าเพศหญิงมีอัตรามรณะที่ต่ ากว่าเพศชายและมีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย เพศจึง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการประกอบการพิจารณารับประกันภัย และน าไปพิจารณาประกอบในประเด็นอ่ืน  ๆ ด้วย                  
 2) อายุ  อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาอย่างกว้างขวางเพราะ
นอกจากจะมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับความเสี่ยงภัยด้านสุขภาพแล้ว ยังมีส่วนสัมพันธ์กับปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

3) อาชีพ อาชีพของผู้เอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่บ่งบอกถึงระดับความเสี่ยงภัยว่าสูง
ต่ าเพียงใด อย่างไร ซึ่งความเสี่ยงภัยดังกล่าวอาจเกิดจากโรคภัย อุบัติเหตุ หรือภัยจากฆาตกรรมอันสืบเนื่องมาจากการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ การพิจารณาเรื่องอาชีพของผู้ขอเอาประกันภัย ต้องพิจารณารวมทั้งอาชีพหลัก อาชีพรอง และ
อาชีพเสริมพิเศษด้วย เพราะบางครั้งพบว่า อาชีพหลัก อาจมีความเสี่ยงภัยน้อยกว่าอาชีพรอง หรืออาชีพเสริมพิเศษ 
เช่น งานประจ าเป็นข้าราชการ แต่มีงานพิเศษเป็นช่างไฟฟ้า นอกจากนี้การพิจารณาเรื่องความเส่ียงภัยจากอาชีพ
จะต้องพิจารณาเก่ียวโยงไปถึงรายได้ สถานที่ประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อมในการท างาน 

4) ขนาดร่างกาย ขนาดร่างกายของผู้ขอเอาประกันภัย บอกให้ทราบอย่างกว้าง ๆ ว่า เขามีรูปร่างเป็น
อย่างไร อ้วน ผอม หรือสมส่วน หากพบว่าผิดปกติ หรือมีข้อสงสัย ก็อาจให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ขอข้อมูล
ประกอบอ่ืน ๆ ในการพิจารณารับประกันภัย ผู้พิจารณาจะมีตารางมาตรฐานเปรียบเทียบน้ าหนักและส่วนสูง ซึ่งแสดง
ค่าปกติและค่าผิดปกติตั้งแต่น้อยจนถึงมาก ทั้งด้านอ้วนเกินไปและผอมเกินไป โดยระบุค่าความเสี่ยงภัยไว้อย่างชัดเจน  
คนบางคนอาจอ้วนหรือผอมเป็นไปตามกรรมพันธุ์  
  5) สุขภาพปัจจุบัน สุขภาพขณะขอเอาประกันภัยเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้พิจารณาต้องได้ข้อมูลยืนยัน ซึ่งถ้า
เป็นการขอเอาประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ ผู้ขอเอาประกันภัยต้องแถลงรับรองว่าตนเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ดี
หรือไม่ รวมทั้งการแถลงตามข้อถามอื่น ๆ  
  6) ประวัติสุขภาพ นอกจากจะพิจารณาจากสุขภาพปัจจุบันของผู้ขอเอาประกันภัยแล้ว ยังจ าเป็นต้อง
ทราบถึงประวัติสุขภาพของเขาด้วย เนื่องจากโรคบางโรคอาจเป็นโรคเรื้อรังไม่หายขาด มีการก าเริบเป็นระยะ ๆ เช่น 
โรคประสาท โรคกระเพาะอาหาร วัณโรคปอด หรือการเป็นโรคบางชนิดตั้งแต่อายุน้อย ๆ บ่งชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่มาก
ขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขข้อ ทั้งโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนในเวลาต่อมาก็มีมากขึ้น
ด้วย นอกจากนี้การเคยประสบอุบัติเหตุ แม้ปัจจุบันจะปรากฏอาการเป็นปกติ แต่ในการพิจารณารับประกันภัยอาจอยู่
ในเกณฑ์ที่ต้องเพิ่มเบี้ยพิเศษ หรือไม่ให้ความคุ้มครองสัญญาแนบท้ายบางอย่าง  
 7) ประวัติครอบครัว  การได้ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพผู้ขอเอาประกันภัย ทั้งปัจจุบันและอดีต ก็อาจยังไม่
เพียงพอต่อการพิจารณาความเสี่ยงภัย ผู้พิจารณาควรได้ทราบถึงประวัติสุขภาพอนามัยของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็น 
ผู้ใกล้ชิดกับผู้ขอเอาประกันภัยด้วย สุขภาพของบิดา มารดา พี่น้อง สามีหรือภรรยาจะเป็นข้อมูลประกอบที่ช่วยให้  
การพิจารณาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
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 8) อุปนิสัยและพฤติกรรม ข้อมูลเก่ียวกับอุปนิสัยใจคอและพฤติกรรมของผู้ขอเอาประกันภัย จะช่วยให้
ผู้พิจารณา ทราบถึงแนวทางการด าเนินชีวิตของเขา แนวโน้มของการรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ดีเลวมากน้อย
เพียงใด เขาเป็นผู้มีความประพฤติถูกต้องตามศีลธรรมจรรยา หรือมีความประพฤติขัดต่อศีลธรรม ซึ่งอาจก่ออันตราย
ถึงชีวิตได้  
 9) ประวัติการท าประกันภัยและแบบประกันภัย  ผู้พิจารณารับประกันภัย ควรได้รายละเอียดเก่ียวกับ
ประวัติการท าประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยเท่าที่จะหาได้ กล่าวคือ ควรทราบว่า ผู้ขอเอาประกันภัยเคยขอเอา
ประกันภัยกับบริษัทใดบ้าง เคยถูกเลื่อนปฏิเสธ หรือบอกล้างกรมธรรม์หรือไม่ ปัจจุบันมีกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับ       
กี่ฉบับ จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมเท่าใด มีไว้กับบริษัทใดบ้าง ระยะเวลาที่ขอเอาประกันภัยถี่ห่างกันเพียง ใด มี
ประเด็นน่าสงสัยหรือไม่ เช่น เหตุใดจึงขอเอาประกันภัยกับหลายบริษัทในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน เหตุใดจึงมีกรมธรรม์
หลายฉบับ และแต่ละฉบับมักขาดผลบังคับในระยะเร่ิมแรกของการประกันภัย เป็นต้น 
 ในบางกรณีผู้พิจารณาต้องตั้งข้อสังเกตกับการขอเอาประกันภัยในจ านวนเงินสูง ๆ โดยเลือกแบบประกันภัยที่
ให้ความคุ้มครองสูง แต่ช าระเบี้ยประกันภัยต่ า เช่น แบบชั่วระยะเวลา หรือตลอดชีพ ทั้งการขอเอาประกันภัยที่เลือก
ระยะช าระเบี้ยประกันภัยเป็นระยะ 3 เดือน หรือ 6 เดือน แทนที่จะเป็นรายปี ซึ่งเหมาะกว่าเมื่อพิจารณาประกอบกับ
อาชีพ รายได้ เหล่านี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าอาจเป็นการขอเอาประกันภัยที่มีเจตนาทุจริตแอบแฝงอยู่ 
  3.6 เอกสารประกอบการพิจารณารับประกันชีวิต  เพื่อให้การพิจารณารับประกันชีวิตเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น ถูกต้อง และรวดเร็ว นอกจากจะขึ้นอยู่กับความรู้ ความช านาญเฉพาะตัวของผู้พิจารณาแล้วยังขึ้นอยู่กับความ
ละเอียดครบถ้วนของข้อมูลเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัยด้วย ผู้พิจารณาจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้จากเอกสาร
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ซึ่งมีลักษณะและที่มาแตกต่างกันดังนี้ 

1) ค าขอเอาประกันภัย เป็นเอกสารเฉพาะที่แต่ละบริษัทจัดท าขึ้นโดยส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน 
ด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นเสมือนใบสมัครขอเอาประกันภัยกับบริษัท ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัยต้องแจ้งรายละเอียดตามที่
บริษัทต้องการ ทั้งนี้ค าขอเอาประกันภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต จึงต้องแถลงแต่ความจริง และลงนาม
โดยผู้เอาประกันภัย 
 2) ค าแถลงของผู้ เอาประกันภัย เป็นแบบฟอร์มที่บริษัทจัดท าขึ้นใช้ประกอบกับใบค าขอเอาประกันภัย 
เป็นการแถลงรายละเอียดเก่ียวกับประวัติและสุขภาพของผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นข้อมูลหลักในการพิจารณาประเมิน
ความเสี่ยงภัย แบบฟอร์มค าแถลงของผู้เอาประกันภัยมีวิธีปฏิบัติแยกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ไม่มีการตรวจสุขภาพกับ
กรณีที่มีการตรวจสุขภาพ โดยบริษัทจะก าหนดช่วงอายุขณะขอเอาประกันภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัยเป็นเกณฑ์ 
ว่าต้องท าแบบตรวจสุขภาพหรือไม่ 
 3) รายงานแพทย์ผู้ รักษา ส าหรับใบค าขอเอาประกันภัยและค าแถลงของผู้เอาประกันภัย จะเป็นข้อมูล
เบื้องต้นที่ผู้พิจารณาได้รับเมื่อมีการขอเอาประกันภัย จากการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว บางครั้งผู้ขอเอาประกันภัยเคยมี
ประวัติการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ได้รับการรักษาจากแพทย์ในระยะเวลาที่ผ่านมา หรืออาจยังคงได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ มีบางกรณีที่ผู้พิจารณาจ าเป็นต้องได้รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ผู้พิจารณาจะขอ
รายงานจากแพทย์ผู้รักษาโดยต้องได้รับความยินยอม จากผู้ขอเอาประกันภัยก่อน ในใบรายงานแพทย์ผู้รักษา แพทย์
จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา เช่น สาเหตุที่ เข้ารับการรักษา การวินิจฉัยโรค การให้การรักษา ยาที่ใช้ 
ผลการรักษา วันเดือนปี ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา และความเห็นของแพทย์ ซึ่งจะช่วยคลี่คลายหรือเป็นแนวทางที่ง่าย
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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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ต่อการพิจารณาเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปรายงานแพทย์ผู้รักษาจะก าหนดเป็นแบบฟอร์มของบริษัท โดยเฉพาะเพื่อให้
แพทย์กรอก   
          4) รายงานตัวแทน เนื่องจากตัวแทนเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยใกล้ชิดกับผู้เอาประกันภัยมากกว่าบุคคลอื่นที่
เก่ียวข้องในการขอเอาประกันภัย หลายกรณีจ าเป็นต้องได้รับใบรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย 
โดยตัวแทนบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของผลงานเป็นผู้แถลงรายละเอียด หรือบางบริษัทอาจมีการออกเป็นระเบียบการรับ
ประกันภัยว่า กรณีใดบ้างที่ต้องมีใบรายงานตัวแทนประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งยังก าหนดให้ตัวแทนระดับใดเป็น
ผู้รายงานและรับผิดชอบ ใบรายงานตัวแทนเป็นการให้ข้อมูลยืนยันเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการขอเอา
ประกันภัย  

    5) รายงานการตรวจสอบ การพิจารณาประเด็นความเหมาะสมในการขอเอาประกันภัย และการ
พิจารณาความเสี่ยงภัยของผู้ขอเอาประกันภัย ในบางกรณีนั้น ข้อมูลที่ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว
มาแล้ว อาจยังไม่พอเพียง ต้องมีการเสาะแสวงหา ตรวจสอบเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้พิจารณาสงสัย ยังไม่
กระจ่าง หรือมีแนวโน้มที่จะมุ่งเจาะลึกไปในบางแง่มุมของการพิจารณา หลายบริษัทมีแผนกตรวจสอบสภาวะ
รับผิดชอบเร่ืองนี้โดยตรง มีพนักงานประจ าท าหน้าที่ตรวจสอบโดยเฉพาะ นอกจากการตรวจสอบเพิ่มตามประเด็นของ
ผู้พิจารณาแล้ว บริษัทอาจมีข้อก าหนดว่า ค าขอเอาประกันภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงถึงระดับหนึ่ง ต้องมีการ
ตรวจสอบทุกราย  
            6) เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ในการพิจารณาคลี่คลายปัญหาประเด็นต่าง ๆ เพื่อการสรุปประเมินผลความ
เสี่ยงภัยของผู้ขอเอาประกันภัย ว่าอยู่ในระดับใดนั้น อาจต้องใช้เอกสารประกอบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว 
เช่น หลักฐานทางราชการ ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เพื่อใช้ยืนยันอายุ 
ความสัมพันธ์ เป็นต้น ในบางกรณีต้องใช้หลักฐานทางกฎหมาย เช่น ใบจดทะเบียนหุ้นส่วน สัญญากู้ยืมเงิน เพื่อยืนยัน
ในเร่ืองของส่วนได้เสียที่จะขอเอาประกันภัย หรือการพิจารณารายได้ ความเหมาะสมของวงเงินเอาประกันภัยอาจต้อง
มีหลักฐานแสดงฐานะการเงินประกอบ ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะช่วยให้ผู้พิจารณาท างานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิด
ความเป็นธรรมกับทุก ๆ ฝ่ายมากข้ึน 
 
4. กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัตวัแทนประกนัชีวติ 
              จะเห็นได้ว่าธุรกิจประกันชีวิตมีความส าคัญต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากสัญญา
ประกันชีวิตเป็นสินค้าที่ให้บริการทางการเงินซึ่งมีความซับซ้อนในการค านวณต้นทุนเพื่อก าหนดเบี้ยประกันชีวิต 
นอกจากนั้นยังเก็บเบี้ยประกันภัยล่วงหน้าและจะให้ความคุ้มครองส าหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบางครั้งก็
ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดแน่นอน รัฐบาลจึงก าหนดให้มีหน่วยงานที่ก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตและ
ธุรกิจประกันภัยชื่อว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดตั้งขึ้นโดย
อ านาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ส านักงานฯ
มีกฎหมายเพื่อใช้ในการก ากับดูแลจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ มเติม พ .ศ. 2551  
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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ต่อการพิจารณาเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปรายงานแพทย์ผู้รักษาจะก าหนดเป็นแบบฟอร์มของบริษัท โดยเฉพาะเพื่อให้
แพทย์กรอก   
          4) รายงานตัวแทน เนื่องจากตัวแทนเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยใกล้ชิดกับผู้เอาประกันภัยมากกว่าบุคคลอื่นที่
เก่ียวข้องในการขอเอาประกันภัย หลายกรณีจ าเป็นต้องได้รับใบรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย 
โดยตัวแทนบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของผลงานเป็นผู้แถลงรายละเอียด หรือบางบริษัทอาจมีการออกเป็นระเบียบการรับ
ประกันภัยว่า กรณีใดบ้างที่ต้องมีใบรายงานตัวแทนประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งยังก าหนดให้ตัวแทนระดับใดเป็น
ผู้รายงานและรับผิดชอบ ใบรายงานตัวแทนเป็นการให้ข้อมูลยืนยันเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการขอเอา
ประกันภัย  

    5) รายงานการตรวจสอบ การพิจารณาประเด็นความเหมาะสมในการขอเอาประกันภัย และการ
พิจารณาความเสี่ยงภัยของผู้ขอเอาประกันภัย ในบางกรณีนั้น ข้อมูลที่ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว
มาแล้ว อาจยังไม่พอเพียง ต้องมีการเสาะแสวงหา ตรวจสอบเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้พิจารณาสงสัย ยังไม่
กระจ่าง หรือมีแนวโน้มที่จะมุ่งเจาะลึกไปในบางแง่มุมของการพิจารณา หลายบริษัทมีแผนกตรวจสอบสภาวะ
รับผิดชอบเร่ืองนี้โดยตรง มีพนักงานประจ าท าหน้าที่ตรวจสอบโดยเฉพาะ นอกจากการตรวจสอบเพิ่มตามประเด็นของ
ผู้พิจารณาแล้ว บริษัทอาจมีข้อก าหนดว่า ค าขอเอาประกันภัยที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงถึงระดับหนึ่ง ต้องมีการ
ตรวจสอบทุกราย  
            6) เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ในการพิจารณาคลี่คลายปัญหาประเด็นต่าง ๆ เพื่อการสรุปประเมินผลความ
เสี่ยงภัยของผู้ขอเอาประกันภัย ว่าอยู่ในระดับใดนั้น อาจต้องใช้เอกสารประกอบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว 
เช่น หลักฐานทางราชการ ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เพื่อใช้ยืนยันอายุ 
ความสัมพันธ์ เป็นต้น ในบางกรณีต้องใช้หลักฐานทางกฎหมาย เช่น ใบจดทะเบียนหุ้นส่วน สัญญากู้ยืมเงิน เพื่อยืนยัน
ในเร่ืองของส่วนได้เสียที่จะขอเอาประกันภัย หรือการพิจารณารายได้ ความเหมาะสมของวงเงินเอาประกันภัยอาจต้อง
มีหลักฐานแสดงฐานะการเงินประกอบ ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะช่วยให้ผู้พิจารณาท างานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิด
ความเป็นธรรมกับทุก ๆ ฝ่ายมากข้ึน 
 
4. กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัตวัแทนประกนัชีวติ 
              จะเห็นได้ว่าธุรกิจประกันชีวิตมีความส าคัญต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากสัญญา
ประกันชีวิตเป็นสินค้าที่ให้บริการทางการเงินซึ่งมีความซับซ้อนในการค านวณต้นทุนเพื่อก าหนดเบี้ยประกันชีวิต 
นอกจากนั้นยังเก็บเบี้ยประกันภัยล่วงหน้าและจะให้ความคุ้มครองส าหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบางครั้งก็
ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดแน่นอน รัฐบาลจึงก าหนดให้มีหน่วยงานที่ก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตและ
ธุรกิจประกันภัยชื่อว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดตั้งขึ้นโดย
อ านาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ส านักงานฯ
มีกฎหมายเพื่อใช้ในการก ากับดูแลจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่ มเติม พ .ศ. 2551  
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2550 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 รวมทั้ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต
มืออาชีพต้องมีความเข้าใจสาระส าคัญในกฎหมาย ดังกล่าวเพื่อที่จะได้ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับลูกค้าทั้งก่อนและ
หลังการขาย ดังนี้    

4.1 ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย สัญญาประกันชีวิตก็เช่นเดียวกับสัญญาทั่ว ๆ ไป ที่สัญญาขึ้นจาก
การแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป โดยฝ่ายหนึ่งท าค าเสนอ อีกฝ่ายหนึ่งท าค าสนอง เมื่อค าเสนอและ     
ค าสนองมีข้อความถูกต้องสอดคล้องกัน สัญญาจึงจะเกิดขึ้น โดยไม่จ าต้องรอให้มีการออกกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อน 
 ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันชีวิตก็เช่นเดียวกับเอกเทศสัญญาอ่ืน ที่จะต้องพิจารณาในเร่ืองความสามารถ
ของคู่สัญญา ตลอดจนความบกพร่องของการแสดงเจตนาด้วย เช่น ในกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์จะท าประกัน
ชีวิตได้ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม (พ่อ-แม่) ก่อน มิฉะนั้นจะมีผลท าให้สัญญาประกันชีวิต   
ตกเป็นโมฆียะได้ ในทางปฏิบัติเมื่อผู้เยาว์เป็นผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยก็มักจะให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์
นั้น ลงนามให้ความยินยอมไว้ในค าขอเอาประกันภัยให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งด้วย หรือกรณีที่มีบุคคลเข้าท าสัญ ญา
ประกันชีวิต เพราะถูกกลฉ้อฉล ข่มขู่ ก็จะท าให้สัญญาประกันชีวิตนั้นตกเป็นโมฆียะ เป็นต้น 

 4.2 ส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัย หลักนี้ได้มีการบัญญัติรองรับไว้โดยมาตรา 863 ว่า “อันสัญญา
ประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้  ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่าง
หนึ่งอย่างใด” ซึ่งหมายความว่า หากผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยแล้ว ก็จะท าให้ข้อตกลงตาม
สัญญาประกันภัย ไม่ผูกพันคู่สัญญา ฝ่ายผู้เอาประกันภัยไม่สามารถอาศัยสัญญาประกันภัยนั้น เรียกให้ผู้รับประกันภัย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจ านวนหนึ่งในกรณีประกันชีวิตได้ ในทางกลับกันก็เช่นกัน ผู้รับประกันภัยก็ไม่
สามารถเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยได้เช่นกัน  
 ค าว่า “ส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย” หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์เกิดข้ึน ผู้ใดมีส่วนที่จะได้รับประโยชน ์หรือมี
ส่วนที่จะต้องเสียหายในเหตุการณ์นั้น ผู้นั้นย่อมมีส่วนได้เสีย สามารถเอาประกันภัยในเหตุการณ์นั้นได้  

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย สัญญาดังกล่าวจะไม่เป็นสัญญาประกันภัย แต่
เป็นการพนันขันต่อ ซึ่งสัญญาดังกล่าวคู่สัญญาไม่สามารถบังคับต่อกันได้ 

4.3 หน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริง เนื่องจากผู้รับประกันภัยจ าเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงบางประการ เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาว่า จะรับประกันภัยผู้เอาประกันภัยรายใดหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงบางอย่างเป็น
เรื่องที่อยู่ในความรับรู้ของผู้เอาประกันภัยฝ่ายเดียว กฎหมายจึงบัญญัติรองรับให้ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่เปิดเผย
ข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับประกันภัยทราบ ตามหลักสุจริตอย่างยิ่ง ดังที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 865 ดังนี้ 
 “ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิตบุคคลอันการใช้เงิน ย่อมอาศัย
ความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้
เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่าน
ว่าสัญญานั้น เป็นโมฆียะ 
 ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือ
มิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป” 
 จากบทบัญญัติในมาตรา 865 ข้างต้น สามารถแยกประเด็นการพิจารณาได้ดังนี้ 
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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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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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 4.3.1 ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อความจริง 
          1)  กรณีประกันวินาศภัย ผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง ก็คือ ผู้เอาประกันภัย  
          2)  กรณีประกันชีวิต หากเป็นการท าประกันชีวิตตนเอง ผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง ก็คือผู้เอา
ประกันภัย แต่หากเป็นการท าประกันชีวิตบุคคลอื่น ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงก็คือ บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัย 
เช่น นายแดงท าประกันชีวิตของนายด า นายด าเป็นผู้ถูกเอาประกันชีวิต นายด าจึงเป็นผู้มีหน้าที่เปิดเผย 
 เมื่อผู้รับประกันภัยตอบตกลงรับประกันภัยแล้ว หน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงเป็นอันสิ้นสุด ดังนั้น
หากมีข้อความจริงเกิดขึ้นภายหลังที่ผู้รับประกันภัยตอบตกลงรับประกันภัยแล้ว แม้จะเป็นข้อความจริงที่จะจูงใจให้
ผู้รับประกันภัยบอกปัดไม่ยอมรับประกันภัยหรือรับประกันภัย โดยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นก็ตาม ผู้เอาประกันภัย 
หรือผู้ถูกเอาประกันภัยก็ไม่จ าต้องเปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยทราบแต่อย่างใด             
 4.3.2 ผลของการไม่เปิดเผย หากผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผย (ปกปิด) หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จใน
ข้อความจริง ที่จะจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมรับประกันภัยจะเป็นผลให้
สัญญาประกันชีวิตนั้นตกเป็นโมฆียะ  
 กรณีที่สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ หมายถึง สัญญาประกันภัยยังคงมีผลสมบูรณ์ ผูกพันคู่สัญญาอยู่ 
แต่อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้รับประกันภัยสามารถท าลายความสมบูรณ์ได้ ด้วยการบอกล้างสัญญาภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด และเมื่อผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาแล้วผู้รับประกันภัยก็มีหน้าที่เพียงชดใช้ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัย
เท่านั้น 
                 4.3.3 ก าหนดเวลาบอกล้าง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 วรรคสอง ก าหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิบอกล้าง
กรณีสัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะไว้ว่า ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้สิทธิบอกล้างภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้รับ
ประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ หรือถ้ามิได้ใช้สิทธิภายในห้าปี นับแต่วันท าสัญญา สิทธิที่จะบอกล้างสัญญาย่อม
เป็นอันระงับสิ้นไป แต่ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันชีวติ ได้มีการลดระยะเวลาจากที่กฎหมายก าหนดไว้ 
5 ปี เหลือเพียง 2 ปี เมื่อเงื่อนไขแห่งสัญญาได้ลดระยะเวลาการใช้สิทธิบอกล้างลง ผู้รับประกันภัยจึงต้องผูกพันตาม
เงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตนออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้สิทธิบอกล้าง ภายใน 1 เดือน นับ
แต่วันทราบมูลอันจะบอกล้างได้ แต่ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ท าสัญญา มิฉะนั้น ผู้รับประกันภัยก็หมดสิทธิที่จะบอกล้าง
ได้ 
 วันทราบมูลอันจะบอกล้างได้ มิใช่วันที่ทราบความจริง แต่หมายถึงเมื่อรูปเรื่องพอมีเค้าว่า ได้มีการ
ปกปิดความจริง หรือแถลงความเท็จ ผู้รับประกันภัยก็ชอบที่จะต้องให้สิทธิบอกล้าง เสียภายในก าหนด  1 เดือน นับ
แต่วันที่ได้ทราบมูลนั้น  
               4.3.4 หน้าท่ีของผู้รับประกันภัย สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมี
หน้าที่ต่อกันและกัน โดยหน้าที่ที่ส าคัญของผู้รับประกันภัย ได้แก่ 

