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คู่มือเตรียมสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาต “นายหน้าประกนัชีวติ” 

คูม่ือเตรียมสอบชดุนีจ้ดัทาํขึน้เพือ่รวบรวมความรู้ และข้อมลูตา่งๆที่สาํคญัโดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้ใช้ในการ

เตรียมความพร้อมในการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนญุาตเป็น " นายหน้าประกนัชีวติ" โดยทางผู้จดัทําหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่

เอกสารชดุนีจ้ะเป็นประโยชน์แกท่กุทา่นในการนําความรู้นีไ้ปใช้ หรือแนะนําให้กบัลกูค้า ผู้ เอาประกนั บคุคลทัว่ไปได้อยา่ง

ถกูต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

เน้ือหาวชิา และเกณฑ์การสอบ 

หมวดวชิำ จ ำนวนขอ้สอบ คะแนนเตม็ เกณฑก์ำรผำ่น 

1.วชิำจรรยำบรรณ  70% 10 ขอ้ 20 คะแนน 14 คะแนน 
2.วชิำควำมรู้เก่ียวกบักำรประกนัชีวติ  60% 

2.1  ประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชยว์ำ่ดว้ยกำรประกนัชีวติ 

2.2  พรบ.ประกนัชีวติ พ.ศ.2535  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย พรบ.ประกนั
ชีวติ (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2551  

2.3  หลกักำรประกนัชีวติ 

 

20 ขอ้ 
20 ขอ้ 

 

50 ขอ้ 

 

40 คะแนน 
40 คะแนน 

 

100 คะแนน 

108 คะแนน 

รวม 100 ขอ้ 200 คะแนน 122 คะแนน 
หมายเหตุ  คดิคะแนนสอบข้อละ  2 คะแนน 
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1. กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบันายหน้าประกนัชีวติ 

 ประมวลกฏหมำยแพง่และพำณิชยว์ำ่ดว้ยกำรประกนัชีวติ 

 พระรำชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบญัญติัประกนัชีวติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 

ประเภทของสัญญาประกนัภัย 

1. สัญญาประกนัวนิาศภัย 

สญัญำซ่ึงบุคคลหน่ึงตกลงจะใชค้ำ่สินไหมทดแทนหรือใชเ้งินจ ำนวนหน่ึงให ้ในกรณีมีวนิำศภยั หรือเหตุอยำ่งอ่ืน

ใดในอนำคตดัง่ไดร้ะบุไวใ้นสญัญำ และในกำรน้ีบุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะส่งเงินท่ีเรียกวำ่ “ เบ้ียประกนัภยั ” 

2. สัญญาประกนัชีวติ 

สญัญำท่ีคู่สญัญำฝ่ำยผูรั้บประกนัภยัตกลงชดใชเ้งินจ ำนวนหน่ึงให ้เม่ือมีเหตุอยำ่งหน่ึงในอนำคตตำมท่ีระบุไวใ้น

สญัญำ   กำรชดใชเ้งินของผูรั้บประกนั อำศยัควำมทรงชีพหรือควำมมรณะของผูเ้อำประกนั 

ลกัษณะของสัญญาประกนัภัย ( มาตรา 861 ) 

ลกัษณะของสญัญำประกนัภยั       เป็นสญัญำซ่ึงบุคคลหน่ึงตกลงจะใชค้่ำสินไหมทดแทนหรือใชเ้งินจ ำนวนหน่ึงให ้ใน

กรณีมีวนิำศภยั หรือเหตุอยำ่งอ่ืนใดในอนำคต ดัง่ไดร้ะบุไวใ้นสญัญำ และในกำรน้ีบุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะส่งเงินท่ี

เรียกวำ่ “เบ้ียประกนัภยั” 

ลกัษณะของสัญญาประกนัชีวติ 

 เป็นสญัญำต่ำงตอบแทน 

 เป็นสญัญำเส่ียงโชค 

 เป็นสญัญำท่ีตอ้งกำรควำมซ่ือสตัยอ์ยำ่งยิง่ 

 เป็นสญัญำท่ีตอ้งมีหลกัฐำนเป็นหนงัสือ 

 เป็นสญัญำท่ีมีหน่วยงำนภำครัฐก ำกบัดูแล 

สัญญาต่างตอบแทน 

ผูเ้อำประกนัภยั     >>>  มีหนำ้ท่ีส่งเบ้ียประกนั 

ผูรั้บประกนัภยั     >>> มีหนำ้ท่ี ชดใช้เงนิค่าสินไหมทดแทน หรือจ ำนวนเงินเอำประกนัใหผู้รั้บ

ประโยชน์เม่ือผูเ้อำประกนัเสียชีวติระหวำ่งสญัญำ 
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สัญญาเส่ียงโชค 

 สญัญำซ่ึงกำรช ำระหน้ีตำมสญัญำจะท ำต่อเม่ือมีเหตุกำรณ์อนัไม่แน่นอนเกิดข้ึนในอนำคต 

ฝ่ำยผูเ้อำประกนัภยั  เส่ียงโชคโดยกำรช ำระเบ้ียประกนัภยั 

ฝ่ำยผูรั้บประกนัภยั  เส่ียงโชคท่ีจะตอ้งเสียค่ำสินไหมทดแทน หำกวำ่เกิดภยันั้นตำมท่ีระบุในสญัญำ 

สัญญาทีต้่องการความซ่ือสัตย์อย่างยิง่ 

ผูข้อเอำประกนัภยัตอ้งแถลงขอ้ควำมจริงทั้งหมดท่ีผูรั้บประกนัภยัตอ้งกำรทรำบ กรณีผูเ้อำประกนัภยั ปกปิด

ขอ้ควำมจริง แถลงควำมเทจ็ในส่ิงซ่ึงเป็นสำระส ำคญั   หากผู้รับประกนัภัยทราบภายหลงั จากสัญญามผีลบังคบักส็ามารถ

บอกล้างเป็นโมฆยีกรรมได้ 

สัญญาทีต้่องมหีลกัฐานเป็นหนังสือ 

หลกัเกณฑใ์นกำรท ำสญัญำประกนัชีวติ กรมธรรมท่ี์สมบูรณ์ตอ้งมีเน้ือควำมตำมสญัญำ และตอ้งลงลำยมือช่ือของ

ผูรั้บประกนั 

กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีสมบูรณ์ ตอ้งประกอบดว้ย 

1. จ ำนวนเงินซ่ึงเอำประกนั 

2. จ ำนวนเบ้ียประกนัภยั และวธีิส่งเบ้ียประกนัภยั 

3. เวลำเร่ิมตน้ และเวลำส้ินสุดของสญัญำ 

4. ช่ือหรือยีห่อ้ของผูรั้บประกนัภยั 

5. ช่ือหรือยีห่อ้ของผูเ้อำประกนัภยั 

6. ช่ือผูรั้บประโยชน์ ถำ้จะพึงมี (บำงกรณีไม่ระบุก็ได)้ 

7. วนัท ำสญัญำประกนัภยั (วนัท่ีท ำสญัญำประกนัภยัเกิดข้ึน) 

8. สถำนท่ี และวนัท่ีไดท้ ำกรมธรรมป์ระกนัภยั (วนัท่ีออกกรมธรรม)์ 
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สัญญาทีม่หีน่วยงานภาครัฐก ากบัดูแล 

ในท่ีน้ีหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลไดแ้ก่ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั หรือ 

คปภ. ส ำนกังำนใหญ่ ถนนรัชดำภิเษก 

บุคคลเกีย่วข้องกบัสัญญาประกนัภัย 

1. ผู้เอาประกนัภัย หมำยถึง คู่สญัญำฝ่ำยซ่ึงตกลงจะส่งเบ้ียประกนัภยั ( ลูกคำ้ ) 

2. ผู้รับประกนัภัย  หมำยถึง คู่สญัญำฝ่ำยซ่ึงตกลงจะใชค้่ำสินไหมทดแทน หรือใชเ้งินจ ำนวนหน่ึงให ้( บริษทั ) 

3. ผู้รับประโยชน์ หมำยถึง บุคคลผูจ้ะพึงไดรั้บค่ำสินไหมทดแทนหรือรับจ ำนวนเงินใชใ้ห ้

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกนัภัย  

1. โดยฝ่ำยหน่ึง แสดงเจตนำท ำค ำเสนอ คือ ลูกคำ้ลงช่ือและลงรำยละเอียดในใบค ำขอเอำประกนั 

2. อีกฝ่ำยหน่ึงท ำค ำสนอง คือ บริษทัตกลงอนุมติัพิจำรณำรับประกนั จึงเกิดสญัญำประกนัชีวติข้ึน 

(กรณีผูเ้ยำวเ์อำประกนัชีวติตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกพอ่แม่, ผูป้กครอง) 

หน้าทีใ่นการเปิดเผยข้อความจริง 

1. ผูท่ี้มีหนำ้ท่ีเปิดเผยขอ้ควำมจริงคือ ผูเ้อำประกนัภยั 

2. เวลำท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้ควำมจริงคือ ผูเ้อำประกนัมีหนำ้ท่ีเปิดเผยขอ้ควำมจริงขณะยืน่ขอเอำประกนัภยัและหนำ้ท่ีจะ

มีอยูต่่อไปจนกระทัง่ผูรั้บประกนัตอบตกลงรับประกนั 

3. ขอ้ควำมจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีตอ้งเปิดเผยคือ เร่ืองท่ีผูรั้บประกนัภยัทรำบแลว้ จะจูงใจใหผู้รั้บประกนัภยัเรียก

เบ้ียสูงข้ึน หรือบอกปัดไม่ยอมรับประกนั 

4. ผลของกำรไม่เปิดเผยขอ้ควำมจริงกรณีผูเ้อำประกนัไม่เปิดเผยควำมจริง หรือแถลงขอ้ควำมอนัเป็นเท็จสญัญำ

ประกนัชีวตินั้นตกเป็นโมฆียกรรม 

5. ก ำหนดเวลำในกำรบอกลำ้งบริษทัจะตอ้งก ำหนดระยะเวลำในกำรใชสิ้ทธิบอกลำ้งภำยใน 2 ปี นบัแต่วนัท ำสญัญำ 

หรือต่ออำยสุญัญำคร้ังสุดทำ้ย และตอ้งใชสิ้ทธิบอกลำ้งภำยใน 1 เดือน นบัแตท่รำบมูลเหตุอนัจะบอกลำ้งได ้

มิฉะนั้นสิทธิบอกลำ้งตกไป 
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การแถลงอายุคลาดเคล่ือน 

กรณีท่ี 1 :  อำยท่ีุถูกตอ้งอยูใ่นพิกดัอตัรำทำงกำรคำ้ปกติ 

 แถลงอำยตุ  ่ำกวำ่ควำมเป็นจริง (ช ำระเบ้ียต ่ำกวำ่ควำมจริง) บริษทัจะลดเงินเอำประกนัตำมส่วน 

 แถลงอำยสูุงกวำ่ควำมเป็นจริง (ช ำระเบ้ียสูงกวำ่ควำมจริง) บริษทัจะคืนเบ้ียประกนัส่วนท่ีเกินแก่ผูเ้อำประกนั 

