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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 
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                                                                          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   
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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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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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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  
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        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 ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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 ้
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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 
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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  
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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) 
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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 
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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 
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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 
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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  
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