1) หน้าท่ีในการออกกรมธรรม์ประกนัภยั  หน้าที่ของผู้รับประกันภัยในกรณีดังกล่าว ป.พ.พ.
มาตรา 867 วรรคสอง และวรรคสาม ได้บัญญัติรองรับไว้ว่า “ให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอันมีเนื้อความต้องตาม
สัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัยต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัย และมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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 4.3.1 ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อความจริง 
          1)  กรณีประกันวินาศภัย ผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง ก็คือ ผู้เอาประกันภัย  
          2)  กรณีประกันชีวิต หากเป็นการท าประกันชีวิตตนเอง ผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง ก็คือผู้เอา
ประกันภัย แต่หากเป็นการท าประกันชีวิตบุคคลอื่น ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงก็คือ บุคคลผู้ถูกเอาประกันภัย 
เช่น นายแดงท าประกันชีวิตของนายด า นายด าเป็นผู้ถูกเอาประกันชีวิต นายด าจึงเป็นผู้มีหน้าที่เปิดเผย 
 เมื่อผู้รับประกันภัยตอบตกลงรับประกันภัยแล้ว หน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงเป็นอันสิ้นสุด ดังนั้น
หากมีข้อความจริงเกิดขึ้นภายหลังที่ผู้รับประกันภัยตอบตกลงรับประกันภัยแล้ว แม้จะเป็นข้อความจริงที่จะจูงใจให้
ผู้รับประกันภัยบอกปัดไม่ยอมรับประกันภัยหรือรับประกันภัย โดยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นก็ตาม ผู้เอาประกันภัย 
หรือผู้ถูกเอาประกันภัยก็ไม่จ าต้องเปิดเผยให้ผู้รับประกันภัยทราบแต่อย่างใด             
 4.3.2 ผลของการไม่เปิดเผย หากผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผย (ปกปิด) หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จใน
ข้อความจริง ที่จะจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปัดไม่ยอมรับประกันภัยจะเป็นผลให้
สัญญาประกันชีวิตนั้นตกเป็นโมฆียะ  
 กรณีที่สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ หมายถึง สัญญาประกันภัยยังคงมีผลสมบูรณ์ ผูกพันคู่สัญญาอยู่ 
แต่อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้รับประกันภัยสามารถท าลายความสมบูรณ์ได้ ด้วยการบอกล้างสัญญาภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด และเมื่อผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาแล้วผู้รับประกันภัยก็มีหน้าที่เพียงชดใช้ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัย
เท่านั้น 
                 4.3.3 ก าหนดเวลาบอกล้าง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 วรรคสอง ก าหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิบอกล้าง
กรณีสัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะไว้ว่า ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้สิทธิบอกล้างภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้รับ
ประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ หรือถ้ามิได้ใช้สิทธิภายในห้าปี นับแต่วันท าสัญญา สิทธิที่จะบอกล้างสัญญาย่อม
เป็นอันระงับสิ้นไป แต่ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันชีวติ ได้มีการลดระยะเวลาจากที่กฎหมายก าหนดไว้ 
5 ปี เหลือเพียง 2 ปี เมื่อเงื่อนไขแห่งสัญญาได้ลดระยะเวลาการใช้สิทธิบอกล้างลง ผู้รับประกันภัยจึงต้องผูกพันตาม
เงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตนออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้สิทธิบอกล้าง ภายใน 1 เดือน นับ
แต่วันทราบมูลอันจะบอกล้างได้ แต่ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ท าสัญญา มิฉะนั้น ผู้รับประกันภัยก็หมดสิทธิที่จะบอกล้าง
ได้ 
 วันทราบมูลอันจะบอกล้างได้ มิใช่วันที่ทราบความจริง แต่หมายถึงเมื่อรูปเรื่องพอมีเค้าว่า ได้มีการ
ปกปิดความจริง หรือแถลงความเท็จ ผู้รับประกันภัยก็ชอบที่จะต้องให้สิทธิบอกล้าง เสียภายในก าหนด  1 เดือน นับ
แต่วันที่ได้ทราบมูลนั้น  
               4.3.4 หน้าท่ีของผู้รับประกันภัย สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมี
หน้าที่ต่อกันและกัน โดยหน้าที่ที่ส าคัญของผู้รับประกันภัย ได้แก่ 

1) หน้าท่ีในการออกกรมธรรม์ประกนัภยั  หน้าที่ของผู้รับประกันภัยในกรณีดังกล่าว ป.พ.พ.
มาตรา 867 วรรคสอง และวรรคสาม ได้บัญญัติรองรับไว้ว่า “ให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอันมีเนื้อความต้องตาม
สัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัยต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัย และมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
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 (1) วัตถุที่เอาประกันภัย 
   (2) ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 
   (3) ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้ 
   (4) จ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 
   (5) จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย 
    (6) ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิ้นสุด ไว้ด้วย 

    (7) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย 
       (8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย 
 (9)  ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี 
   (10) วันท าสัญญาประกันภัย 
   (11) สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย” 
  รายการต่าง ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย บางรายการอาจไม่มีการก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  
ก็ได้ เช่น ราคาแห่งมูลประกันภัย (ราคาแห่งส่วนได้เสียของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อวัตถุที่เอาประกันภัย) หรือผู้รับ
ประโยชน์ เป็นต้น  
  2) หนา้ท่ีในการชดใชเ้งินตามสญัญา การที่ผู้เอาประกันภัยเข้าท าสัญญาประกันชีวิต ก็ด้วยความ
มุ่งหวังที่จะได้รับการชดใช้เงินจ านวนหนึ่ง หน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นหัวใจที่มีความส าคัญยิ่ง ส่วนผู้รับประกันภัยจะต้อง
ชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ในกรณีใดบ้าง ขึ้นกับแบบของการประกันชีวิตดังนี้ 
                  (1) สัญญาประกันชีวิตแบบที่อาศัยความทรงชีพเป็นข้อก าหนดในการใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
หรือที่เรียกว่า สัญญาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แท้จริง (Pure Endowment) โดยสัญญาประกันชีวิตแบบนี้ ผู้รับ
ประกันภัยจะชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย) มีชีวิตอยู่รอดจนครบก าหนด
สัญญา แต่ถ้าในระหว่างอายุสัญญา ผู้เอาประกันภัยเกิดเสียชีวิต ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้จ านวนเงินเอา
ประกันภัยแต่อย่างใด 
                 (2) สัญญาประกันชีวิตแบบที่อาศัยความมรณะเป็นข้อก าหนดในการใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
หรือที่เรียกว่า สัญญาประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) สัญญาประกันชีวิตแบบนี้ ผู้รับประกันภัยจะ
ชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย) เสียชีวิตลงในระหว่างอายุสัญญา แต่ถ้า
ภายในอายุสัญญาผู้เอาประกันภัยไม่เสียชีวิต ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้จ านวนเงินเอาประกันภัยแต่อย่างใด 
                  (3) สัญญาประกันชีวิตแบบที่อาศัยทั้งความทรงชีพ และความมรณะเป็นข้อก าหนดในการใช้
เงินจ านวนหนึ่งให้ หรือที่เรียกว่า สัญญาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) เป็นสัญญาประกัน
ชีวิตที่เป็นส่วนผสมของสองแบบข้างต้น โดยไม่ว่าผู้เอาประกันจะมีชีวิตอยู่รอดจนครบสัญญา หรือเสียชีวิตลงใน
ระหว่างอายุสัญญา ผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ 
   จ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ (จ านวนเงินเอาประกันภัย) ไม่ว่าจากเหตุความทรงชีพ 
หรือความมรณะ หรือจากเหตุทั้งสองประการข้างต้น จะชดใช้เป็นเงินจ านวนเดียว หรือเป็นเงินรายปีก็ได้ แล้วแต่ความ
ตกลงที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย (ป.พ.พ. มาตรา 890) 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 4.3.5 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 895 บัญญัติ
ไว้ว่า “เมื่อใดจะต้องใช้จ านวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลหนึ่งคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินนั้นในเมื่อ
มรณภัยอันนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่ 
          1) บุคคลผู้นั้นได้กระท าอัตตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่ง นับแต่วันท าสัญญา หรือ 
 2) บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา  
   ในกรณีที่  2 นี้  ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผู้ เอา
ประกันภัย หรือให้แก่ทายาทของผู้นั้น” 
          จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นว่า การประกันชีวิตแบบที่น าเอาการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยมาเป็น
ข้อก าหนดในการใช้เงินนั้น โดยปกติเมื่อผู้เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย ในกรณีท าประกันชีวิตของบุคคลอื่น) 
เสียชีวิตลง ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาท แต่หากผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตในกรณีหนึ่งกรณีใดดังนี้ ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินแต่อย่างใด รายละเอียดทั้งสองกรณีข้างต้นมีดังนี้ 
                (1) ผู้เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย) สมัครใจฆ่าตัวตาย ภายใน 1 ปี นับแต่วันท า
สัญญา กฎหมายก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันท าสัญญาเป็นส าคัญ (ซึ่งใช้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตทุกแบบ) ในกรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในก าหนด 1 ปี ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่เพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระมาแล้ว
ทั้งหมดเท่านั้น แต่หากการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นภายหลังเวลา 1 ปีข้างต้น ผู้รับประกันภัยยังคงต้องชดใช้จ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์อยู่ 
                  (2) ผู้ เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย) ถูกผู้ รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา                
กรณีผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าผู้เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย) กฎหมายไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ ฉะนั้นไม่ว่า
จะมีการท าประกันภัยชีวิตไปแล้วนานเท่าใด หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประกันภัยไม่จ าต้องรับผิดชดใช้เงินเอาประกันภัยแต่อย่างใด ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่เพียงคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่
ผู้เอาประกันภัย (กรณีประกันชีวิตบุคคลอ่ืน) หรือคืนให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมาย
ไม่ประสงค์จะให้ผู้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์จากการกระท าโดยเจตนาชั่วของตน  