กรณีท่ี 2 :  อำยท่ีุถูกตอ้งอยูน่อกพิกดัอตัรำทำงกำรคำ้ปกติ 

 สญัญำประกนัชีวติจะตกเป็นโมฆียะ บริษทัจะคืนเบ้ีย และบอกเลิกสญัญำประกนัภยั 

หน้าที่ของผู้รับประกันภัย 

1. หนำ้ท่ีในกำรออกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

2. หนำ้ท่ีชดใชเ้งินตำมสญัญำ 

 สญัญำประกนัชีวติแบบอำศยัควำมทรงชีพ 

 สญัญำประกนัชีวติแบบอำศยัควำมมรณะ 

 สญัญำประกนัชีวติแบบอำศยัทั้งกำรทรงชีพและควำมมรณะ 

ข้อยกเว้นความรับผดิของผู้รับประกนัภัย 

1. ผูเ้อำประกนัท ำอตัวนิิบำตกรรมดว้ยใจสมคัร ภำยใน 1 ปี นบัแต่วนัท ำสญัญำหรือ ต่ออำยสุญัญำคร้ังสุดทำ้ย              

“ ผู้รับประกนัจะคืนเบีย้ประกนัภยั ทีไ่ด้ช าระให้แก่บริษัทแล้วทั้งหมด ” 

2. บุคคลนั้นถูกผูรั้บประโยชน์ฆ่ำตำยโดยเจตนำ “ ผู้รับประกนัภัยจ าต้องใช้เงนิค่าไถ่ถอนกรมธรรม์แก่ทายาท ” 

การเปลีย่นตัวผู้รับประโยชน์ 

ผูรั้บประโยชน์ คือ บุคคลท่ีผูเ้อำประกนัภยัก ำหนดใหเ้ป็นผูรั้บจ ำนวนเงินเอำประกนัภยักรณีผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวติ 

 ผูรั้บประโยชน์เป็นใครก็ไดไ้ม่จ ำเป็นตอ้งมีส่วนไดเ้สีย 

 กรณีผูรั้บประโยชน์ระบุไวห้ลำยคน หำกผูรั้บประโยชน์คนใด เสียชีวติก่อนผูเ้อำประกนั จ ำนวนเงินเอำ

ประกนัในส่วนของผูรั้บประโยชน์คนท่ีเสียชีวติก่อนจะตกแก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลือ คนละเท่ำๆ กนั 

 ผูเ้อำประกนัสำมำรถเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ไดโ้ดยแจง้ใหผู้รั้บประกนัทรำบ และยนิยอม 

 หำกผูเ้อำประกนัส่งมอบกรมธรรมใ์หผู้รั้บประโยชน์แลว้ และ ผูรั้บประโยชน์ไดแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงับริษทั

วำ่ ตนจะถือเอำประโยชน์แห่งสญัญำนั้น ผูเ้อำประกนัจะไม่สำมำรถเปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ไดอี้กต่อไป 
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การบอกเลกิสัญญาประกนัชีวติ 

 ผูเ้อำประกนัภยั สำมำรถแจง้ยกเลิกภำยใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บกรมธรรม ์(Free Look Period) 

 โดยกำรงดไม่ส่งเบ้ียประกนัในปีต่อไป 

 หำกมีมูลค่ำเงินสดเกิดข้ึนแลว้ ผูเ้อำประกนัจะไดรั้บมูลค่ำเงินสด (มูลค่ำเงินสดจะเกิดข้ึนหลงักรมธรรมปี์ท่ี2) 

สิทธิของทายาทผู้เอาประกนัภัย 

ผูรั้บประกนัภยัไม่สำมำรถฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยกบับุคคลท่ีท ำใหผู้เ้อำประกนัเสียชีวติได ้เพรำะเป็นสิทธิของทำยำทผูเ้อำ

ประกนัในกำรเรียกร้อง 

สิทธิของเจ้าหนีข้องผู้เอาประกนัภัย 

 กรณีไม่ไดร้ะบุตวัผูรั้บประโยชนไ์วเ้ฉพำะเจำะจงจ ำนวนเงินเอำประกนัถือเป็นทรัพยสิ์นส่วนหน่ึงของกอง

มรดกเจำ้หน้ีสำมำรถบงัคบัช ำระหน้ีจำกจ ำนวนเงินดงักล่ำวได ้

 กรณีระบุตวัผูรั้บประโยชน์ไวเ้ฉพำะเจำะจงเจำ้หน้ีมีสิทธิไดรั้บช ำระหน้ีไม่เกินจ ำนวนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อำ

ประกนัภยัไดช้ ำระส่งไปแลว้เท่ำนั้น 

 กรณีระบุใหเ้จำ้หน้ีเป็นผูรั้บประโยชน์ในกรมธรรมเ์จำ้หน้ีมีสิทธิไดรั้บเงินเอำประกนัภยัเตม็จ ำนวน 

อายุความ 

อำยคุวำม คือ ระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดใหใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องภำยใน 10 ปี หำกไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด คดี

ถือวำ่ขำดอำยคุวำม ผูเ้อำประกนัใชก้รมธรรมเ์ป็นหลกัฐำนกำรฟ้องร้อง ผูรั้บประกนัใชใ้บค ำขอเอำประกนัเป็นหลกัฐำนกำร

ฟ้องร้อง 
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กฏเกณฑ์การใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ในการซ้ือประกนัชีวติ 

เง่ือนไข การใช้สิทธ์ิลดหย่อนภาษ ี
1. ระยะเวลำเอำประกนัภยัตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป 

2. น ำเบ้ียฯไปหกัลดหยอ่นภำษีไดไ้ม่เกิน 100,000 บำท 
(ส่วนตวั) 

3. ใบเสร็จ / หนงัสือรับรองกำรช ำระเบ้ีย 

4. ไม่ก ำหนดเง่ือนไขกำรจ่ำยเงินคืน 

1. ระยะเวลำเอำประกนัภยัตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 

2. น ำเบ้ีย สญัญำหลกั ไปหกัลดหยอ่นภำษีไดไ้ม่เกิน 
100,000 บำท (ส่วนตวั) 

3. แยกรำยกำรในใบเสร็จรับเงิน โดยใหห้กัลดหยอ่น
ไดเ้ฉพำะเบ้ียชีวติเท่ำนั้น 

4.1 กรณีมีเงินจ่ำยคืนทุกปี เงินจ่ำยคืนแต่ละปีตอ้งไม่
เกิน 20% ของเบ้ียฯรำยปี 

4.2 กรณีมีเงินจ่ำยคืนเป็นช่วง เช่น ทุก 3 ปี ทุก 5 ปี เงิน
จ่ำยคืนแต่ละช่วงตอ้งไม่เกิน 20% ของเบ้ียสะสม
ในช่วงนั้น 

4.3 กรณีท่ีจ่ำยเงินคืนไม่เขำ้หลกัเกณฑ ์4.1 และ 4.2 เงิน
จ่ำยคืนสะสมตอ้งไม่เกิน 20% ของเบ้ียสะสม 
 

ค่ำลดหยอ่นแบบประกนับ ำนำญ (ส่วนตวั) 1. เป็นกำรจ่ำยเบ้ียประกนัภยัส ำหรับกรมธรรม์
ประกนัชีวติแบบบ ำนำญท่ีมีก ำหนดเวลำตั้งแต่สิบ
ปีข้ึนไป 

2. เป็นกำรประกนัชีวติท่ีไดเ้อำประกนัไวก้บัผูรั้บ
ประกนัภยัท่ีประกอบกิจกำรประกนัชีวติใน
รำชอำณำจกัร 

3. มีกำรก ำหนดกำรจ่ำยผลประโยชน์เงินบ ำนำญเป็น
รำยงวดอยำ่งสม ่ำเสมอ ซ่ึงจ ำนวนผลประโยชน์
เงินบ ำนำญดงักล่ำวจะจ่ำยเท่ำกนัทุกงวดหรือจ่ำย
ในสดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนตำมระยะเวลำกำรเอำประกนั
ก็ได ้โดยกำรจ่ำยผลประโยชนเ์งินบ ำนำญจะจ่ำย
ตำมกำรทรงชีพท่ีอำจมีกำรรับรองจ ำนวนงวดใน
กำรจ่ำยท่ีแน่นอน 

4. มีกำรก ำหนดช่วงอำยขุองกำรจ่ำยผลประโยชนเ์งิน
บ ำนำญเม่ือผูมี้เงินไดมี้อำยตุั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป ถึง
อำย ุ85 ปี หรือกวำ่นั้น และผูมี้เงินไดต้อ้งจ่ำยเบ้ีย
ประกนัภยัครบถว้นแลว้ก่อนไดรั้บผลประโยชน์
เงินบ ำนำญ ใหย้กเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินได้
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เท่ำท่ีจ่ำยเป็นเบ้ียประกนัภยั ส ำหรับกำรประกนั
ชีวติแบบบ ำนำญของผูมี้เงินไดเ้พ่ิมข้ึนอีกในอตัรำ
ร้อยละ 15 ของเงินไดพึ้งประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 

บำท ทั้งน้ี ส ำหรับเบ้ียประกนัท่ีจ่ำยตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกรำคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 

หกัค่ำลดหยอ่นประกนัชีวติคู่สมรส ถำ้ควำมเป็นสำมีภรรยำมีตลอดปีภำษีและภรรยำมีประกนั
ชีวติน ำเบ้ียมำหกัเพ่ิมได ้10,000 บำท 

หกัค่ำลดหยอ่นประกนัชีวติบิดำ มำรดำ 1. น ำไปหกัลดหยอ่นภำษีไดเ้ฉพำะ เบ้ียสญัญำ
สุขภำพ รวมกนัไม่เกิน 15,000 บำท 

2. ตอ้งมีอำย ุ60 ปี บริบูรณ์ 

3. มีเงินไดพึ้งประเมินไม่เกินคนละ 30,000 บำท 
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2. พระราชบัญญัติประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิม่เติม โดย พระราชบัญญตัิประกนัชีวติ 

(ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 

 ควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจประกนัชีวติ  คือ บริษทัในประเทศไทย และสำขำของบริษทัต่ำงประเทศ 

 ควบคุมบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกนัภยั  คือ ตวัแทน นำยหนำ้ นกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัผูป้ระเมินวนิำศภยั 

และดูแลลูกคำ้ผูถื้อกรมธรรม ์

มำตรำ 5 “นายทะเบียน” หมำยควำมวำ่ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือผูซ่ึ้ง

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัมอบหมำย 

มำตรำ 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบัญญตันิี ้และใหมี้อ ำนำจแต่งตั้งพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีกบั

ออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอตัรำในบญัชีทำ้ยพระรำชบญัญติัน้ี และก ำหนดกิจกำรอ่ืนเพ่ือ

ปฏิบติักำรตำมพระรำชบญัญติัน้ี กบัออกประกำศตำมบทแห่งพระรำชบญัญติัน้ี 

โครงสร้างพระราชบัญญตัิ 

พระรำชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย พระรำชบญัญติัประกนัชีวติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 

พระรำชบญัญติัทั้ง 2 ฉบบัถูกแบ่งออกเป็น 6 หมวดดงัน้ี 

หมวด 1 บริษทั 

หมวด 2 กำรควบคุมบริษทั 

หมวด 3 กำรเพิกถอนใบอนุญำตประกอบ ธุรกิจประกนัชีวติ 

หมวด 4 ตวัแทนประกนัชีวติ และนำยหนำ้ประกนัชีวติ 

หมวด 5 กองทุนประกนัชีวติ 

หมวด 6 บทก ำหนดโทษ 
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สาระส าคัญของพระราชบัญญตัิ 

กฎหมำยท่ีเก่ียวกบักำรก ำกบั ดูแลควำมมัน่คงทำงกำรเงิน กำรวำงหลกัทรัพยป์ระกนัไวก้บันำยทะเบียนบริษทัผูป้ระกอบ