 4.3.6 การเปล่ียนตัวผู้ รับประโยชน์ ในกรณีผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย
จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ให้ผู้รับประกันภัยทราบ แต่หากไม่มีการแจ้ง ผลจะเป็นดังนี้ 
              1) กรณีระบุผู้รับประโยชน์ไว้คนเดียว จะถือเสมือนว่า เป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุตัวผู้รับ
ประโยชน์ หากต่อมาผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จ านวนเงินเอาประกันภัยจะตกแก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 
 2) กรณีระบุผู้รับประโยชน์ไว้หลายคน หากผู้รับประโยชน์คนหนึ่งคนใดตายก่อนผู้เอาประกันภัย 
จ านวนเงินเอาประกันภัยในส่วนของผู้รับประโยชน์คนที่ตายก่อน จะตกแก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลือ และหากผู้รับ
ประโยชน์ที่เหลือมีมากกว่าหนึ่งคน ผู้รับประโยชน์ที่เหลือจะได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัยในส่วนของผู้รับประโยชน์
คนที่ตายก่อน เป็นส่วน ๆ เท่า ๆ กัน 
       แต่หากได้มีการส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยัง
ผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงผู้รับ
ประโยชน์อีกต่อไป  
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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 4.3.5 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 895 บัญญัติ
ไว้ว่า “เมื่อใดจะต้องใช้จ านวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลหนึ่งคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินนั้นในเมื่อ
มรณภัยอันนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่ 
          1) บุคคลผู้นั้นได้กระท าอัตตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่ง นับแต่วันท าสัญญา หรือ 
 2) บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา  
   ในกรณีที่  2 นี้  ท่านว่าผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผู้ เอา
ประกันภัย หรือให้แก่ทายาทของผู้นั้น” 
          จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นว่า การประกันชีวิตแบบที่น าเอาการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยมาเป็น
ข้อก าหนดในการใช้เงินนั้น โดยปกติเมื่อผู้เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย ในกรณีท าประกันชีวิตของบุคคลอื่น) 
เสียชีวิตลง ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาท แต่หากผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตในกรณีหนึ่งกรณีใดดังนี้ ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินแต่อย่างใด รายละเอียดทั้งสองกรณีข้างต้นมีดังนี้ 
                (1) ผู้เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย) สมัครใจฆ่าตัวตาย ภายใน 1 ปี นับแต่วันท า
สัญญา กฎหมายก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันท าสัญญาเป็นส าคัญ (ซึ่งใช้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตทุกแบบ) ในกรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในก าหนด 1 ปี ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่เพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระมาแล้ว
ทั้งหมดเท่านั้น แต่หากการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นภายหลังเวลา 1 ปีข้างต้น ผู้รับประกันภัยยังคงต้องชดใช้จ านวนเงินเอา
ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์อยู่ 
                  (2) ผู้ เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย) ถูกผู้ รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา                
กรณีผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าผู้เอาประกันภัย (หรือผู้ถูกเอาประกันภัย) กฎหมายไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ ฉะนั้นไม่ว่า
จะมีการท าประกันภัยชีวิตไปแล้วนานเท่าใด หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประกันภัยไม่จ าต้องรับผิดชดใช้เงินเอาประกันภัยแต่อย่างใด ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่เพียงคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่
ผู้เอาประกันภัย (กรณีประกันชีวิตบุคคลอ่ืน) หรือคืนให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมาย
ไม่ประสงค์จะให้ผู้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์จากการกระท าโดยเจตนาชั่วของตน  

 4.3.6 การเปล่ียนตัวผู้ รับประโยชน์ ในกรณีผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย
จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ให้ผู้รับประกันภัยทราบ แต่หากไม่มีการแจ้ง ผลจะเป็นดังนี้ 
              1) กรณีระบุผู้รับประโยชน์ไว้คนเดียว จะถือเสมือนว่า เป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุตัวผู้รับ
ประโยชน์ หากต่อมาผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต จ านวนเงินเอาประกันภัยจะตกแก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย 
 2) กรณีระบุผู้รับประโยชน์ไว้หลายคน หากผู้รับประโยชน์คนหนึ่งคนใดตายก่อนผู้เอาประกันภัย 
จ านวนเงินเอาประกันภัยในส่วนของผู้รับประโยชน์คนที่ตายก่อน จะตกแก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลือ และหากผู้รับ
ประโยชน์ที่เหลือมีมากกว่าหนึ่งคน ผู้รับประโยชน์ที่เหลือจะได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัยในส่วนของผู้รับประโยชน์
คนที่ตายก่อน เป็นส่วน ๆ เท่า ๆ กัน 
       แต่หากได้มีการส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยัง
ผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจ านงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงผู้รับ
ประโยชน์อีกต่อไป  
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 4.3.7 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต ในสัญญาประกันชีวิต กฎหมายได้บัญญัติถึงการบอกเลิกสัญญา
ของผู้เอาประกันภัยไว้ใน มาตรา 894 ว่า “ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ 
ด้วยการงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป...” 
 ดังนั้น หากผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะผูกพันตามสัญญาประกันชีวิตต่อไป ก็สามารถกระท าได้ด้วย
การงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป และหากมีการงดส่งเบี้ยประกันภัยภายหลังที่กรมธรรม์ประกันภัยมีมูลค่าเงินสด ผู้
เอาประกันภัยก็จะได้รับมูลค่าเงินสดจากผู้รับประกันภัย 

 4.3.8 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ นอกจากการบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
ข้างต้นแล้ว ในกรมธรรม์ประกันชีวิตมาตรฐาน ยังได้ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ไว้ด้วย โดย
มีสาระส าคัญคือ หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืน
กรมธรรม์ไปยังผู้รับประกันภัยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากผู้รับประกันภัย และผู้รับประกันภัยจะคืน
เบี้ยประกันภัยที่เหลือ หลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท 
   ส าหรับพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การก ากับดูแลตัวแทนประกันชีวิต ได้ก าหนดให้ตัวแทนประกันชีวิตต้องได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตจาก
นายทะเบียน การจะได้รับใบอนุญาตนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้และสอบผ่านความรู้เก่ียวกับการประกัน
ชีวิตทั้งนี้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นมา การจะขอรับใบอนุญาตหรือการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องผ่านการ
อบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มาตรา 38 (5) คณะกรรมการมี
อ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้บริษัทปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดวิธีการออก และเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตก ากับดูแลตัวแทนประกันชีวิตในการที่จะเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
กับลูกค้า  
 
5. แนวทางทีด่ใีนการขาย   
          แนวทางการเสนอขายที่ดีเป็นกระบวนการสนบัสนุนให้ผู้มุ่งหวังก้าวสูท่ิศทางของการซื้อและค่อย ๆ ถูกชี้น า ให้
ผู้มุ่งหวังค้นพบความต้องการที่ซ่อนอยู่ สร้างความปรารถนาที่จะแก้ปัญหา ยอมรับข้อเสนอและวิธีการแก้ปัญหา จนถึง
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อในที่สุด ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพที่ดีจึงต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและบริษัท
ประกันชีวิต ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการรักษาลูกค้าไว้หรือท าให้เกิดการซื้อซ้ าในครั้งต่อ ๆ ไป ก็คือการให้บริการหลัง    
การขาย ซึ่งในปัจจุบันได้น ามาเป็นจุดขายหรือจุดที่สร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งเป็นปัจจัย ส าคัญของ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความยั่งยืนขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
 การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นตัวแทนประกันชีวิตมืออาชพีนั้น นอกจากจะท าให้ตนเองมากคุณค่าแล้ว ยังต้องช่วย
ให้ผู้มุ่งหวังค้นพบความต้องการที่แท้จริงด้านการเงิน และสามารถแก้ปัญหาความต้องการเหล่านั้นได้ โดยมีศิลปะด้าน
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญการมีจิตใจให้บริการ หรือ Service Mind ปัจจุบันธุรกิจบริการต่างก็พบว่า 
เพียงแค่ “จิตใจ” ที่พร้อมจะให้บริการนั้นยังไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของค าว่า  “ชีวิตแห่งการบริการ” แนวคิดนี้เชื่อว่า
ชีวิตของบุคคลประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ การที่จิตใจพร้อมจะให้บริการเพียงอย่างเดียวในขณะที่ร่างกายไม่พร้อม 
ก็ไม่สามารถสร้างประสบการณ์บริการที่ดีให้แก่ลูกค้าได้ เช่น แต่งกายสกปรก ผมยาว เล็บยาว ในทางตรงกันข้าม ผู้
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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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ให้บริการบางคนมีร่างกายพร้อมให้บริการคือ แต่งกายดี ดูสะอาดเรียบร้อย แต่กลับไม่มีจิตใจที่อยากให้บริการ จึงไม่
ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นให้บริการควรผนวกจิตใจและบุคลิกภาพเข้าด้วยกัน คือการแต่งกายที่สะอาด การพูดจาไพเราะ 
และมีใจรักการให้บริการ รักและเห็นความความส าคัญของลูกค้า ตลอดจนเต็มใจที่จะท าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
เสมอนั่นเอง 
 ปัจจัยที่จะมีผลต่อการรักษาลูกค้าไว้หรือท าให้เกิดการซื้อซ้ าในครั้งต่อๆ ไปก็คือ “การให้บริการหลังการขาย 
(After Sale Service)” ในปัจจุบันได้ถูกน ามาเป็นจุดขายหรือจุดที่ความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่ง เนื่องจากการ
บริการหลังการขายที่ดีจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ เม่ือลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว ถ้าเกิดปัญหาขึ้นหรือเสีย
ในภายหลังก็จะได้รับการช่วยเหลือและดูแลเป็นอย่างดีจากผู้ให้บริการ ดังนั้นสินค้าที่ควรเน้นในเร่ืองการให้บริการหลัง
การขายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานนาน เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 การบริการหลังการขายอาจจะไม่มีผลโดยตรงต่อการรับรู้ในคุณภาพของสินค้าแต่จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้สินค้า
มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งอ่ืน ๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดี ๆ ที่น าไปสู่ “ความพึงพอใจของลูกค้า 
และเชื่อมโยงไปสู่การเก็บรักษาลูกค้าไว้” หรืออธิบายอย่างง่าย ๆ ว่า การบริการหลังการขายส่งผลต่อความรู้สึกของ
ลูกค้าว่าพอใจหรือไม่พอใจ และจะน าไปสู่การที่ลูกค้าจะอยู่หรือจะไป 
 แนวคิดพื้นฐานที่ควรน าไปปฏิบัติให้เกิดผลก็คือ “การสร้างความต่อเนื่องในคุณค่าสินค้าหรือบริการที่มอบ
ให้แก่ลูกค้า (Continuous Customer Value)” คือการให้ความส าคัญตั้งแต่ตอนที่ลูกค้าได้รู้จักสินค้าหรือบริการ 
สนใจ ซื้อและใช้สินค้า/บริการ ตลอดไปจนถึงการเข้ารับบริการหลังการขาย ซึ่งความต่อเนื่องในคุณค่านี้เองที่มี
ความส าคัญเพราะว่าถึงแม้ลูกค้าจะประทับใจการขายดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าไปพบกับอะไรแย่ ๆ ในภายหลัง ลูกค้าก็
พร้อมที่จะเดินจากไปทันที 
           ดังนั้นการให้บริการหลังการขาย จึงเน้นในเร่ืองของการมอบความเอาใจใส่แก่ลูกค้า หรือการสอบถามจุดไหน
ที่ควรปรับปรุง และอาจจะเป็นการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องก็ถือได้ว่าเป็นการให้บริการหลังการขายที่ดี
เช่นเดียวกัน 
 
6. การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

การประกันชีวิต มีค าจ ากัดความชัดเจนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20 หมวด 3 
มาตรา 889 ว่า ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า การประกันชีวิตมีขอบเขตจ ากัดในการจ่ายเงินตามสัญญาอยู่เพียง 2 กรณี คือ จ่ายในกรณีผู้เอาประกันยังมี
ชีวิตอยู่ หรือจ่ายในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต ฉะนั้นตามกฎหมายไทยสัญญาประกันภัยอ่ืน  ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะของ
สัญญาประกันชีวิต ตามมาตรา 889 จึงเป็นสัญญาประกันวินาศภัย ทั้งหมด 