ธุรกิจประกนัภยัจะตอ้งวำงหลกัทรัพยเ์ป็นเงินสด พนัธบตัร หรือ ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ตำมท่ีก ำหนดไวก้บันำยทะเบียน เพ่ือเป็น

หลกัประกนัส ำหรับลูกคำ้ ในอนัท่ีจะไดรั้บกำรช ำระหน้ีก่อนเจำ้หน้ีรำยอ่ืน วางหลกัทรัพย์ไม่ต า่กว่า 20,000,000 บาท 

บริษัท 

กำรประกอบธุรกิจประกนัชีวติจะกระท ำไดเ้ม่ือไดจ้ดัตั้งข้ึนในรูปบริษทัมหำชนจ ำกดัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทั

มหำชนจ ำกดั และโดยไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกนัชีวติจำกรัฐมนตรีโดยอนุมติัคณะรัฐมนตรี 

บริษัทประกนัชีวติต่างประเทศ จะตั้งสำขำของบริษทัเพ่ือประกอบธุรกิจประกนัชีวติตำมพระรำชบญัญติัน้ีได้

ต่อเม่ือไดรั้บใบอนุญำตจำกรัฐมนตรี โดยอนุมติัคณะรัฐมนตรี 

บริษทัตอ้งมีจ ำนวนหุน้ท่ีบุคคลผูมี้สญัชำติไทยถืออยูไ่ม่ต ่ำกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด 

และตอ้งมีกรรมกำรเป็นบุคคลผูมี้สญัชำติไทยไม่ต ่ำกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกนัชีวติจะควบกบับริษทัจ ำกดัหรือบริษทัมหำชนจ ำกดัอ่ืนมิได ้เวน้

แต่จะควบกบับริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกนัชีวติดว้ยกนั กำรควบบริษทัเขำ้กนั ใหก้ระท ำไดเ้ม่ือไดรั้บ

ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

ในกรณีใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกนัชีวติของบริษทัใดส้ินอำย ุใหถื้อวำ่บริษทันั้นถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญำต

ประกอบธุรกิจประกนัชีวติ 

บริษทัท่ีจะเปิดสำขำหรือยำ้ยท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ หรือส ำนกังำนสำขำตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกนำยทะเบียนและให้

เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธีิกำรและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัประกำศก ำหนด 

การจัดสรรเบีย้ประกนัภัยไว้เป็นเงินส ารอง 

บริษทัตอ้งจดัสรรเบ้ียประกนัภยัไวเ้ป็นเงินส ำรองประกนัภยั ส ำหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัมีควำมผกูพนัอยูแ่ละเงิน

ส ำรองอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
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การด ารงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง 

บริษทัตอ้งด ำรงเงินไวซ่ึ้งเงินกองทุนตลอดเวลำท่ีประกอบธุรกิจประกนัชีวติ เป็นอตัรำส่วนกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน ภำระ

ผกูพนั หรือตำมควำมเส่ียง หรือตำมท่ีส ำนกังำน คปภ. ก ำหนด  ( ไม่ต า่กว่า 50,000,000 บาท ) 

กฎหมายทีคุ้่มครองประชาชนโดยตรง 

1. กฎหมำยท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมทำงกำรตลำดของบริษทัประกนัภยัตวัแทน และนำยหนำ้ประกนัภยั 

 แบบและขอ้ควำมในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 วธีิกำรออก และเสนอขำยกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 กำรก ำกบักำรโฆษณำของบริษทัฯ 

 กำรก ำกบับุคลำกรประกนัภยั 

2. กำรจดัตั้งกองทุนประกนัชีวติ 

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวติ 

1. บริษทัมหำชนจ ำกดั 

2. สำขำของบริษทัประกนัภยัในต่ำงประเทศ 

สิทธิในการใช้ค าว่า “ประกนัชีวติ” 

เช่น บริษทัประกนัชีวติท่ีไดรั้บใบอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจประกนัชีวติตวัแทนประกนัชีวติ หรือนำยหนำ้ประกนัชีวติท่ีใช้

เพ่ือเป็นค ำแสดงช่ือในธุรกิจกำรเป็นตวัแทนประกนัชีวติหรือนำยหนำ้ประกนัชีวติของตน 

การควบคุมกจิการด าเนินการของบริษัท บริษัทกระท าการและงดเว้นกระท าการ 

1. หำ้มประกอบธุรกิจประกนัวนิำศภยั 

2. หำ้มลดทุนโดยมิไดรั้บอนุญำตจำกคณะกรรมกำร 

3. หำ้มโฆษณำจูงใจอนัเป็นเทจ็หรือเกินควำมจริงเก่ียวกบับริษทั หรือธุรกิจประกนัชีวติของบริษทั 

4. หำ้มมิใหบ้ริษทัประวงิกำรใชเ้งินแก่ผูเ้อำประกนัภยั หรือ ผูรั้บประโยชน์ หรือประวงิกำรคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีตอ้ง

จ่ำย หรือคืนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร หรือจ่ำยหรือคืนไปโดยไม่สุจริต 
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การก ากบัการจ่ายเงินตามสัญญาประกนัชีวติ ให้เกดิความเป็นธรรม 

การประวงิการใช้เงนิตามสัญญาประกนัชีวติ 

 หำ้มมิใหบ้ริษทัประวงิกำรใชเ้งิน หรือคืนเบ้ียแก่ผูเ้อำประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ โดยไม่มีเหตุอนัควรหรือโดย

ไม่สุจริต 

 ฝ่ำฝืนมีควำมผดิและมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บำท และถำ้เป็นควำมผิดต่อเน่ืองใหป้รับอีกวนัละ 20,000 บำท 

ตลอดเวลำท่ีฝ่ำฝืนอยู ่

ตัวแทน / นายหน้าประกนัชีวิต 

ตวัแทน   บริษทัมอบหมำยใหช้กัชวนคนอ่ืนมำท ำประกนัชีวติ                

นำยหนำ้  ผูช้ี้ช่อง จดักำรใหค้นมำท ำประกนัชีวติ    

ตวัแทน นายหน้า 

 ชกัชวน  ช้ีช่อง 

 รับเบ้ียไดเ้ม่ือมีหนงัสือมอบอ ำนำจ  รับเบ้ียไดเ้ม่ือมีหนงัสือมอบอ ำนำจ 

 บุคคลธรรมดำ  บุคคลธรรมดำ / นิติบุคคล 

 ไม่มีส ำนกังำน  ตอ้งมีส ำนกังำน 

 ไม่ตอ้งท ำสมุดทะเบียน  ท ำสมุดทะเบียน / บญัชี 

     คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิต 

1. บรรลุนิติภำวะ 

2. มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 

3. ไม่เป็นคนวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

4. ไม่เคยตอ้งโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดใหจ้ ำคุกในควำมผิด เก่ียวกบัทรัพย ์เวน้แต่ไดพ้น้โทษมำแลว้ไม่นอ้ย

กวำ่ 5 ปี ก่อนวนัขอรับใบอนุญำต 

5. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 

6. ไม่เป็นตวัแทนประกนัประกนัชีวติ 

7. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตเป็นตวัแทนประกนัชีวติ หรือใบอนุญำตนำยหนำ้ประกนัชีวติภำยในระยะเวลำ 5 ปี 

ก่อนขอรับใบอนุญำต 

8. ไดรั้บกำรศึกษำวชิำประกนัชีวติจำกสถำบนัท่ี คปภ. รับรอง และมีหนงัสือรับรองกำรอบรม ตำมหลกัสูตรท่ี

ก ำหนด 
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การย่ืนขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวติ 

เม่ือมคุีณสมบัตคิรบถ้วน สามารถขอรับใบอนุญาตได้จากนายทะเบียน  

1. สอบผำ่นตำมเกณฑท่ี์ คปภ.ก ำหนด 

2. ยืน่ขอรับใบอนุญำตไดต้ั้งแต่วนัท ำกำรถดัไป ณ ส ำนกังำน คปภ.  ถนนรัชดำภิเษก หรือ ส ำนกังำน คปภ.เขตบำง

นำ/ท่ำพระ  ส ำนกังำน คปภ.จงัหวดั ทุกจงัหวดั 

อตัราค่าธรรมเนียม 

ก าหนดโดย กฎกระทรวง 

 ค่ำสมคัรสอบควำมรู้ 200 บำท 

 ค่ำขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหนำ้ 300 บำท 

 ค่ำต่อใบอนุญำตเป็นนำยหนำ้ ขอต่ออำยใุบอนุญำตคร้ังท่ี 1    200 บำท 

 ค่ำต่อใบอนุญำตเป็นนำยหนำ้ ขอต่ออำยใุบอนุญำตคร้ังท่ี 2    200 บำท 

 ค่ำต่อใบอนุญำตเป็นนำยหนำ้ ขอต่ออำยใุบอนุญำตคร้ังท่ี 3 และคร้ังต่อๆ ไป 5ปี  800 บำท 

บทก าหนดโทษ 

 กระท ำกำรเป็นนำยหนำ้ประกนัชีวติ โดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำกนำยทะเบียนจ ำคุกไม่เกิน  6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 

50,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 นำยหนำ้ประกนัชีวติผูใ้ดท ำสญัญำโดยไม่ไดรั้บมอบอ ำนำจเป็นหนงัสือจำกบริษทั จ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่

เกิน 200,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 นำยหนำ้ไม่แสดงใบอนุญำตเป็นนำยหนำ้ประกนัชีวติทุกคร้ังท่ีมีกำรช้ีช่องใหบุ้คคลท ำสญัญำ หรือน ำขอ้ควำม

เร่ืองภำพโฆษณำ หรือหนงัสือช้ีช่องท่ีไม่ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกบริษทั ไปใชใ้นกำรช้ีช่องใหบุ้คคลท ำสญัญำ

ประกนัชีวติ ฝ่ำฝืนปรับไม่เกิน 30,000 บำท และถำ้หำกเป็นเหตุใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บริษทั หรือผูเ้อำประกนัภยั 

จ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
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การอุทธรณ์ค าส่ังเพกิถอนใบอนุญาต 

ผูถู้กสัง่เพิกถอนใบอนุญำตนำยหนำ้มี สิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(คปภ) ภำยใน 15 วนันบัแต่ ท่ีไดท้รำบ  และค ำสัง่ค  ำวนิิจฉยักำรอุทธรณ์ของคปภ.ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

กองทุนประกนัชีวติ 

มีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีวตัถุประสงคเ์พ่ือคุม้ครองเจำ้หน้ีซ่ึงมีสิทธิไดรั้บช ำระหน้ีสินท่ีเกิดจำกกำรเอำประกนัภยัในกรณีท่ี

บริษทัลม้ละลำยหรือถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกนัชีวติ และเพ่ือพฒันำธุรกิจประกนัชีวติใหมี้ควำมมัน่คง

และมีเสถียรภำพ 

ทีม่าของเงินกองทุนประกนัชีวติ 

 เงินท่ีคปภ.ก ำหนดใหบ้ริษทัน ำส่ง 

 เงินค่ำปรับบริษทัประกนัชีวติ 

 เงินค่ำสินไหม 
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3. หลกัการประกนัชีวติ  
 หลกัการประกนัชีวติ  