6.1 การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  ในการจ่ายผลประโยชน์ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัท
จะต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้
หากจ่ายเป็นเช็คหรือดราฟต์จะต้องไม่ลงวันที่ล่วงหน้า และจะต้องเป็นเช็คหรือดราฟต์ในท้องที่ที่มีการจ่ายเงินนั้น 
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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ให้บริการบางคนมีร่างกายพร้อมให้บริการคือ แต่งกายดี ดูสะอาดเรียบร้อย แต่กลับไม่มีจิตใจที่อยากให้บริการ จึงไม่
ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นให้บริการควรผนวกจิตใจและบุคลิกภาพเข้าด้วยกัน คือการแต่งกายที่สะอาด การพูดจาไพเราะ 
และมีใจรักการให้บริการ รักและเห็นความความส าคัญของลูกค้า ตลอดจนเต็มใจที่จะท าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
เสมอนั่นเอง 
 ปัจจัยที่จะมีผลต่อการรักษาลูกค้าไว้หรือท าให้เกิดการซื้อซ้ าในครั้งต่อๆ ไปก็คือ “การให้บริการหลังการขาย 
(After Sale Service)” ในปัจจุบันได้ถูกน ามาเป็นจุดขายหรือจุดที่ความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่ง เนื่องจากการ
บริการหลังการขายที่ดีจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ เม่ือลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว ถ้าเกิดปัญหาขึ้นหรือเสีย
ในภายหลังก็จะได้รับการช่วยเหลือและดูแลเป็นอย่างดีจากผู้ให้บริการ ดังนั้นสินค้าที่ควรเน้นในเร่ืองการให้บริการหลัง
การขายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานนาน เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 การบริการหลังการขายอาจจะไม่มีผลโดยตรงต่อการรับรู้ในคุณภาพของสินค้าแต่จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้สินค้า
มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งอ่ืน ๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดี ๆ ที่น าไปสู่ “ความพึงพอใจของลูกค้า 
และเชื่อมโยงไปสู่การเก็บรักษาลูกค้าไว้” หรืออธิบายอย่างง่าย ๆ ว่า การบริการหลังการขายส่งผลต่อความรู้สึกของ
ลูกค้าว่าพอใจหรือไม่พอใจ และจะน าไปสู่การที่ลูกค้าจะอยู่หรือจะไป 
 แนวคิดพื้นฐานที่ควรน าไปปฏิบัติให้เกิดผลก็คือ “การสร้างความต่อเนื่องในคุณค่าสินค้าหรือบริการที่มอบ
ให้แก่ลูกค้า (Continuous Customer Value)” คือการให้ความส าคัญตั้งแต่ตอนที่ลูกค้าได้รู้จักสินค้าหรือบริการ 
สนใจ ซื้อและใช้สินค้า/บริการ ตลอดไปจนถึงการเข้ารับบริการหลังการขาย ซึ่งความต่อเนื่องในคุณค่านี้เองที่มี
ความส าคัญเพราะว่าถึงแม้ลูกค้าจะประทับใจการขายดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าไปพบกับอะไรแย่ ๆ ในภายหลัง ลูกค้าก็
พร้อมที่จะเดินจากไปทันที 
           ดังนั้นการให้บริการหลังการขาย จึงเน้นในเร่ืองของการมอบความเอาใจใส่แก่ลูกค้า หรือการสอบถามจุดไหน
ที่ควรปรับปรุง และอาจจะเป็นการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องก็ถือได้ว่าเป็นการให้บริการหลังการขายที่ดี
เช่นเดียวกัน 
 
6. การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

การประกันชีวิต มีค าจ ากัดความชัดเจนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20 หมวด 3 
มาตรา 889 ว่า ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จ านวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า การประกันชีวิตมีขอบเขตจ ากัดในการจ่ายเงินตามสัญญาอยู่เพียง 2 กรณี คือ จ่ายในกรณีผู้เอาประกันยังมี
ชีวิตอยู่ หรือจ่ายในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต ฉะนั้นตามกฎหมายไทยสัญญาประกันภัยอ่ืน  ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะของ
สัญญาประกันชีวิต ตามมาตรา 889 จึงเป็นสัญญาประกันวินาศภัย ทั้งหมด 

6.1 การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  ในการจ่ายผลประโยชน์ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัท
จะต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือดราฟต์ ทั้งนี้
หากจ่ายเป็นเช็คหรือดราฟต์จะต้องไม่ลงวันที่ล่วงหน้า และจะต้องเป็นเช็คหรือดราฟต์ในท้องที่ที่มีการจ่ายเงินนั้น 
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 ในกรณีจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผู้เยาว์ให้บริษัทสั่งจ่ายให้แก่ผู้ใช้อ านาจปกครอง
ของผู้เยาว์  ในกรณีทายาทโดยธรรมหลายคน ให้จ่ายแก่ทายาทผู้รับมอบอ านาจหรือทายาทผู้จัดการศพของผู้เอา
ประกันภัยภัยในกรณีที่มีการตั้งผู้จัดการมรดกไว้แล้ว บริษัทสามารถจ่ายให้แก่ผู้จัดการมรดกได้ 

 6.2  การเตรียมเอกสารการรับเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  ในกรณีที่เสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วย การ
ประกันชีวิตไม่ว่าจะแบบใดก็ตาม ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตลงเนื่องจากเจ็บป่วย ผู้รับประโยชน์ต้องเตรียมเอกสารในการ
ติดต่อเพื่อรับเงินทดแทนจากการบริษัทประกันชีวิต โดยผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วที่สุด หรือ
ภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งโดยปกติกรมธรรม์จะก าหนดไว้ไม่เกิน 14 วัน และจะต้อง
เตรียมเอกสารส าคัญในการขอรับเงินดังนี้  
  1)  กรมธรรม์ประกันชีวิต 
 2)  ใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้ายก่อนที่ผู้เอาประกันชีวิตจะมรณกรรม 
 3)  ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันชีวิต 
 4)  ทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมส าเนา 
 6.3 การเตรียมเอกสารในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในการท าประกันชีวิตนั้น ถ้าผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิต
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัทที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าประกันชีวิตไว้ทราบโดยเร็ว
ที่สุด หรือแจ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนดในเงื่อนไขของกรมธรรม์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการขอรับเงินจากบริษัท
ประกันชีวิต และผู้รับประโยชน์จะต้องเตรียมเอกสารส าคัญที่จ าเป็นดังต่อไปนี้ 
 1)  กรมธรรม์ประกันชีวิต 
 2)  ใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย 
 3)  บัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ 
 4)  ใบมรณะบัตรของผู้เอาประกันชีวิต 
 5)  ส าเนาบันทึกประจ าวัน ในวันที่รับแจ้งเหตุของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และส าเนา  
                  6)  บันทึกของเจ้าหน้าที่หลังกลับจากสถานที่เกิดเหตุ 
 7)  ใบชันสูตรพลิกศพ  

6.4 การเตรียมเอกสารกรณีขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล ทุพพลภาพ  ในการท าประกันชีวิตนั้น ถ้าผู้เอา
ประกันชีวิตมีความประสงค์ที่จะเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะจากบริษัทที่ได้ท าประกันภัย
ไว้ จะต้องรีบแจ้งให้บริษัทที่ได้ท าประกันภัยไว้ทราบภายใน 10 วัน นับแต่วันที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ สิ่งที่ส าคัญในการส่งหลักฐานการรักษาพยาบาลหรือเข้ารักษาในโรงพยาบาล ผู้เอา
ประกันต้องเตรียมเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ไปด้วย เอกสารที่ต้องเตรียม คือ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ที่มีการระบุ
วันเร่ิมต้นและวันสุดท้ายในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ถ้ามี 
 6.5 สิทธิและเง่ือนไขที่ผู้ เอาประกนัภัยควรทราบ 

 1) สิทธิการผ่อนผันการช าระเบีย้ประกันภัย แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ ประเภทสามัญและประเภท
อุตสาหกรรม ดังนี้ 
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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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 (1)  ประเภทสามัญ ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะยืดระยะเวลาการช าระเบี้ยไปอีก 30 วัน ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขกรมธรรม์ของแต่ละบริษัท และถ้าผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิตในช่วงเวลานี้ บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัย หักด้วยเบี้ยประกันภัย ที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์นั้น 
         (2)  ประเภทอุตสาหกรรม ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะยืดเวลาการช าระเบี้ยไปอีก 60 วัน และถ้า 
ผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิตในช่วงเวลานี้ บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระเบี้ยไว้
ในช่วงที่ขอผ่อนผัน 
          2)  สิทธิการเปล่ียนแบบประกันชีวิต ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแบบการประกันชีวิตเป็นแบบ
อ่ืนได้ตามที่บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท 
            3)  สิทธิในการเปล่ียนตัวผู้เอาประโยชน์ ผู้เอาประกันชีวิตอาจเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์เป็นใครก็ได้ 
โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ้าผู้รับประโยชน์ที่เปลี่ยนใหม่นี้ไม่ใช่ บุตร บิดา มารดา สามีหรือ
ภรรยาของผู้เอาประกันชีวิตแล้ว การเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และมีผล
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ท าการบันทึกเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์นั้น หรือบริษัทออกใบสลักหลังให้ แต่ผู้เอาประกันชีวิต
ไม่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้ ถ้าได้ให้กรมธรรม์แก่ผู้รับประโยชน์ และผู้รับประโยชน์ได้มีหนังสือบอกไปยัง
บริษัทว่าตนเอง ต้องการจะเป็นผู้รับประโยชน์ของกรมธรรม์นี้ 
           4) สิทธิขอเวนคืนกรมธรรม์เพ่ือรับเงินสด เมื่อผู้เอาประกันชีวิตไม่ต้องการความคุ้มครองจากสัญญา
ประกันชีวิต หลังจากที่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 3 ปีขึ้นไป กรมธรรม์จะมีมูลค่าเงินสด
เกิดขึ้น ซึ่งตารางมูลค่าเวนคืนเงินสดจะปรากฏในตอนท้ายของกรมธรรม์ และผู้เอาประกันชีวิตจะได้รับเงินคืนเท่ากับ
จ านวนตัวเลขที่ระบุในตารางมูลค่าเวนคืนเงินสด ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้น ๆ ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 
และบางบริษัทใช้ค าว่ามูลค่าไถ่ถอน แต่ถ้าผู้เอาประกันชีวิตขอเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยที่กรมธรรม์นั้นยังไม่มีมูลค่า
เงินสด ผู้เอาประกันชีวิตจะไม่ได้รับเงินคืนเลย เพราะบริษัทต้อง หักเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งจะสูงมากในปีแรกๆ และ        
ลดน้อยลงในปีถัดไป 
        ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าการประกันชีวิตจึงไม่เหมือนกับการฝากเงินกับธนาคาร  เพราะการประกันชีวิตเป็น
การคุ้มครองการตายและการออมทรัพย์ แต่การฝากเงินกับธนาคารเป็นการออมทรัพย์เพียงอย่างเดียว 
 5) สิทธิขอเปล่ียนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีมูลค่าเงินสดแล้ว และ          
ผู้เอาประกันชีวิตไม่ต้องการจะช าระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่ยังต้องการความคุ้มครองอยู่ ผู้เอาประกันชีวิต           
ก็สามารถที่จะขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จได้ โดยไปติดต่อกับสาขาของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลให้
ระยะเวลาคุ้มครองเท่ากรมธรรม์เดิม แต่จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเหลือเท่ากับจ านวนตัวเลขที่ระบุไว้ในตาราง
มูลค่าใช้เงินส าเร็จต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท และบริษัทจะจ่ายจ านวนเงินมูลค่าเงินส าเร็จนี้ให้เมื่อครบ
ก าหนดสัญญาหรือเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต 
 6) สิทธิเปล่ียนเป็นแบบขยายเวลา สิทธิข้อนี้ก็คล้ายกับสิทธิขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ แต่
แทนที่จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดและระยะเวลาคุ้มครองเท่าเดิม ก็จะเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม แต่
ระยะเวลาคุ้มครองจะลดลงเท่าจ านวนตัวเลขที่ระบุในตารางขยายเวลาซึ่งอยู่ตอนท้ายของกรมธรรม์  และบริษัทจะ
จ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ ถ้าผู้เอาประกันชีวิตตายในช่วงระยะเวลาที่ขยายนี้ แต่ถ้าตายหรือมีชีวิตอยู่รอด
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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 (1)  ประเภทสามัญ ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะยืดระยะเวลาการช าระเบี้ยไปอีก 30 วัน ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขกรมธรรม์ของแต่ละบริษัท และถ้าผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิตในช่วงเวลานี้ บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกันภัย หักด้วยเบี้ยประกันภัย ที่ค้างช าระในรอบปีกรมธรรม์นั้น 
         (2)  ประเภทอุตสาหกรรม ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะยืดเวลาการช าระเบี้ยไปอีก 60 วัน และถ้า 
ผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิตในช่วงเวลานี้ บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระเบี้ยไว้
ในช่วงที่ขอผ่อนผัน 
          2)  สิทธิการเปล่ียนแบบประกันชีวิต ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแบบการประกันชีวิตเป็นแบบ
อ่ืนได้ตามที่บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท 
            3)  สิทธิในการเปล่ียนตัวผู้ เอาประโยชน์ ผู้เอาประกันชีวิตอาจเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์เป็นใครก็ได้ 
โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ้าผู้รับประโยชน์ที่เปลี่ยนใหม่นี้ไม่ใช่ บุตร บิดา มารดา สามีหรือ
ภรรยาของผู้เอาประกันชีวิตแล้ว การเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และมีผล
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ท าการบันทึกเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม์นั้น หรือบริษัทออกใบสลักหลังให้ แต่ผู้เอาประกันชีวิต
ไม่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้ ถ้าได้ให้กรมธรรม์แก่ผู้รับประโยชน์ และผู้รับประโยชน์ได้มีหนังสือบอกไปยัง
บริษัทว่าตนเอง ต้องการจะเป็นผู้รับประโยชน์ของกรมธรรม์นี้ 
           4) สิทธิขอเวนคืนกรมธรรม์เพ่ือรับเงินสด เมื่อผู้เอาประกันชีวิตไม่ต้องการความคุ้มครองจากสัญญา
ประกันชีวิต หลังจากที่ได้ช าระเบี้ยประกันภัยติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 3 ปีขึ้นไป กรมธรรม์จะมีมูลค่าเงินสด
เกิดขึ้น ซึ่งตารางมูลค่าเวนคืนเงินสดจะปรากฏในตอนท้ายของกรมธรรม์ และผู้เอาประกันชีวิตจะได้รับเงินคืนเท่ากับ
จ านวนตัวเลขที่ระบุในตารางมูลค่าเวนคืนเงินสด ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้น ๆ ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 
และบางบริษัทใช้ค าว่ามูลค่าไถ่ถอน แต่ถ้าผู้เอาประกันชีวิตขอเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยที่กรมธรรม์นั้นยังไม่มีมูลค่า
เงินสด ผู้เอาประกันชีวิตจะไม่ได้รับเงินคืนเลย เพราะบริษัทต้อง หักเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งจะสูงมากในปีแรกๆ และ        
ลดน้อยลงในปีถัดไป 
        ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าการประกันชีวิตจึงไม่เหมือนกับการฝากเงินกับธนาคาร  เพราะการประกันชีวิตเป็น
การคุ้มครองการตายและการออมทรัพย์ แต่การฝากเงินกับธนาคารเป็นการออมทรัพย์เพียงอย่างเดียว 
 5) สิทธิขอเปล่ียนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีมูลค่าเงินสดแล้ว และ          
ผู้เอาประกันชีวิตไม่ต้องการจะช าระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่ยังต้องการความคุ้มครองอยู่ ผู้เอาประกันชีวิต           
ก็สามารถที่จะขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จได้ โดยไปติดต่อกับสาขาของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลให้
ระยะเวลาคุ้มครองเท่ากรมธรรม์เดิม แต่จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเหลือเท่ากับจ านวนตัวเลขที่ระบุไว้ในตาราง
มูลค่าใช้เงินส าเร็จต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท และบริษัทจะจ่ายจ านวนเงินมูลค่าเงินส าเร็จนี้ให้เมื่อครบ
ก าหนดสัญญาหรือเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต 
 6) สิทธิเปล่ียนเป็นแบบขยายเวลา สิทธิข้อนี้ก็คล้ายกับสิทธิขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ แต่
แทนที่จ านวนเงินเอาประกันภัยจะลดและระยะเวลาคุ้มครองเท่าเดิม ก็จะเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม แต่
ระยะเวลาคุ้มครองจะลดลงเท่าจ านวนตัวเลขที่ระบุในตารางขยายเวลาซึ่งอยู่ตอนท้ายของกรมธรรม์  และบริษัทจะ
จ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ ถ้าผู้เอาประกันชีวิตตายในช่วงระยะเวลาที่ขยายนี้ แต่ถ้าตายหรือมีชีวิตอยู่รอด
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หลังจากพ้นระยะเวลาขยาย บริษัทจะไม่จ่ายเงินอะไรให้เลย อย่างไรก็ตามถ้ามีจ านวนเงินเหลือปรากฏในตารางมูลค่า
ขยายเวลา และผู้เอาประกันชีวิตอยู่รอดบริษัทก็จะคืนจ านวนเงินเหลือให้ 
                 7) สิทธิขอกู้เงินโดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิขอกู้เงินจากบริษัทได้ ถ้ากรมธรรม์
มีมูลค่าเงินสดแล้วโดยดูในกรมธรรม์ แต่ทั้งนี้ จ านวนเงินที่กูยืมได้จะต้องไม่เกินจ านวนมูลค่าเงินสดที่มีอยู่ขณะนั้น โดย
ผู้เอาประกันชีวิตจะต้องเสียดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินดังกล่าว และเมื่อใดที่เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างช าระมากกว่า
มูลค่าเงินสดที่มีอยู่ในขณะนั้น กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที                                  

      8) สิทธิในการรับเงินปันผล ถ้าเป็นกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะเลือกขอรับ
เงินปันผลวิธีใดวิธีหนึ่งใน 4 วิธี โดยการระบุไว้ในใบค าขอเอาประกันชีวิต 
             (1) ขอรับเป็นเงินสด ผู้เอาประกันชีวิตจะได้รับเงินปันผลตามที่บริษัทประกาศจ่ายปีละ 1 คร้ัง เริ่ม
ตั้งแต่กรมธรรม์ปีที่ 2 เป็นต้นไป 

 (2) ฝากสะสมไว้กับบริษัท ในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตไม่ประสงค์จะขอรับเงินปันผลทุกปี อาจฝาก
สะสมไว้กับบริษัท โดยบริษัทจะให้ดอกเบี้ยเงินฝากสะสมในอัตราไม่ต่ ากว่าตามที่ก าหนดในกรมธรรม์  

             (3) หักช าระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันชีวิตมีสิทธิที่จะน าเงินปันผลมาช าระเบี้ยประกันภัย 
             (4) ซื้อจ านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่ม ในแบบเดิมที่ผู้เอาประกันชีวิตได้ท าไว้ 

            อย่างไรก็ตามตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพต้องมีจรรยาบรรณที่ดีและความรู้อ่ืน ๆ อีก เช่น การให้บริการที่ดี 
การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคล การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล และการประกันภัยต่อ เป็นต้น  
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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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เร่ืองที ่5.2  
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของตัวแทนประกนัชีวติมอือาชีพ 
เพือ่ให้บริการครบวงจร 
  
 
1. หน้าทีข่องตวัแทนประกนัชีวติมอือาชีพ 
 ในปัจจุบันการประกันชีวิตมีส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิตโดยการประกันชีวิตเป็นการสร้างหลักประกันของ
ความมั่งคงและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย ครอบครัวและธุรกิจ การประกันชีวิตจึงมี
บทบาทส าคัญในการให้บริการด้านประกันชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป ท าหน้าที่แบ่งเบาภาระความเดือดร้อนด้าน
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการรักษาพยาบาลและความสูญเสียรายได้จากการจากไปของบุคคลส าคัญในครอบครัว อีกทั้งยัง
สนับสนุนในการสร้างเงินออมเพื่อหลักประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันภัยและครอบครัว  ดังนั้นหน้าที่ที่ส าคัญของ
ตัวแทนประกันชีวิต คือ 

1) เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ตรงกับความเสี่ยงของลูกค้า  เหมาะสมกับความสามารถของผู้เอา
ประกันภัยในการช าระเบี้ยประกันภัยและต้องแจ้งชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาต บริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัด ทุกคร้ังเมื่อมี
การเสนอขายกรมธรรม์ 

2) การรับช าระเบี้ยประกันภัยจะต้องออกเอกสารการรับเงินของบริษัทประกันชีวิตทุกครั้งเมื่อมีการรับเบี้ย
ประกันภัย 

3) เมื่อได้รับใบค าขอเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าแล้วให้น าส่งบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรก
ที่กระท าได้แต่ไม่เกินวันถัดไป 

4) ต้องแจ้งผู้เอาประกันชีวิตว่าเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วหากไม่ตรงกับที่ต้องการสามารถยกเลิกกรมธรรม์
ประกันชีวิตได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ 

 
 2. ความรับผดิชอบของตวัแทนประกนัชีวติ 

 การที่ตัวแทนประกันชีวิตจะได้รับการยอมรับว่าเป็นมืออาชีพนั้นนอกเหนือจากความรู้ทางด้านประกันชีวิต
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังต้องมีความเข้าใจที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบที่ตนเองต้องมีต่อหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อตนเอง ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อธุรกิจประกันชีวิต ความ
รับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อบริษัทประกันชีวิต และความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อเศรษฐกิจและ
สังคม กล่าวคือ 
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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เร่ืองที ่5.2  
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของตัวแทนประกนัชีวติมอือาชีพ 
เพือ่ให้บริการครบวงจร 
  
 
1. หน้าทีข่องตวัแทนประกนัชีวติมอือาชีพ 
 ในปัจจุบันการประกันชีวิตมีส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิตโดยการประกันชีวิตเป็นการสร้างหลักประกันของ
ความมั่งคงและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย ครอบครัวและธุรกิจ การประกันชีวิตจึงมี
บทบาทส าคัญในการให้บริการด้านประกันชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป ท าหน้าที่แบ่งเบาภาระความเดือดร้อนด้าน
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการรักษาพยาบาลและความสูญเสียรายได้จากการจากไปของบุคคลส าคัญในครอบครัว อีกทั้งยัง
สนับสนุนในการสร้างเงินออมเพื่อหลักประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันภัยและครอบครัว  ดังนั้นหน้าที่ที่ส าคัญของ
ตัวแทนประกันชีวิต คือ 

1) เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ตรงกับความเสี่ยงของลูกค้า  เหมาะสมกับความสามารถของผู้เอา
ประกันภัยในการช าระเบี้ยประกันภัยและต้องแจ้งชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาต บริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัด ทุกคร้ังเมื่อมี
การเสนอขายกรมธรรม์ 

2) การรับช าระเบี้ยประกันภัยจะต้องออกเอกสารการรับเงินของบริษัทประกันชีวิตทุกครั้งเมื่อมีการรับเบี้ย
ประกันภัย 

3) เมื่อได้รับใบค าขอเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าแล้วให้น าส่งบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรก
ที่กระท าได้แต่ไม่เกินวันถัดไป 

4) ต้องแจ้งผู้เอาประกันชีวิตว่าเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วหากไม่ตรงกับที่ต้องการสามารถยกเลิกกรมธรรม์
ประกันชีวิตได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ 

 
 2. ความรับผดิชอบของตวัแทนประกนัชีวติ 

 การที่ตัวแทนประกันชีวิตจะได้รับการยอมรับว่าเป็นมืออาชีพนั้นนอกเหนือจากความรู้ทางด้านประกันชีวิต
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังต้องมีความเข้าใจที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบที่ตนเองต้องมีต่อหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อตนเอง ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อธุรกิจประกันชีวิต ความ
รับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อบริษัทประกันชีวิต และความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อเศรษฐกิจและ
สังคม กล่าวคือ 
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 2.1 ความรับผิดชอบของตัวแทนประกนัชีวิตต่อตนเอง พิจารณาได้จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) ความซ่ือสัตย์สุจริต กล่าวคือ ความซื่อสัตย์สุจริตถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ความซื่อสัตย์
สุจริตต่อหน้าที่การงาน ต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญก้าวหน้าต่อธุรกิจประกันชีวิต
อย่างยั่งยืนตลอดไป 