 ประเภทของการประกนัชีวติ 

หลกัการประกนัชีวติ  

กำรประกนัชีวติ คือ สญัญำซ่ึงผูรั้บประกนัภยัตกลงวำ่จะจ่ำยเงินหรือใชเ้งินจ ำนวนหน่ึงใหเ้ม่ือผูเ้อำประกนัภยัยงัคงมีชีวติอยู่

จนถึงเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำ หรือถึงแก่มรณะภำยในระยะเวลำของสญัญำ โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกนัชีวติมีอยู่

ดว้ยกนั 3 ฝ่ำย คือ   ผูรั้บประกนัภยั  ผูเ้อำประกนัภยั  และผูรั้บประโยชน์   เม่ือสญัญำประกนัชีวติเกิดข้ึนแลว้ คู่สญัญำยอ่มมี

สิทธิและหนำ้ท่ีตำมสญัญำซ่ึงกนัและกนั 

หลกัพืน้ฐานการประกนัชีวติ ประกอบด้วย 

1. หลกัเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียอนัอำจเอำประกนัภยัได ้

2. หลกัสุจริตอยำ่งยิง่ 

3. หลกักำรใชจ้ ำนวนเงินแน่นอน โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

หลกัส่วนได้เสียในการเอาประกนัชีวติ   

ตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์มาตรา 863 ระบุว่า  “อนัสัญญาประกนัภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกนัภัยมไิด้มส่ีวนได้

เสียในเหตุทีเ่อาประกนัภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพนัคู่สัญญาแต่อย่างหนึง่อย่างใด” 

 บุคคลสำมำรถเอำประกนัชีวติตนเองได ้

 กรณีกำรเอำประกนัชีวติบุคคลอ่ืน ผูช้  ำระเบ้ียและผูเ้อำประกนัจะตอ้งมีส่วนไดเ้สียกนั และส่วนไดเ้สีย

พิจำรณำในวนัท่ีท ำสญัญำเท่ำนั้น 

เหตท่ีุกฎหมำยบงัคบัใหผู้เ้อำประกนัภยัตอ้งมีส่วนไดเ้สียในชีวติของผูท่ี้ตนเอำประกนัภยันั้น มีเหตผุล 2 ประกำรคือ 

(1) เพ่ือป้องกนัมิใหผู้เ้อำประกนัภยัไปท ำสญัญำประกนัชีวติของบุคคลอ่ืนโดยท่ีตนมิไดมี้ส่วนไดเ้สียกบัควำมเป็น

หรือควำมตำยของบุคคลท่ีตนน ำมำเอำประกนัชีวตินั้น เพรำะจะเป็นกำรพนนัโดยเอำชีวติคนอ่ืนเป็นเดิมพนัอนั

เป็นกำรขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชำชน 

(2) เพ่ือป้องกนัมิใหก้ำรฆำตกรรมชีวติของบุคคลอ่ืนท่ีตนมิไดมี้ส่วนไดเ้สียโดยมุ่งหวงัท่ีจะไดรั้บเงินประกนัชีวติมำ

เป็นประโยชนข์องตนเอง เพรำะถำ้หำกผูเ้อำประกนัภยัไม่มีส่วนไดเ้สียในชีวติบุคคลอ่ืนแลว้ ก็อำจยอมเส่ียงต่อ

กฎหมำยในกำรท ำกำรฆำตกรรมเพ่ือหวงัเงินประกนัชีวติ 
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ดงันั้นกฎหมำยจึงไดบ้ญัญติัไวว้ำ่  หำกเอำประกนัชีวติของบุคคลท่ีตนไม่มีส่วนไดเ้สียแลว้ สญัญำ

ประกนัชีวติฉบบันั้นก็ไม่มีผลแตป่ระกำรใด  ซ่ึงหมำยควำมวำ่คู่สญัญำทั้งสองฝ่ำย จะเรียกร้องใหอี้กฝ่ำยหน่ึง

ปฎิบติัตำมสญัญำนั้นไม่ได ้กล่ำวคือ ผูรั้บประกนัภยัก็ไม่มีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินแก่ผูเ้อำประกนัภยัหรือผูรั้บ

ประโยชน์ตำมสญัญำประกนัภยั ผูเ้อำประกนัภยัก็ไม่มีหนำ้ท่ีตอ้งจ่ำยเบ้ียประกนัภยั 

หลกัความสุจริตอย่างยิง่ 

ผูเ้อำประกนัภยักบัผูรั้บประกนัภยัตอ้งมีควำมสุจริตต่อกนัในขณะท ำสญัญำ กล่ำวคือผูเ้อำประกนัภยัจะตอ้งเปิดเผย

ขอ้ควำมจริงทั้งหมดในกำรขอเอำประกนัภยั ซ่ึงผูรั้บประกนัตอ้งกำรทรำบเพ่ือเป็นขอ้มูลในกำรพิจำรณำรับควำมเส่ียง

ภยัของผูเ้อำประกนัภยั 

หำกผูเ้อำประกนัภยัปกปิดไม่เปิดเผยขอ้เทจ็จริง หรือแถลงขอ้ควำมเท็จอนัมีสำระส ำคญั  ผูรั้บประกนัภยัมีสิทธิบอกลำ้ง

สญัญำได ้โดยจ่ำยคืนเบ้ียประกนัชีวติท่ีผูเ้อำประกนัภยัช ำระไว ้ตามมาตรา 865 ผู้รับประกนัภัย มสิีทธิบอกล้างสัญญา

ภายใน 2 ปี 

หลกัสุจริตอย่างยิง่ประกอบด้วย 

1 กำรเปิดเผยขอ้ควำมจริง ผูเ้อำประกนัภยัมีหนำ้ท่ีเปิดเผยขอ้ควำมจริง ดงัน้ี 

(1) ขอ้ควำมจริงท่ีตนรู้หรือควรรู้ขอ้ควำมจริงนั้น 

(2) ขอ้ควำมจริงท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อกำรพิจำรณำรับประกนัชีวติ 

2 กำรไม่แถลงขอ้ควำมเทจ็ ขณะท ำสญัญำประกนัภยั ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งกรอกขอ้มูลลงในใบค ำขอเอำประกนัภยั 

เพ่ือใหผู้รั้บประกนัภยัพิจำรณำรับประกนัชีวติ ขอ้มูลนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะดงัน้ี 

(1) ขอ้ควำมท่ีแตกต่ำงจำกขอ้ควำมจริงอยำ่งมำก 

(2) ขอ้ควำมท่ีท ำใหผู้รั้บประกนัภยัเขำ้ใจคลำดเคล่ือนและเขำ้ท ำสญัญำดว้ย 

เม่ือผูรั้บประกนัภยัทรำบวำ่ผูเ้อำประกนัภยัไม่เปิดเผยขอ้ควำมจริงหรือแถลงขอ้ควำมเทจ็ในสำระส ำคญัซ่ึงหำกผูรั้บ

ประกนัภยัรู้แลว้จะบอกปัดไม่ท ำสญัญำหรือเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึน ก็มีสิทธิบอกลำ้งสญัญำได ้คร้ันบอกลำ้งสญัญำแลว้

เท่ำกบัวำ่สญัญำนั้นไม่มีผลบงัคบัตั้งแต่ตน้ ผูรั้บประกนัภยัตอ้งคืนเบ้ียประกนัภยัให ้หำกไม่ใชสิ้ทธิบอกลำ้ง สญัญำนั้นยงัคง

มีผลบงัคบัสมบูรณ์  ควำมไม่รู้ของผูเ้อำประกนัภยัไม่ถือวำ่เป็นกำรปกปิดขอ้ควำมจริงหรือแถลงขอ้ควำมเทจ็ 
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3 กำรไม่แถลงอำยคุลำดเคล่ือน ผูเ้อำประกนัภยัตอ้งแถลงอำยตุำมควำมเป็นจริง 

กำรแถลงอำยคุลำดเคล่ือนมี 3 กรณี 

(1) กรณีแถลงอำยนุอ้ยกวำ่ควำมจริง แต่ยงัอยูใ่นพิกดัอตัรำท่ีรับประกนัภยัได ้ผูเ้อำประกนัภยัจะไดรั้บจ ำนวนเงิน

เอำประกนัภยัรวมทั้งผลประโยชน์ต่ำง ๆ ลดลงตำมส่วน โดยเทียบอตัรำส่วนกบัเบ้ียประกนัชีวติท่ีตอ้งชำระ

ตำมอำยจุริง 

(2) กรณีแถลงอำยมุำกกวำ่ควำมจริงแต่อำยจุริงยงัอยูใ่นพิกดั ท ำใหผู้เ้อำประกนัภยัตอ้งช ำระเบ้ียประกนัชีวติสูง

กวำ่อตัรำท่ีก ำหนดไว ้ผูรั้บประกนัภยัจะคืนเบ้ียประกนัชีวติให ้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

(3) หำกแถลงอำยคุลำดเคล่ือนและอำยจุริงอยูน่อกพิกดัอตัรำกำรรับประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยัมีสิทธิบอกลำ้ง

สญัญำได ้เช่น ผูรั้บประกนัภยัถือหลกัไม่ยอมรับประกนัชีวติผูท่ี้อำยเุกิน 60 ปีบริบูรณ์ แต่ผูข้อเอำประกนัชีวติ

แถลงตอนท่ีมำขอท ำสญัญำประกนัชีวติวำ่ตนมีอำย ุ55 ปี ทั้ง ๆ ท่ีอำยเุกิน 60 ปีบริบูรณ์แลว้ เช่นน้ี หำกผูรั้บ

ประกนัภยัตกลงท ำสญัญำประกนัชีวติดว้ย สญัญำประกนัชีวติน้ียอ่มเป็นโมฆียะ หำกผูรั้บประกนัภยัใชสิ้ทธิ

บอกลำ้งสญัญำ เท่ำกบัวำ่สญัญำนั้นไม่มีผลบงัคบัตั้งแตต่น้ ผูรั้บประกนัภยัตอ้งคืนเบ้ียประกนัชีวติทั้งหมดให ้

แต่หำกผูรั้บประกนัภยัไม่ใชสิ้ทธิบอกลำ้ง สญัญำนั้นยงัคงมีผลบงัคบัสมบูรณ์ 

หลกัการใช้จ านวนเงินแน่นอน  

ควำมมุ่งหมำยของสญัญำประกนัชีวติ มิใช่เพ่ือจะชดใชห้รือทดแทนควำมเสียหำยแก่เจำ้ของชีวติ หำกแต่มุ่งช่วยเหลือผูซ่ึ้ง

ตอ้งอำศยัพ่ึงพิงผูซ่ึ้งถึงแก่ควำมตำยไปแลว้ หรือมิฉะนั้นก็เป็นกำรลงทุนแบบสะสมทรัพยเ์พ่ือประโยชน์ของตวัเอง ในกรณี

ประกนัชีวติโดยอำศยัควำมทรงชีพของตนเองเป็นประกนั เม่ือผูเ้อำประกนัภยัไดต้กลงกนัไวก้บัผูรั้บประกนัภยัส ำหรับกำร

ประกนัชีวติเพ่ือกำรทรงชีพ ผูเ้อำประกนัภยัก็จะไดรั้บเงินจ ำนวนหน่ึงตำมท่ีตกลงกนั เม่ือผูน้ั้นยงัมีชีวติอยูจ่นถึงเวลำตำมท่ี

ตกลงกนัไวส้ญัญำประกนัชีวติจึงไม่ใช่สญัญำชดใชค้่ำสินไหมทดแทนเหมือนกบัสญัญำประกนัวนิำศภยั แต่เป็น สัญญาที่

คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ผู้รับประกนัภยั) ต้องจ่ายเงนิจ านวนแน่นอนให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกนัภัย) เม่ือความตายที่

รับประกนัภัยไว้ได้เกดิขึน้ ทั้งน้ี เน่ืองมำจำกวำ่คุณค่ำของชีวติมนุษยน์ั้นไม่มีจ ำกดั ดงันั้น จึงไม่มีเงินจ ำนวนใดมำกพอท่ีจะ

ชดเชยกำรตำยท่ีเกิดข้ึนได ้แมว้ำ่ผูเ้อำประกนัภยัจะมีอำยถึุงช่วงท่ีชีวติของเขำไม่มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจแลว้ก็ตำม แต่ผูรั้บ

ประกนัภยัก็ยงัตอ้งชดใชเ้งินเป็นจ ำนวนท่ีแน่นอนตำมท่ีไดต้กลงกนัไวใ้นสญัญำประกนัชีวตินั้นดงันั้นสญัญำประกนัชีวติจึง

มีเหตุแห่งกำรจ่ำยเงินหรือใชเ้งินอยู ่ 2 กรณี ตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์มำตรำ 861 และประกอบกบัมำตรำ 889 

คือ 1) กำรใชจ้ ำนวนเงินโดยอำศยัควำมทรงชีพของผูถู้กเอำประกนัชีวติ  

2) กำรใชจ้ ำนวนเงินโดยอำศยัควำมมรณะของผูถู้กเอำประกนัชีวติ 
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ธุรกจิประกนัชีวติของประเทศไทย 

 เร่ิมตน้ในสมยัรัชกำลท่ี 5  คณะทูตจำกประเทศองักฤษไดข้อพระบรมรำชำนุญำตใหบ้ริษทั อ๊ีสตเ์อเชียต๊ิก จ ำกดั 

ซ่ึงเป็นกิจกำรประกนัภยัของชำวองักฤษเขำ้มำด ำเนินธุรกิจรับประกนัชีวติของประชำชนชำวไทยและชำวต่ำงชำติ

ท่ีอำศยัอยูใ่นประเทศไทย ในฐำนะตวัแทนของบริษทั เอควติำเบิลประกนัภยัแห่งกรุงลอนดอน ซ่ึงพระบำทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วัไดท้รงมีพระบรมรำชำนุญำต โดยมีสมเด็จพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศเ์ป็นผูถื้อ

กรมธรรมเ์ป็นคนแรก หลงัจำกนั้นธุรกิจประกนัชีวติไม่ประสบกบัผลส ำเร็จ เน่ืองจำกกรมธรรมต์อ้งส่งมำจำก

ประเทศองักฤษ ประกอบกบัคนไทยยงัไม่มีควำมสนใจเร่ืองกำรประกนัชีวติ ท ำใหธุ้รกิจตอ้งหยดุชะงกัไปใน

ปลำยรัชกำลท่ี 5 นัน่เอง 

ต่อมำในสมยัพระบำทสมเด็จพระปกเกลำ้เจำ้อยูห่วั ทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ใหต้รำพระรำชบญัญติัควบคุม

กิจกำรคำ้ขำยอนักระทบถึงควำมปลอดภยัหรือควำมผำสุกแห่งสำธำรณชนพทุธศกัรำช 2471 ข้ึน กระทรวงเศรษฐ

กำรในสมยันั้นจึงไดก้ ำหนดเง่ือนไขประกำศกระทรวงโดยเฉพำะส ำหรับผูข้ออนุญำตประกอบธุรกิจประกนัชีวติ

และธุรกิจประกนัวนิำศภยัข้ึน ประกำศใชเ้ม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2472 และต่อมำในปี พ.ศ. 2510 รัฐบำลก็ได้

ตรำพระรำชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ. 2510 และพระรำชบญัญติัประกนัวนิำศภยั พ.ศ. 2510 ออกใชบ้งัคบั และใน

ปี พ.ศ. 2535 ไดแ้กไ้ขปรับปรุงเป็นพระรำชบญัญติัพระกนัชีวติ พ.ศ. 2535 และพระรำชบญัญติัประกนัวนิำศภยั 

พ.ศ. 2535 รวมถึงพระรำชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ เพ่ือควบคุมและส่งเสริมธุรกิจประกนัภยัใหมี้ควำม

มัน่คงและเป็นท่ีเช่ือถือของประชำชนโดยทัว่ไป 

 ปัจจุบนัมี 24 บริษทั 

กรุงเทพประกนัชีวติ   กรุงไทย-แอกซ่ำ ประกนัชีวติ เจนเนอรำล่ี ประกนัชีวติ 

ชบับไ์ลฟ์ แอสชวัรันซ์  โตเกียวมำรีน ประกนัชีวติ  ทิพยประกนัชีวติ 

ไทยคำร์ดิฟ ประกนัชีวติ  ไทยซมัซุง ประกนัชีวติ  ไทยประกนัชีวติ 

ไทยพำณิชยป์ระกนัชีวติ  ไทยสมุทรประกนัชีวติ  ธนชำติประกนัชีวติ 

บำงกอกสหประกนัชีวติ  พลูเด็นเชียลประกนัชีวติ  ฟิลลิป ประกนัชีวติ 

เมืองไทยประกนัชีวติ  แมนูไลฟ์ประกนัชีวติ  สหประกนัชีวติ 

อลิอนัซ์ อยธุยำ ประกนัชีวติ  อำคเนย ์ประกนัชีวติ  เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ 

เอม็ บี เค ไลฟ์ประกนัชีวติ  เอไอเอ    แอด๊วำนซ์ไลฟ์ ประกนัชีวติ 

  

 ปัจจุบนัอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(คปภ.) สงักดักระทรวงกำรคลงั 
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แนวโน้มของธุรกจิประกนัชีวติ 

ตลอดระยะเวลำ 10 ปีท่ีผำ่นมำ ผูเ้อำประกนันิยมท ำประกนัสะสมทรัพยม์ำกท่ีสุด รองลงมำ คือ ตลอดชีพ และชัว่ระยะเวลำ 

เน่ืองจำกประชำชนส่วนใหญ่เนน้กำรออมเงินและคุม้ครองชีวติในระยะยำว 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการขยายตัวของธุรกจิประกนัชีวติ 

1. เสถียรภำพทำงกำรเมือง 
2. อตัรำดอกเบ้ีย 

3. กำรสนบัสนุนของภำครัฐ 

4. ควำมเขำ้ใจประโยชน์ของประกนัชีวติ 

5. กำรพฒันำผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ 

6. ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 

7. ควำมน่ำเช่ือถือของบริษทัประกนัชีวติ 

8. ควำมน่ำเช่ือถือของตวัแทนและนำยหนำ้ประกนัชีวติ 

ประโยชน์ของการประกนัชีวิต 

1. การให้ความคุ้มครอง 

 เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของครอบครัว 

 เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรศึกษำบุตร 

 เพ่ือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำพยำบำล 

 เพ่ือเป็นค่ำลดหยอ่นภำษี 

 กำรออมทรัพย ์มีเงินกอ้นยำมฉุกเฉินหรือยำมชรำ 

2. ประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสังคม 

 ระดมทุนเพื่อพฒันำประเทศ 

 ลดภำระทำงสงัคมและรัฐบำล 
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ปัจจัยในการค านวณเบีย้ประกนัภัย 

1. อตัรำเบ้ียประกนัภยัสุทธิ (Net premium) คือ อตัรำเบ้ียท่ีค  ำนวณจำกอตัรำมรณะ อตัรำกำรทรงชีพ และอตัรำ

ดอกเบ้ีย 

2. อตัรำเบ้ียประกนัภยัรวม (Gross premium) คือ อตัรำเบ้ียประกนัสุทธิ รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนรวมเป็นเบ้ียท่ี

เก็บจำกผูเ้อำประกนั 

องค์ประกอบทีใ่ช้ในการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย 

1. อตัรำมรณะ  ( อตัรำมรณะท่ีแตกต่ำงกนัมำจำกกำรส ำรวจประชำกร หรือประสบกำรณ์ของผูเ้อำประกนัภยั, อำยุ

แตกต่ำง,เพศ, เช้ือชำติ,ถ่ินท่ีอยู ่) 

2. อตัรำดอกเบ้ีย ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรลงทุน 

3. อตัรำค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 

สรุปสาระส าคัญของการประกนัชีวติ 

การประกนัชีวติแบ่งได้เป็น 

 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล 

 3 ประเภท คือ สำมญั อุตสำหกรรม กลุ่ม 

 4 แบบ คือ เฉพำะชัว่ระยะเวลำ ตลอดชีพ สะสมทรัพย ์ เงินไดป้ระจ ำ หรือบ ำนำญ 

ชนิดของการประกนัชีวติ 

1. ชนิดมีเงินปันผล 

2. ชนิดไม่มีเงินปันผล 

เงนิปันผล ได้มาจากผลก าไร หรือเงนิส่วนเกนิทีเ่กดิจากการด าเนินงานของบริษัท ดงันี ้

1. อตัรำมรณะจริง ต ่ำกวำ่ อตัรำท่ีใชค้  ำนวณ 

2. อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน สูงกวำ่ อตัรำดอกเบ้ียท่ีใชค้ำดคะเน 

3. อตัรำค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนต ่ำกวำ่ท่ีวำงแผนไว ้
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วธีิรับเงนิปันผล 4 วธีิคือ 

1. ซ้ือทุนประกนัชีวติเพ่ิม 

2. หกัช ำระเบ้ียประกนัชีวติงวดถดัไป 

3. รับเป็นเงินสด 

4. ฝำกสะสมไวก้บับริษทั โดยไดรั้บดอกเบ้ีย 

ประกนัชีวติประเภทสามัญและอุตสาหกรรม 

สามญั อุตสาหกรรม 

 ส ำหรับรำยไดป้ำนกลำงถึงสูง ช ำระเบ้ียรำยปีเป็น
หลกั 

 ผอ่นผนั 30 วนั หรือ 31 วนั 

 มีกำรตรวจสุขภำพ 

 มี 3 มูลค่ำ คือ เงินสด, ใชเ้งินส ำเร็จ, ขยำยเวลำ 

 สำหรับรำยไดป้ำนกลำงถึงต ่ำ ช ำระเบ้ียรำยเดือน
เป็นหลกั 

 ผอ่นผนั 60 วนั 

 ไม่มีกำรตรวจสุขภำพแต่มี ระยะเวลำรอคอย 180 
วนั 

 มี 2 มูลค่ำ คือ เงินสด และ ใชเ้งินส ำเร็จ 

การประกนัชีวติประเภทกลุ่ม 

ใหค้วำมคุม้ครอง 5-10 คนข้ึนไป ภำยใตก้รมธรรมฉ์บบัเดียว ส ำหรับสร้ำงสวสัดิกำรใหก้บัพนกังำนในองคก์ร ไม่มีกำร

ตรวจสุขภำพ เนน้คุม้ครองมรณกรรม ไม่มีกำรออมทรัพย ์ 

แบบช่ัวระยะเวลา หรือ เฉพาะกาล 

1. มีระยะเวลำคุม้ครองระยะสั้นๆ เช่น 5 ปี 10 ปี 

2. มีควำมคุม้ครองชีวติ แต่ไม่มีกำรออม 

3. เหมำะส ำหรับผูเ้ดินทำงระยะเวลำสั้น ๆ หรือ ผูมี้หน้ีสินหรือก ำลงักูผ้อ่นบำ้น 

การประกนัชีวติแบบตลอดชีพ 

1. มีระยะเวลำคุม้ครองตลอดชีพ หรือจนถึง ผูเ้อำประกนัภยัมีอำย ุ90 ปีจึงจบสญัญำ 

2. มีทั้งควำมคุม้ครองและกำรออมทรัพย ์

3. เหมำะส ำหรับคนตอ้งกำรควำมคุม้ครองชีวติเป็นกองมรดกส ำหรับครอบครัว หรือเป็นค่ำใชจ่้ำยคร้ังสุดทำ้ยของ