2) ความมีระเบียบวินัยในตัวเอง กล่าวคือ การก าหนดจ านวนผู้มุ่งหวังที่จะต้องเข้าพบเพื่อที่ตัวแทน
ประกันชีวิตจะสามารถได้รับยอดขายตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและต้องมีวินัยที่ดีในการปฏิบัติ
ให้ได้ตามแผนการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ตัวแทนประกันชีวิตก าหนดว่าจะขายประกันชีวิตให้ได้จ านวน 100 รายภายใน 
1 ปี จะเห็นได้ว่า 1 ปี มี 52 สัปดาห์ หากหักวันหยุดที่ส าคัญออก 2 สัปดาห์ก็จะเหลือ 50 สัปดาห์ ดังนั้นจ านวนลูกค้า
ที่ต้องขายให้ได้ต่อ 1 สัปดาห์เท่ากับ 2 ราย เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ การวางแผนทางการเงินของบุคคลเป็นเร่ืองที่ต้อง
มีวินัยทางการเงินที่ดี วินัยทางการเงินที่ดีนั้นย่อมเกิดจากการมีวินัยในการบันทึกรายได้และรายจ่ายในแต่ละเดือนและ
ในแต่ละปี การจัดท างบกระแสเงินสดจะช่วยให้ทราบพฤติกรรมในการใช้เงิน การจัดท างบดุลส่วนบุคคลในแต่ละปี จะ
ท าให้ทราบความมั่งคั่งสุทธิ (ส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน)  

3) ความมานะอดทน สามารถเปรียบได้กับการถูกแดดถูกฝนแล้วอนามัยแข็งแรง จิตใจก็เหมือนกัน เม่ือ
ประสบอุปสรรคและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา สิ่งที่เป็นอุปสรรค จะมิใช่ผลร้ายต่อตัวเรา แต่กลับท าให้ใจเราแข็งแกร่งและ
แข็งแรง โดยทั่วไปประชาชนจะผัดวันประกันพรุ่งเกี่ยวกับการซื้อประกันชีวิต การท าหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตที่
ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจูงใจให้คนซื้อประกันชีวิตได้ส าเร็จจึงเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความเป็นมือ
อาชีพให้แก่ตนเอง 

4) ความรู้เก่ียวกับแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตและสัญญาเพ่ิมเติมต่าง  ๆ และการรู้จักลูกค้า ความรู้
เก่ียวกับความคุ้มครองและข้อยกเว้นต่าง ๆ ในแบบการประกันชีวิตจะท าประโยชน์ให้แก่ลูกค้าท าให้สามารถเลือกซื้อ
ความคุ้มครองที่ตรงตามความต้องการ 

5) ความกระตือรือร้นในการศึกษาเพ่ิมเติม เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด และความฉลาดมีความเข้าใจใน
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เช่น การที่ประชากรของไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ
มากกว่าร้อยละ 10 และมาตรการทางภาษีที่กระทรวงการคลังก าหนดให้ผู้เอาประกันชีวิตแบบบ านาญสามารถน าเบี้ย
ประกันชีวิตมาลดหย่อนการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งนี้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปีแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 
ของเงินได้ จะมีส่วนช่วยในการวางแผนการเกษียณได้อย่างไรบ้าง 
 2.2 ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อธุรกิจประกันชีวิต  ถึงแม้ว่าบริษัทประกันชีวิตที่ตัวแทน
ประกันชีวิตสังกัดอยู่จะมีฐานะการเงินแข็งแรงและมีทีมงานที่มีความสามารถรวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเท่าไรก็ตาม 
ประชาชนจะมองเห็นความประทับใจดังกล่าวได้ผ่านตัวแทนประกันชีวิตนั้นเอง บุคลิกภาพที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
จะส่งเสริมให้ลูกค้ามีความมั่นใจ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญต่อภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจประกันชีวิต เช่น การไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต
ที่มีผลบังคับแล้วและชักชวนให้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่แทน การไม่น าเอาค่าบ าเหน็จบางส่วนที่ได้รับจาก
บริษัทประกันชีวิตมาจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นการจูงใจให้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตกับตนเอง เป็นต้น 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 2.3 ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อบริษัทประกันชีวิต องค์ประกอบในการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันชีวิตส าหรับแบบกรมธรรม์ต่าง ๆ มี 3 ประการ 1) คือ อัตราการทรงชีพหรืออัตรามรณะ 2) อัตราดอกเบี้ย และ 
3) อัตราค่าใช้จ่าย ดังนั้น บทบาทและความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตจะสามารถส่งผลกระทบต่อก าไรของ
บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราการทรงชีพหรืออัตรามรณะและอัตราค่าใช้จ่ายเนื่องจากสัญญาประกันชีวิตโดยส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นสัญญาระยะยาวและจะต้องค านวณเบี้ยประกันชีวิตล่วงหน้าเพื่อที่จะสามารถเรียกเก็บจากผู้เอา
ประกันภัยโดยบริษัทจะต้องยื่นขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน คปภ. ก่อน จะเห็นได้ว่าการประกันชีวิตแตกต่า ง
จากสินค้าทั่วไปคือมีการเก็บเบี้ยประกันชีวิตล่วงหน้าแต่จะให้บริการภายหลังการขาย ดังนั้นการจะค านวณความ
รับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นตามสัญญาประกันชีวิตนักคณิตศาสตร์ประกันชีวิตจึงต้องท าการประมาณการเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ 3 ประการข้างต้นโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต กล่าวคือ กรณีการให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตหาก
ตัวแทนประกันชีวิตช่วยบริษัทคัดเลือกผู้เอาประกันชีวิตที่มีสุขภาพที่มาตรฐานดีเป็นส่วนใหญ่เข้ามาแล้วยอมส่งผลให้มี
ก าไรจากการรับประกันภัย ในท านองเดียวกัน หากตัวแทนประกันชีวิตให้ค าแนะน าที่เหมาะสมเกี่ยวกับจ านวนเงินที่
ต้องน ามาช าระเบี้ยประกันภัยในแต่ละปี และผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วยความเข้าใจถึงประโยชน์ที่
ตนเองหรือครอบครัวจะได้รับก็จะส่งผลให้อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์มีค่าสูง  ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทและผู้เอา
ประกันภัยเนื่องจากผู้เอาประกันชีวิตสามารถได้รับประโยชน์จากการประกันชีวิตตลอดอายุสัญญาซึ่งเบี้ยประกันชีวิต
มักจะมีการช าระเป็นรายปีและมีจ านวนที่เท่ากันทุกปีตลอดอายุสัญญา จะเห็นได้ว่าแม้ว่าผู้เอาประกันจะมีอายุมากข้ึน
มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากขึ้นก็ตามแต่จ านวนเบี้ยประกันชีวิตที่จะต้องจ่ายนั้นได้มีการก าหนดล่วงหน้าตามที่ระบุ
ไว้ นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลสุขภาพของผู้เอาประกันภัยที่เป็นสาระส าคัญจะช่วยการพิจารณารับประกันภัยของ
บริษัทมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตัวแทนประกันชีวิตมีความใกล้ชิดกับลูกค้าสามารถให้ค าแนะน าในการกรอกข้อมูลในใบ
ค าขอเอาประกันชีวิตได้อย่างครบถ้วน 
 2.4 ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีการแพทย์และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรมีการพัฒนาสูงขึ้นเป็นล าดับส่งผลให้ประชาชนมีอายุ
ยืนยาวมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเกษียณเมื่อมีอายุ 60 ปี ถ้าหากมีชีวิตถึง 80 ปี แสดงว่าจะต้องมีการออมเงินในช่วงที่มี
รายได้เพื่อน าไปใช้ในช่วงเวลาที่เกษียณอายุแล้วประมาณ 20 ปี แนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาพิจารณาคือการเลือกซื้อ
กรมธรรม์แบบบ านาญจากบริษัทประกันชีวิตซึ่งมีทั้งแบบช าระเบี้ยประกันชีวิตรายปี และช าระเบี้ยประกันครั้งเดียว 
กรมธรรม์บ านาญจะให้ความคุ้มครองด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่ขาดรายได้เนื่องจากการเกษียณอายุ จุดเด่นของ
กรมธรรม์แบบดังกล่าวคือจะมีการรับรองจากบริษัทประกันชีวิตว่าจะต้องจ่ายเงินรายปีให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตเป็น
จ านวนเงินที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า บทบาทที่ส าคัญของตัวแทนประกันชีวิตที่จะช่วยให้สังคมผู้สูงอายุของไทยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีได้โดยการแนะน าให้มีการซื้อความคุ้มครองรายได้เพื่อเอาไว้ดูแลตนเอง  
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เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  
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 2.3 ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อบริษัทประกันชีวิต องค์ประกอบในการก าหนดอัตราเบี้ย
ประกันชีวิตส าหรับแบบกรมธรรม์ต่าง ๆ มี 3 ประการ 1) คือ อัตราการทรงชีพหรืออัตรามรณะ 2) อัตราดอกเบี้ย และ 
3) อัตราค่าใช้จ่าย ดังนั้น บทบาทและความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตจะสามารถส่งผลกระทบต่อก าไรของ
บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราการทรงชีพหรืออัตรามรณะและอัตราค่าใช้จ่ายเนื่องจากสัญญาประกันชีวิตโดยส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นสัญญาระยะยาวและจะต้องค านวณเบี้ยประกันชีวิตล่วงหน้าเพื่อที่จะสามารถเรียกเก็บจากผู้เอา
ประกันภัยโดยบริษัทจะต้องยื่นขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน คปภ. ก่อน จะเห็นได้ว่าการประกันชีวิตแตกต่า ง
จากสินค้าทั่วไปคือมีการเก็บเบี้ยประกันชีวิตล่วงหน้าแต่จะให้บริการภายหลังการขาย ดังนั้นการจะค านวณความ
รับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นตามสัญญาประกันชีวิตนักคณิตศาสตร์ประกันชีวิตจึงต้องท าการประมาณการเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ 3 ประการข้างต้นโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต กล่าวคือ กรณีการให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตหาก
ตัวแทนประกันชีวิตช่วยบริษัทคัดเลือกผู้เอาประกันชีวิตที่มีสุขภาพที่มาตรฐานดีเป็นส่วนใหญ่เข้ามาแล้วยอมส่งผลให้มี
ก าไรจากการรับประกันภัย ในท านองเดียวกัน หากตัวแทนประกันชีวิตให้ค าแนะน าที่เหมาะสมเกี่ยวกับจ านวนเงินที่
ต้องน ามาช าระเบี้ยประกันภัยในแต่ละปี และผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วยความเข้าใจถึงประโยชน์ที่
ตนเองหรือครอบครัวจะได้รับก็จะส่งผลให้อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์มีค่าสูง  ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทและผู้เอา
ประกันภัยเนื่องจากผู้เอาประกันชีวิตสามารถได้รับประโยชน์จากการประกันชีวิตตลอดอายุสัญญาซึ่งเบี้ยประกันชีวิต
มักจะมีการช าระเป็นรายปีและมีจ านวนที่เท่ากันทุกปีตลอดอายุสัญญา จะเห็นได้ว่าแม้ว่าผู้เอาประกันจะมีอายุมากข้ึน
มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากขึ้นก็ตามแต่จ านวนเบี้ยประกันชีวิตที่จะต้องจ่ายนั้นได้มีการก าหนดล่วงหน้าตามที่ระบุ
ไว้ นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลสุขภาพของผู้เอาประกันภัยที่เป็นสาระส าคัญจะช่วยการพิจารณารับประกันภัยของ
บริษัทมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตัวแทนประกันชีวิตมีความใกล้ชิดกับลูกค้าสามารถให้ค าแนะน าในการกรอกข้อมูลในใบ
ค าขอเอาประกันชีวิตได้อย่างครบถ้วน 
 2.4 ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีการแพทย์และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรมีการพัฒนาสูงขึ้นเป็นล าดับส่งผลให้ประชาชนมีอายุ
ยืนยาวมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเกษียณเมื่อมีอายุ 60 ปี ถ้าหากมีชีวิตถึง 80 ปี แสดงว่าจะต้องมีการออมเงินในช่วงที่มี
รายได้เพื่อน าไปใช้ในช่วงเวลาที่เกษียณอายุแล้วประมาณ 20 ปี แนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาพิจารณาคือการเลือกซื้อ
กรมธรรม์แบบบ านาญจากบริษัทประกันชีวิตซึ่งมีทั้งแบบช าระเบี้ยประกันชีวิตรายปี และช าระเบี้ยประกันครั้งเดียว 
กรมธรรม์บ านาญจะให้ความคุ้มครองด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่ขาดรายได้เนื่องจากการเกษียณอายุ จุดเด่นของ
กรมธรรม์แบบดังกล่าวคือจะมีการรับรองจากบริษัทประกันชีวิตว่าจะต้องจ่ายเงินรายปีให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตเป็น
จ านวนเงินที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า บทบาทที่ส าคัญของตัวแทนประกันชีวิตที่จะช่วยให้สังคมผู้สูงอายุของไทยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีได้โดยการแนะน าให้มีการซื้อความคุ้มครองรายได้เพื่อเอาไว้ดูแลตนเอง  
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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