ชีวติ 
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การประกนัแบบเงินได้ประจ า หรือบ านาญ 

1. จบสญัญำเม่ือผูเ้อำประกนัอำยคุรบ 55 หรือ 60 ปี 

2. มีกำรออมเท่ำนั้น ไม่มีควำมคุม้ครอง 

3. เหมำะส ำหรับเป็นค่ำใชจ่้ำยไวใ้ชย้ำมชรำเน่ืองจำกเป็นช่วงชีวติท่ีไม่มีรำยได ้

แบบสะสมทรัพย์ 

1. มีทั้งควำมคุม้ครองและกำรออมทรัพย ์

2. จ่ำยทุนประกนัภยัเม่ือผูเ้อำประกนัภยัเสียชีวติหรือมีชีวติอยูค่รบสญัญำ 

3. ประกอบดว้ยกำรประกนัสองแบบมำรวมกนั คือแบบชัว่ระยะเวลำกบัแบบสะสมทรัพยแ์ทจ้ริง 

4. เหมำะส ำหรับเป็นกองทุนกำรศึกษำใหก้บับุตร 

แบบทีเ่กดิจากการผสมแบบประกนั 

1. แบบตลอดชีพและแบบเงินไดป้ระจ ำ 

2. แบบสะสมทรัพยแ์ละแบบเงินไดป้ระจ ำ 

3. แบบท่ีมีควำมคุม้ครองและกำรลงทุน 

 แบบ Universal life 

 แบบ Unit Link 

แบบประกนั Universal Life คือ 

แบบประกนัใหค้วำมคุม้ครองกรณีผูเ้อำประกนัเสียชีวติ ไม่ต ่ำกวำ่จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั  ส่วนผลประโยชน์เม่ือครบ

สญัญำข้ึนอยูก่บัผลตอบแทนจำกกำรลงทุน  บริษทัจะน ำเบ้ียในส่วนของควำมคุม้ครองมำลงทุน โดยบริษทัเป็นผูบ้ริหำรกำร

ลงทุน โดยแยกออกจำกจ ำนวนเงินลงทุนประกนัชีวติพ้ืนฐำน และแบ่งผลตอบแทนให ้ผูเ้อำประกนัภยัตำมท่ีลงทุนไดจ้ริง 

แบบประกนั Unit Linked คือ 

แบบประกนัชีวติควบกำรลงทุนเป็นกำรขยำยกำรลงทุนในหน่วยลงทุน ผูเ้อำประกนัภยัสำมำรถเลือกควำมเส่ียงไดด้ว้ย

ตนเองดว้ยกำรเลือกลงทุนผำ่นหน่วยลงทุนระดบัท่ีตนเองรับไดผ้ลประโยชน์มรณกรรมไม่ต ่ำกวำ่เงินเส่ียงภยัสุทธิ

ผลประโยชนเ์ม่ือครบสญัญำข้ึนอยูก่บัรำคำหน่วยลงทุน 
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สัญญาเพิม่เติมและบันทกึสลักหลงั 

ผูเ้อำประกนัสำมำรถเพ่ิมสวสัดิกำรใหต้วัเองโดยกำรซ้ือสญัญำเพ่ิมเติม เพ่ือขยำยควำมคุม้ครอง หรือเพ่ิมผลประโยชน์พิเศษ 

นอกเหนือจำกควำมคุม้ครอง   ตวัอยำ่งสญัญำเพ่ิมเติมท่ีมีขำยในปัจจุบนั 

1. สญัญำแนบทำ้ยกำรประกนัอุบติัเหต ุ

2. สญัญำแนบทำ้ยกำรประกนัสุขภำพ 

3. สญัญำเพ่ิมเติมกำรยกเวน้เบ้ียแก่ ผูเ้อำประกนั, ผูช้  ำระเบ้ีย 

4. สญัญำเพ่ิมเติมคุม้ครองประกนัชีวติชัว่ระยะเวลำ 

5. คุม้ครองกำรประกนัชีวติแบบสะสมทรัพยแ์ทจ้ริง 

6. บนัทึกสลกัหลงั 

มูลค่ากรมธรรม์ 

มูลค่ำจะเกิดข้ึนเม่ือส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 2  และเป็นกรมธรรมท่ี์มีกำรออมทรัพยร์วมอยูด่ว้ย 

1. มูลค่ำเงินสด 

2. มูลค่ำใชเ้งินส ำเร็จ 

3. มูลค่ำขยำยเวลำ 

มูลค่ากรมธรรม์คืออะไร 

      ช ำระเบ้ียรำยปีท่ี          1                   2                    3                  4                  5      

 

       ส้ินปีกรมธรรมท่ี์         0                    1                    2                  3                   4 

 

                                                                                 

มลูคา่กรมธรรม์ 

มลูคา่เงินสด 
มลูคา่ใช้เงิน

สําเร็จ 
มลูคา่ขยายเวลา 
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ตวัอย่างการค านวณมูลค่ากรมธรรม์ประกนัภัย  

ตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัยแบบสะสมทรัพย์  

 

*ทีอ่ายุ 30 ปี เพศหญิง อตัราเบีย้ประกนัภัยเท่ากบั 73.83 บาท ต่อจ านวนเงนิเอาประกนัภัย 1,000 บาท 

มูลค่าเงินสด 

1. น ำมำเวนคืนกรมธรรม ์ในกรณีเลิกสญัญำ 

 หยดุกำรช ำระเบ้ียประกนั 

 ขอรับเป็นเงินสด 

 สญัญำส้ินสุด ( ไม่ตอ้งกำรควำมคุม้ครองต่อไป ) 

2. น ำมำกูเ้งินโดยมีกรมธรรมเ์ป็นประกนั และกูไ้ดสู้งสุดไม่เกินมูลคำ่เงินสด 

3. น ำมำกูช้  ำระเบ้ียประกนัอตัโนมติั 
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ตวัอย่างตารางมูลค่ากรมธรรม์ 

นำงสำวกำซำลอง ซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์จ ำนวนเงิน เอำประกนัภยั 100,000 บำท ระยะเวลำเอำประกนั 15 ปี แต่

เม่ือช ำระเบ้ียมำได ้5 ปีตอ้งกำรเลิกสญัญำ และใชสิ้ทธิเวนคืนมูลคำ่เงินสด นำงสำวกำซำลองจะไดรั้บเงินเท่ำไร 

237 x 100,000 / 1,000  = 23,700 บาท 

มูลค่าใช้เงินส าเร็จ 

1. หยดุกำรช ำระเบ้ียประกนั 

2. คุม้ครองต่อไปจนจบสญัญำ 

3. ทุนประกนัลดลง 

ตวัอย่างตารางมูลค่ากรมธรรม์ 

นำงสำวกำซำลอง  ไม่ตอ้งกำรช ำระเบ้ียประกนัอีกต่อไปแต่ตอ้งกำรควำมคุม้ครองชีวติต่อไปโดยไม่ยกเลิกสญัญำ จึงใชสิ้ทธิ

ตำมมูลค่ำใชเ้งินส ำเร็จในส้ินปีท่ี 5 หำกต่อมำนำงสำวกำซำลอง เสียชีวติ หรือมีชีวติจนครบสญัญำจะไดรั้บเงินทุนประกนั

จ ำนวนเท่ำใด 

384 x 100,000 / 1,000  = 38,400 บาท 

มูลค่าขยายเวลา 

1. หยดุกำรช ำระเบ้ียประกนั 

2. คุม้ครองต่อไปเท่ำทุนประกนัเดิมในช่วงระยะเวลำหน่ึง 

3. คุม้ครองต่อไปเท่ำทุนประกนัเดิมจนจบสญัญำและมีเงินครบก ำหนดให ้

ตวัอย่างตารางมูลค่ากรมธรรม์ 

นำงสำวกำซำลอง ตอ้งกำรแปลงกรมธรรมเ์ป็นมูลค่ำขยำยเวลำเม่ือส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 5 นำงสำวกำซำลอง  ไดรั้บคุม้ครอง

ชีวติเป็นจ ำนวนเงินเท่ำใด และ เม่ือมีชีวติครบสญัญำไดรั้บเงินเท่ำใด 

ไดรั้บควำมคุม้ครองชีวติดว้ยทุนประกนั 100,000 ต่อไป 10 ปี 

เม่ือมีชีวติครบสญัญำในปีกรมธรรมท่ี์ 15 จะไดรั้บ 35,900 บำท 

359 x 100,000 / 1,000  = 35,900 บาท 
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4. จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกนัชีวติ 

1. มคีวามช่ือสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกนัภัย บริษัท และเพ่ือนร่วมอาชีพ 

นำยหนำ้ประกนัชีวติท่ีดีควรจะปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริตต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ไม่วำ่ผูเ้อำประกนัภยั บริษทั

หรือเพ่ือนนำยหนำ้ประกนัชีวติ ไม่หลอกลวงเพ่ือใหฝ่้ำยใดไดป้ระโยชน์ในส่ิงหน่ึงท่ีไม่ควรได ้ตอ้ง ช้ีแจง

ผลประโยชน์และขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมใ์หผู้เ้อำประกนัภยัทรำบโดยไม่ปิดบงั อนัจะน ำมำซ่ึงภำพพจน์ท่ีดีของ ธุรกิจ

ประกนัชีวติ 

ตวัอย่าง 1  นำงสำวซ๋องปีบ ซ่ึงเป็นนำยหนำ้ประกนัชีวติไดปิ้ดกำรขำย และรับเงินค่ำเบ้ียประกนัของลูกคำ้ในช่วง

วนัหยดุ แต่ในช่วงน้ีเองเธอมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินไปจ่ำยค่ำเทอมของหลำนสำว เธอจึงน ำเงินของลูกคำ้ ไปใชก่้อน

และน ำเงินกลบัมำคืนภำยหลงัวนัหยดุเทศกำล คุณมีควำมคิดเห็นอยำ่งไรกบักำรกระท ำำของ ซ๋องปีบ ? 

นางสาวซ๋องปีบ ผดิจรรยาบรรณ เพราะไม่ซ่ือสัตย์ต่อ ผู้เอาประกนั และบริษัทฯ 

2. ให้บริการทีด่อีย่างสม า่เสมอและช้ีแจงให้ผู้เอาประกนัภัยทราบถงึสิทธิและหน้าทีเ่พ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้เอา

ประกนัภัย 

นำยหนำ้ประกนัชีวติท่ีดีตอ้งใหบ้ริกำรแก่ผูเ้อำประกนัภยัอยำ่งสม ่ำเสมอทั้งก่อนและหลงักำรขำยประกนัชีวติ คือตอ้ง

แนะน ำช้ีแจงใหผู้เ้อำประกนัภยัทรำบถึงสิทธิและหนำ้ท่ีของผูเ้อำประกนัภยัท่ีตอ้งกระท ำ เช่น หนำ้ท่ีกำรช ำระเบ้ีย

ประกนัภยั ตอ้งช ำระเบ้ียประกนัภยัใหต้รงตำมก ำหนด หำกมีเหตจุ ำเป็นท่ีไม่สำมำรถช ำระเบ้ียประกนัภยัตรงตำม 

ก ำหนดได ้ก็จะมีระยะเวลำผอ่นผนัใหต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้นเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั (30 วนัหรือ 60 วนัข้ึนอยูก่บั

แบบกรมธรรม)์ เป็นตน้ ขณะเดียวกนั ตอ้งช้ีแจงสิทธิท่ีผูเ้อำประกนัพึงมี เช่น กำรเรียกร้องผลประโยชน์ตำมกรมธรรม ์

กำรใชสิ้ทธ์ิตำมมูลค่ำในกรมธรรม ์หรือกำรขอตรวจสอบขอ้มูลในกรมธรรม ์เพ่ือใหผู้เ้อำประกนัภยัน ำไปใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ สูงสุด นอกจำกน้ี ตอ้งคอยติดตำมไถ่ถำมทุกขสุ์ขและพร้อมท่ีจะใหบ้ริกำรแก่ผูเ้อำประกนัภยัเม่ือเขำตอ้งกำร 

ตวัอยำ่ง 2  นำยเคน. เป็นผูเ้อำประกนัภยั ซ่ึงกรมธรรมไ์ดถึ้งก ำหนดวนัช ำระเบ้ียประกนัภยัตำมท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์

แลว้ จึงไดโ้ทรศพัทไ์ปบอก นำย อั้ม ผูเ้ป็นนำยหนำ้ประกนัชีวติซ่ึงเคยมำเก็บเบ้ียประกนัภยัเป็นประจ ำใหม้ำเก็บเบ้ีย

ประกนัภยั และนำย อั้ม ตกลงรับวำ่จะมำเก็บเบ้ียประกนัภยัในวนัรุ่งข้ึนแต่ นำยอั้ม ไม่ไดไ้ปตำมนดั ถำมวำ่นำยอั้ม ผิด

จรรยำบรรณหรือไม่ 

ผดิ เพราะแสดงถึงการขาดความรับผดิชอบในเร่ืองการบริการทีด่ ี
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3. รักษาความลบัอนัมคิวรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

นำยหนำ้ประกนัชีวติท่ีดีตอ้งรักษำควำมลบัอนัไม่ควรเปิดเผยของผูเ้อำประกนัภยัหรือของบริษทั กำรเปิดเผย ขอ้มูลท่ี

เป็นควำมลบัของผูเ้อำประกนัภยัและของบริษทัต่อบุคคลภำยนอก เช่น ไม่น ำควำมลบัหรือขอ้มูลข่ำวสำรของ ผูเ้อำ

ประกนัภยัทั้งเร่ืองรำยละเอียดส่วนตวัและฐำนะกำรเงินไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน ท ำใหค้วำมลบัของผูเ้อำประกนัภยั 

ร่ัวไหล เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยต่อบริษทัเพ่ือกำรพิจำรณำรับประกนัภยัและกำรจ่ำยสินไหม และไม่น ำควำมลบัของ 

บริษทัไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกหำกท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยหรือเสียช่ือเสียงต่อภำพลกัษณ์ของบริษทั 

ตวัอย่าง  3   นำยหนำ้ประกนัชีวติ ช่ือหมอเทพ ไดลู้กคำ้รำยใหญ่ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในแวดวงสงัคมมำซ้ือประกนัเป็นจ ำนวน

เงิน 10 ลำ้นบำท โดยระบุใหภ้รรยำนอ้ยเป็นผูรั้บผลประโยชน์ ดว้ยควำมดีใจเป็นอยำ่งมำกจึงรีบกลบับำ้นไปบอก

ภรรยำถึงข่ำวดี รวมถึงเล่ำเร่ืองภรรยำนอ้ยของลูกคำ้คนดงักล่ำวดว้ย คุณมีควำมคิดเห็นอยำ่งไรกบักำรกระท ำของหมอ

เทพ ? 

หมอเทพ ปฏบิัตผิดิหลกัจรรยาบรรณเพราะนายหน้าต้องรักษาความลบัของลูกค้า 

4. เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกนัภัยในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัเพ่ือการพจิารณารับประกนัภัย หรือเพ่ือความ

สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  

นำยหนำ้ประกนัชีวติจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้อำประกนัภยัทรำบวำ่ ตอ้งกรอกขอ้ควำมในใบค ำขอเอำประกนัชีวติใหต้รงตำม

ควำมเป็นจริงในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัเพ่ือกำรพิจำรณำรับประกนัภยั หรือเพ่ือควำมสมบูรณ์แห่งกรมธรรม ์กำรปกปิด

ควำมจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของผูเ้อำประกนัภยั เช่น ผูเ้อำประกนัภยัป่วยเป็นโรคร้ำยแรง ประวติับุคคลในครอบครัว

เคยป่วยดว้ยโรคบำงโรค ถือเป็นส่วนท่ีส ำคญัในกำรพิจำรณำรับประกนัภยั ซ่ึงเม่ือบริษทัไดรั้บรู้อำจจะท ำให ้เรียกเก็บ

เบ้ียประกนัภยัเพ่ิมพิเศษหรือปฏิเสธไม่รับประกนัภยั หำกบริษทัทรำบควำมจริงในภำยหลงัอำจใชสิ้ทธ์ิบอกลำ้ง

โมฆียกรรม ท ำใหผู้เ้อำประกนัภยัเสียประโยชนจ์ำกกำรท ำประกนัชีวติได ้

ตวัอย่าง 4  นำย โด่ง. เป็นผูช้ำยแต่ไปผำ่ตดัแปลงเพศเป็นผูห้ญิง และไดติ้ดต่อกบั นำย ดำ. ซ่ึงเป็นนำยหนำ้ของบริษทั

ประกนัชีวติ เพ่ือท ำประกนัชีวติของนำย โด่ง. แต่นำย ดำ. เห็นวำ่หำกแจง้แก่บริษทัประกนัชีวติแลว้ อำจจะมีปัญหำจึง

ตกลงกบันำย โด่ง. วำ่จะไม่แจง้บริษทัประกนัชีวติวำ่ นำย โด่ง. ไดผ้ำ่ตดัแปลงเพศแลว้ ท่ำนคิดวำ่กำรกระท ำของนำย 

ดำ. ถูกตอ้งหรือไม่ 

ไม่ถูกต้อง เพราะนาย ดา. ไม่เปิดเผยข้อเทจ็จริง 
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5. ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกนัภัยท าประกนัภัยสูงเกนิความสามารถในการช าระเบีย้ประกนัภัยหรือเสนอขาย 

นอกเหนือเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภัย 

นำยหนำ้ประกนัชีวติท่ีดีไม่ควรเสนอแนะผูเ้อำประกนัภยัท ำประกนัภยัเกินควำมสำมำรถในกำร ช ำระเบ้ีย ประกนัภยั 

กำรท ำประกนัชีวติเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบ้ียประกนัภยั จะท ำใหเ้กิดผลเสียกบัธุรกิจประกนัภยั โดยรวม ท ำให้

ผูเ้อำประกนัภยัไม่สำมำรถรักษำกรมธรรมไ์วไ้ดจ้นครบก ำหนดสญัญำ มีผลใหผู้เ้อำประกนัภยัไม่ไดรั้บประโยชน์

ครบถว้นตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ส่วนบริษทัประกนัชีวติก็ตอ้งเสียโอกำสและขำดรำยไดจ้ำกเบ้ียประกนัภยั ท่ีไม่

สม ่ำเสมอ อีกทั้งยงัมีผลต่อภำพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัภยัโดยรวม ถึงแมว้ำ่จะเป็นกำรขอซ้ือกำรประกนัภยัจำกผูเ้อำ

ประกนัภยัท่ีเกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเบ้ียประกนัภยั นำยหนำ้ประกนัชีวติก็ควรแนะน ำใหท้ ำประกนัชีวติให ้

เหมำะสมกบัรำยรับ-รำยจ่ำยและภำระต่ำง ๆ ของผูเ้อำประกนัภยัดว้ย นอกจำกน้ีแลว้ กำรเสนอขำยนอกเหนือเง่ือนไข

ในกรมธรรมซ่ึ์งไม่มีผลผกูพนัตำมสญัญำ ท ำใหผู้เ้อำประกนัภยัเกิดควำมเขำ้ใจผดิและไม่ไดรั้บผลประโยชน์ตำมท่ี 

นำยหนำ้ประกนัชีวติเสนอไว ้จะท ำใหเ้กิดผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจประกนัภยัและต่อนำยหนำ้ประกนัชีวติดว้ย 

ตวัอย่าง 5   นำย ป๋อ. ท ำประกนัชีวติโดยกำรช้ีช่องของนำยหนำ้ประกนัชีวติซ่ึงเป็นญำติกนัดว้ยควำมเกรงใจ  แมว้ำ่

นำยหนำ้ประกนัชีวติจะทรำบวำ่นำย ป๋อ. ยงัมีภำระรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยประจ ำอ่ืน ๆ อีกมำกในฐำนะหวัหนำ้ครอบครัว

และสำมำรถจ่ำยเบ้ียประกนัภยัไดเ้พียงปีละ 5,000 บำทเท่ำนั้น แตน่ำยหนำ้ประกนัชีวติบอกกบั นำย ป๋อ. วำ่ กำรท ำ

ประกนัชีวติเหมือนกบักำรฝำกเงินไวก้บัธนำคำร เม่ือครบก ำหนดระยะเวลำประกนัภยัก็จะไดเ้งินคืนหรือ เม่ือนำยป๋อ

เกิดปัญหำดำ้นกำรเงินก็สำมำรถขอถอนเบ้ียประกนัภยั 10,000 บำท ตำมค ำแนะน ำของนำยหนำ้ประกนัชีวติ” ท่ำนคิด

วำ่นำยหนำ้ประกนัชีวติคนน้ีขำดจรรยำบรรณขอ้ใด 

ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกนัภัยท าประกนัชีวตินอกเหนือเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ 

6. ไม่ลดหรือเสนอทีจ่ะลดค่าบ าเหนจ็เพ่ือเป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 

บริษทัประกนัชีวติจ่ำยค่ำบ ำเหน็จใหก้บันำยหนำ้ประกนัชีวติดว้ยกำรคิดรวมเป็นค่ำใชจ่้ำยไวใ้นเบ้ียประกนัภยัแลว้ 

ดงันั้นนำยหนำ้ประกนัชีวติจึงควรตอบแทนดว้ยกำรใหบ้ริกำรท่ีดีต่อผูเ้อำประกนัภยั กำรลดค่ำบ ำเหน็จ หรือแขง่ขนักนั

ลดค่ำบ ำเหน็จจะส่งผลใหไ้ม่มีแรงจูงใจท่ีจะใหก้ำรบริกำรท่ีดีต่อผูเ้อำประกนัภยั จึงเป็นกำรท ำลำยอำชีพนำยหนำ้

ประกนัชีวติในระยะยำว หำกผิดจรรยำบรรณขอ้น้ีจะส่งผลกระทบโดยรวมของธุรกิจประกนัภยั และ ผลกระทบของ

นำยหนำ้ประกนัชีวติคือรำยไดท่ี้ถูกตอ้งตำมกฎหมำยลดลง 
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ตวัอย่าง 6  นำยรักดีเป็นพนกังำนเปิดบญัชีท่ีทำงำนอยูธ่นำคำรท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง ไดมี้กำรขำยแบบประกนัแบบหน่ึง