5-26



ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

ประมวลความรู้     5-3 
 

 

 
 

 

เร่ืองที ่5.1  
การบูรณาการความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับตัวแทนประกนัชีวติ 
   
  

ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการแนะน าประกอบการเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กฎหมายต่าง  ๆ แนวทางการให้บริการที่ดี   
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต  เป็นต้น   

       ความรู้ที่ตัวแทนประกันชีวิตควรมีเพื่อจะได้สามารถอธิบายให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของ          
การประกันชีวิต สรุปได้ดังนี้ คือ 
 
1. ประโยชน์ ชนิด ประเภท และแบบของการประกนัชีวติ 

1.1 ประโยชน์ของการประกันชีวิต ประโยชน์สูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใช่ผลก าไรจากการลงทุน หากแต่
เป็นความคุ้มครองแก่ครอบครัวไม่ว่าในกรณีที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพียงงวดเดียว ครอบครัวจะได้รับการชดใช้เท่ากับ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตทันที ผลประโยชน์รองลงมาคือการออมทรัพย์ และยังมีผลประโยชน์ส าคัญอีกหลายประการ 
สรุปได้ดังนี้  
                1) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว 
                2) เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ 
                3) เพื่อประโยชน์ในด้านการลงทุน 
                4) เพื่อมีรายได้ยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และชราภาพ 
                5) เพื่อช่วยปลูกฝังอุปนิสัยประหยัด รู้จักใช้เงินไปในทางที่เป็นประโยชน์ 
                6) เพื่อช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
       1.2 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต เมื่อลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการประกันชีวิตแล้ว 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถอธิบายประเภท ชนิดและแบบของการประกันชีวิตเพื่อลูกค้าจะได้เลือกประเภท ชนิด
และแบบประกันชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ กล่าวคือ  
                 1.2.1 ชนิดของการประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1) ชนิดไม่มีเงินปันผล  
                    2) ชนิดมีเงินปันผล  
 โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดมีเงินปันผล มีเงื่อนไขก าหนดการจ่ายเงินปันผลไว้ เบี้ยประกันภัย    
จึงสูงกว่าชนิดไม่มีเงินปันผล  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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รายช่ือผู้เขยีน 
 
 

 

 

ช่ือ             อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พลู 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ ์อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 1 

 

 ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                        
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 2, บทที่ 3 
 

  
 

 ช่ือ             อาจารย์วีณา  อรา่มวัฒนเ์ศรษฐ  
 วุฒิ             กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                        FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                  ACS (Associate, Customer Service) 
 ต าแหน่ง       ผู้จัดการสายงาน สายวชิาการ 
    บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 บทที่เขียน    บทที่ 2, บทที่ 3 
 
 

  
 

ช่ือ            อาจารย์ปรีชา ไพบูลย์วุฒโิชค 
วุฒิ           สต.บ. (ประกันภยั) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          บธ.ม. (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
  บริษัทฟิลลิปประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 4 
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ช่ือ        อาจารย์นิพพิชฌน ์โกวิทวณิชกานนท์ 
วุฒิ         บธ.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
                บธ.ม. Southeastern University, Washington D.C., U.S.A. 
ต าแหน่ง     นักวางแผนการลงทุนธนาคาร ซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 

 
ช่ือ           อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ         ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวทิยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง     วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 6  
 

 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 
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           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

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

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

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

 
วตัถุประสงค์  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

  
ช่ือ             อาจารยว์ีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
 วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                       FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
 ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
   บริษัทไทยประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
 บทที่เขียน    บทที่ 3, บทที่ 4  
 

 

  
ช่ือ            อาจารย์ปรีชา ไพบูลย์วุฒโิชค 
วุฒิ           สต.บ. (ประกันภยั) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          บธ.ม. (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
  บริษัทฟิลลิปประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 

 

 
 
 
ช่ือ           อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ         ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวทิยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง     วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 6  
 

 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

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

 
วตัถุประสงค์  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต



 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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

 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

รายช่ือผู้เขยีน 
 
 

 

 

ช่ือ             อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พลู 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ ์อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 1 

 

 ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                        
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 2, บทที่ 3 
 

  
 

 ช่ือ             อาจารย์วีณา  อรา่มวัฒนเ์ศรษฐ  
 วุฒิ             กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                        FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                  ACS (Associate, Customer Service) 
 ต าแหน่ง       ผู้จัดการสายงาน สายวชิาการ 
    บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 บทที่เขียน    บทที่ 2, บทที่ 3 
 
 

  
 

ช่ือ            อาจารย์ปรีชา ไพบูลย์วุฒโิชค 
วุฒิ           สต.บ. (ประกันภยั) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          บธ.ม. (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
  บริษทัฟิลลิปประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 4 
 

 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

  
 
ช่ือ        อาจารย์นิพพิชฌน ์โกวิทวณิชกานนท์ 
วุฒิ         บธ.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
                บธ.ม. Southeastern University, Washington D.C., U.S.A. 
ต าแหน่ง     นักวางแผนการลงทุนธนาคาร ซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 

 
ช่ือ           อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ         ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวทิยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง     วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 6  
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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

 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

รายช่ือผู้เขยีน 
 
 

 

 

ช่ือ             อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พลู 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ ์อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 1 

 

 ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                        
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 2, บทที่ 3 
 

  
 

 ช่ือ             อาจารย์วีณา  อรา่มวัฒนเ์ศรษฐ  
 วุฒิ             กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                        FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                  ACS (Associate, Customer Service) 
 ต าแหน่ง       ผู้จัดการสายงาน สายวชิาการ 
    บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 บทที่เขียน    บทที่ 2, บทที่ 3 
 
 

  
 

ช่ือ            อาจารย์ปรีชา ไพบูลย์วุฒโิชค 
วุฒิ           สต.บ. (ประกันภยั) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          บธ.ม. (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
  บริษัทฟิลลิปประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 4 
 

 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

  
 
ช่ือ        อาจารย์นิพพิชฌน ์โกวิทวณิชกานนท์ 
วุฒิ         บธ.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
                บธ.ม. Southeastern University, Washington D.C., U.S.A. 
ต าแหน่ง     นักวางแผนการลงทุนธนาคาร ซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย) 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 

 
ช่ือ           อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ         ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวทิยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง     วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 6  
 

 



ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ช่ือ           อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ         ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวทิยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง     วิทยากรพิเศษบริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   เพิ่มเติม บทที่ 1  

  
 
 
ช่ือ            อาจารย์ณวดี  เรืองรัตนเมธี 
วุฒิ            BBA, MBA มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
ต าแหน่ง       ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ ่ฝา่ยพัฒนาธุรกิจ 1 
                บริษัทไทยรีประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   เพิ่มเติม บทที่ 2  

  
 
 
ช่ือ            อาจารย์สุนิดา พริบไหว 
วุฒิ          ศศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
         MBA, Mount Saint Mary’s University, USA 
  FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
         AFSI (Associate, Financial Services Institute) LOMA 
  AFPTTM (Associate Financial Planner Thai) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย                             
ต าแหน่ง     ผู้จัดการอาวุโส ฝา่ยฝกึอบรมและวิชาการ  
  บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  
บทที่เขียน   เพิ่มเติม บทที่ 3  

  
 
 
ช่ือ           อาจารย์เจษฎา สุนันท์ชยั 
วุฒิ     บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  วท.ม. (สถิติประยกุต์ สาขาวิทยาการประกันภยั) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
  AFPTTM (Associate Financial Planner Thai) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย                                
ต าแหน่ง    ผู้จัดการอาวุโส ฝา่ยการตลาด  
  บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   เพิ่มเติม บทที่ 3 
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ช่ือ            อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ 
วุฒิ    B.Com (พาณิชย์ศาสตร์) University of Pune, India 
               MIB (ธุรกิจระหว่างประเทศ) Macquarie University, Australia 
ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการ ส านักกจิการระหว่างประเทศ 
   ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
บทที่เขียน   เพิ่มเติม บทที่ 4 

   
 
 
ช่ือ            อาจารย์ชัชวาลย์   วยัมหสวุรรณ 
วุฒิ            วท.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  M.S. (Actuarial Science) University of  
               Iowa, U.S.A. 
               ASA (Society of Actuaries, U.S.A.  
ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์ช่องทางการจ าหน่าย 
บทที่เขียน   เพิ่มเติม บทที่ 5 

 

 

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ช่ือ           อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ         ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวทิยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง     วิทยากรพิเศษบริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   เพิ่มเติม บทที่ 1  

  
 
 
ช่ือ            อาจารย์ณวดี  เรืองรัตนเมธี 
วุฒิ            BBA, MBA มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
ต าแหน่ง       ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ ่ฝา่ยพัฒนาธุรกิจ 1 
                บริษัทไทยรีประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   เพิ่มเติม บทที่ 2  

  
 
 
ช่ือ            อาจารย์สุนิดา พริบไหว 
วุฒิ          ศศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
         MBA, Mount Saint Mary’s University, USA 
  FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
         AFSI (Associate, Financial Services Institute) LOMA 
  AFPTTM (Associate Financial Planner Thai) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย                             
ต าแหน่ง     ผู้จัดการอาวุโส ฝา่ยฝกึอบรมและวิชาการ  
  บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  
บทที่เขียน   เพิ่มเติม บทที่ 3  

  
 
 
ช่ือ           อาจารย์เจษฎา สุนันท์ชยั 
วุฒิ     บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  วท.ม. (สถิติประยกุต์ สาขาวิทยาการประกันภยั) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
  AFPTTM (Associate Financial Planner Thai) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย                                
ต าแหน่ง    ผู้จัดการอาวุโส ฝา่ยการตลาด  
  บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   เพิ่มเติม บทที่ 3 
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ช่ือ            อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ 
วุฒิ    B.Com (พาณิชย์ศาสตร์) University of Pune, India 
               MIB (ธุรกิจระหว่างประเทศ) Macquarie University, Australia 
ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการ ส านักกจิการระหว่างประเทศ 
   ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
บทที่เขียน   เพิ่มเติม บทที่ 4 

   
 
 
ช่ือ            อาจารย์ชัชวาลย์   วยัมหสวุรรณ 
วุฒิ            วท.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  M.S. (Actuarial Science) University of  
               Iowa, U.S.A. 
               ASA (Society of Actuaries, U.S.A.  
ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์ช่องทางการจ าหน่าย 
บทที่เขียน   เพิ่มเติม บทที่ 5 
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ช่ือ           อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ         ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวทิยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง     วิทยากรพิเศษบริษัทไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   เพิ่มเติม บทที่ 1  

  
 
 
ช่ือ            อาจารย์ณวดี  เรืองรัตนเมธี 
วุฒิ            BBA, MBA มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
ต าแหน่ง       ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ ่ฝา่ยพัฒนาธุรกิจ 1 
                บริษัทไทยรีประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   เพิ่มเติม บทที่ 2  

  
 
 
ช่ือ            อาจารย์สุนิดา พริบไหว 
วุฒิ          ศศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
         MBA, Mount Saint Mary’s University, USA 
  FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
         AFSI (Associate, Financial Services Institute) LOMA 
  AFPTTM (Associate Financial Planner Thai) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย                             
ต าแหน่ง     ผู้จัดการอาวุโส ฝา่ยฝกึอบรมและวิชาการ  
  บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  
บทที่เขียน   เพิ่มเติม บทที่ 3  

  
 
 
ช่ือ           อาจารย์เจษฎา สุนันท์ชยั 
วุฒิ     บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  วท.ม. (สถิติประยกุต์ สาขาวิทยาการประกันภยั) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
  AFPTTM (Associate Financial Planner Thai) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย                                
ต าแหน่ง    ผู้จัดการอาวุโส ฝา่ยการตลาด  
  บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   เพิ่มเติม บทที่ 3 
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