ซ่ึงตรงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นอยำ่งมำก แต่ลูกคำ้ก็ไม่มีท่ำทีท่ีจะสนใจซ้ือแบบประกนัท่ีนำยรักดีไดมี้กำรเสนอ

นำยรักดีจึงบอกกบัลูกคำ้วำ่ “คุณลูกคำ้ครับ เน่ืองจำกแบบประกนัแบบน้ีมีวงเงินสนบัสนุนลูกคำ้และวนัน้ีเป็นวนั

สุดทำ้ยของกำรสนบัสนุน ถำ้ลูกคำ้สนใจท่ีจะซ้ือภำยในวนัน้ีลูกคำ้จะไดรั้บคูปองเงินสดของ หำ้งสรรพสินคำ้เป็น

จ ำนวนเงิน 1,000 บำททนัที” ซ่ึงเงินจ ำนวนน้ีไดม้ำจำกกำรท่ีนำยรักดีไดแ้บ่งสนัปันส่วน ค่ำบ ำเหน็จเพื่อเป็นกำรดึงดูด

ใหลู้กคำ้สนใจซ้ือแบบประกนั กำรกระทำของนำยรักดีสมควรหรือไม่ 

ไม่สมควรเพราะเป็นการลดหรือเสนอทีจ่ะลดค่าบาเหน็จ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เอาประกนัภัย 

7. ไม่แนะน าผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดมิเพ่ือท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกนัภัยเสียประโยชน์ 

นำยหนำ้ประกนัชีวติตอ้งไม่แนะน ำใหผู้เ้อำประกนัภยัยกเลิกกรมธรรมเ์ดิมซ่ึงมีผลบงัคบัแลว้ (เวนคืน กรมธรรม)์ หรือ

แปลงกรมธรรมเ์ป็นแบบมูลค่ำใชเ้งินส ำเร็จหรือมูลค่ำขยำยเวลำเพ่ือมำซ้ือกรมธรรมฉ์บบัใหม่ เพรำะกำรเลิกกรมธรรม์

และท ำประกนัภยัใหม่ ท ำใหผู้เ้อำประกนัภยัเสียประโยชน์ เน่ืองจำกเงินเวนคืนกรมธรรม ์หรือผลประโยชน์จำกกำร

แปลงกรมธรรม ์คือมูลค่ำกรมธรรมท่ี์เหลือหลงัจำกหกัค่ำใชจ่้ำยเร่ิมตน้เม่ือสมคัรท ำประกนัชีวติ เช่น ค่ำบ ำเหน็จ ค่ำ

อำกร ค่ำตรวจสุขภำพ หรือค่ำเล่มสญัญำกรมธรรม ์เม่ือท ำประกนัชีวติฉบบัใหม่นอกจำกผูเ้อำประกนัภยัตอ้งเร่ิมมี

ค่ำใชจ่้ำยเหล่ำน้ีอีกคร้ังหน่ึงแลว้ ยงัตอ้งช ำระเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึนตำมอำย ุและกรณีท่ีท ำประกนัสุขภำพ ระยะเวลำรอ

คอยจะเร่ิมตน้นบัใหม่ โรคท่ีเคยเรียกร้องค่ำสินไหมจำกสญัญำฉบบัเดิมอำจจะไม่ไดรั้บควำมคุม้ครอง เน่ืองจำกจะ

กลำยเป็นโรคท่ีเป็นมำก่อนกำรท ำสญัญำฉบบัใหม่น้ีซ่ึงเป็นขอ้ยกเวน้กรณีท่ีผูเ้อำประกนัภยั ตอ้งกำรยกเลิกกรมธรรม์

เดิมและท ำใหม่ นำยหนำ้ประกนัชีวติควรใหค้  ำแนะน ำท่ีถูกตอ้งครบถว้นวำ่อยำ่ละท้ิงกรมธรรมเ์ดิม เพรำะจะท ำใหต้อ้ง

เสียประโยชนจ์ำกกำรเร่ิมตน้ใหม่ 

ตวัอย่าง 7  บริษทัแห่งหน่ึงอยูใ่นช่วงกำรแข่งขนัผลงำน นำย ก. ซ่ึงเป็นนำยหนำ้ประกนัชีวติจึงพยำยำมเสนอขำย

กรมธรรมใ์หม่ใหแ้ก่ลูกคำ้เก่ำท่ีท ำมำ  2-3 ปี โดยนำย ก. ไดบ้อกแก่นำย ข. ลูกคำ้เก่ำวำ่กรมธรรมเ์ดิมลำ้สมยักรมธรรม์

แบบใหม่ใหผ้ลประโยชน์มำกกวำ่ แต่นำย ข. บอกวำ่ขณะน้ีเขำยงัไม่มีเงิน จะมีเงินก็อีก 2 เดือนขำ้งหนำ้ ซ่ึงจะหมด

ระยะเวลำแข่งขนัแลว้ นำย ก. จึงแนะน ำนำย ข. ใหย้กเลิกกรมธรรมเ์ดิมเพื่อน ำเงินมำช ำระเบ้ียประกนัภยัส ำหรับ

กรมธรรมใ์หม่ กำรกระท ำของนำย ก. ผดิจรรยำบรรณเพรำะอะไร 

เพราะนาย ก. แนะน าให้ผู้เอาประกนัภัยยกเลกิกรมธรรม์เดมิเพ่ือซ้ือกรมธรรม์ใหม่เพราะท าให้ผู้เอาประกนัภัยเสีย

ผลประโยชน์ 
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8. ไม่กล่าวให้ร้ายทบัถมนายหน้าหรือบริษัทอ่ืน 

นำยหนำ้ประกนัชีวติท่ีดีจะตอ้งไม่กล่ำวใหร้้ำยทบัถมนำยหนำ้ประกนัชีวติหรือบริษทัประกนัชีวติอ่ืนในทำงเส่ือมเสีย 

เช่น กล่ำววำ่นำยหนำ้ประกนัชีวติคู่แข่งชอบพดูโกหก เช่ือถือไม่ได ้ยำ้ยบริษทัประกนัชีวติบ่อยๆ ไม่มีบุคลิกท่ี

เหมำะสมส ำหรับกำรเป็นนำยหนำ้ประกนัชีวติเพรำะตวัเต้ีย ชอบเล่นกำรพนนั ชอบเท่ียวกลำงคืน เป็นตน้ นอกจำกน้ี

นำยหนำ้ประกนัชีวติจะตอ้งไม่กล่ำวใหร้้ำยบริษทัประกนัชีวติอ่ืน เช่น กล่ำววำ่บริษทัประกนัชีวติอ่ืนจ่ำยเงินล่ำชำ้ ไม่

สนใจผูเ้อำประกนัภยั หรือเป็นบริษทัประกนัชีวติท่ีเพ่ิงเปิดใหม่ ยงัไม่มีระบบกำรใหบ้ริกำรท่ีมีประสิทธิภำพ อำจท ำให้

ผูเ้อำประกนัภยัไดรั้บกำรบริกำรท่ีไม่ดี ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีถือวำ่ผิดจรรยำบรรณทั้งส้ิน 

ตวัอย่าง  8 นำยพชร เป็นนำยหนำ้ประกนัชีวติ  ไดเ้สนอขำยแบบกำรประกนัชีวติแบบหน่ึงใหแ้ก่นำงละเอียด และโอ้

อวดแก่นำง ละเอียด วำ่ เป็นแบบกำรประกนัชีวติท่ีดี ผลประโยชนแ์บบน้ีไม่มีบริษทัใดมีผลประโยชน์ดีกวำ่น้ีอีกแลว้ 

ซ่ึงนำยพชรมีแบบประกนัของบริษทัอ่ืนท่ีใหผ้ลประโยชน์มำกกวำ่   กำรกระท ำเช่นน้ีเป็นกำรผิดจรรยำบรรณและ

ศีลธรรมหรือไม่ 

ผดิ เพราะเป็นการกล่าวในเชิงทบัถมบริษัทประกนัชีวติอ่ืน 

9. หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 

นำยหนำ้ประกนัชีวติท่ีดีควรศึกษำหำควำมรู้ในวชิำชีพ ท ำใหต้วัเองมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง

ตลอดเวลำ กำรท่ีนำยหนำ้ประกนัชีวติตอ้งหำควำมรู้ในวชิำชีพเพ่ิมเติมอยูเ่สมอ แสดงใหเ้ห็นวำ่นำยหนำ้ประกนัชีวติ

รู้จกัพฒันำตนเองใหมี้คุณภำพท่ีดี สำมำรถน ำไปใหบ้ริกำรลูกคำ้ไดเ้ป็นอยำ่งดี กำรน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นกำร

บริกำรลูกคำ้ กล่ำวไดว้ำ่นำยหนำ้ประกนัชีวติมีควำมรับผิดชอบต่อลูกคำ้ ต่อสงัคม และต่ออำชีพ ควำมรับผิดชอบ ต่อ

ลูกคำ้ในท่ีน้ีหมำยถึงสำมำรถใหบ้ริกำรท่ีดีและเช่ือถือได ้ท ำใหผู้ซ้ื้อประกนัชีวติไดรั้บประโยชนจ์ำกนำยหนำ้ประกนั 

ชีวติท่ีมีควำมรอบรู้และใหข้อ้แนะน ำท่ีดี เป็นกำรขยำยแนวควำมคิดในกำรใหข้อ้มูลแก่ผูซ้ื้อประกนัชีวติและผูท่ี้สนใจ

จะท ำประกนัชีวติใหเ้ห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรประกนัชีวติ ทั้งยงัสำมำรถหำควำมรู้เพ่ิมเติมในดำ้นอ่ืนๆ ได ้เช่น 

ศิลปะกำรพดู เศรษฐกิจกำรเงิน เป็นตน้ ดว้ยเหตท่ีุอำชีพนำยหนำ้ประกนัชีวติเป็นงำนบริกำรท่ีตอ้งใช ้กำรพดูเพ่ือ 

อธิบำยใหลู้กคำ้เกิดควำมเขำ้ใจ ดงันั้นกำรหำควำมรู้เพ่ิมเติมดำ้นศิลปะกำรพดูก็จะช่วยใหน้ำยหนำ้ประกนัชีวติสำมำรถ

อธิบำยใหลู้กคำ้เขำ้ใจง่ำยข้ึน ส่วนดำ้นกำรเงินนบัวนัก็จะมีควำมเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัชีวติมำกข้ึน ในเร่ืองของกำร 

วำงแผนเกษียณอำย ุวำงแผนกำรลงทุนและวำงแผนกำรเงินอ่ืนๆ จึงควรมีกำรศึกษำควำมรู้เร่ืองเหล่ำน้ีเพ่ิมเติมอยำ่ง 

สม ่ำเสมอ 
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ตวัอย่าง 9  นำย ก. และ นำย ข. นอกจำกจะเป็นเพ่ือนกนัแลว้ ยงัเป็น นำยหนำ้ประกนัชีวติเหมือนกนัดว้ย ต่อมำ นำย ก. 

ทรำบวำ่นำย ข. ไดไ้ปเรียนเพ่ิมเติมวชิำโหรำศำสตร์ เม่ือพบปะกนั นำย ก. จึงไดต้่อวำ่ นำย ข. ท่ีเสียเวลำเรียนเพ่ิมเติม

ดงักล่ำว ซ่ึงตอ้งใหร้ะยะเวลำในกำรเรียน 1 เดือนเตม็ เพรำะนอกจำกจะเสียเวลำในกำรท ำมำหำกินแลว้ยงัไม่ตรงกบั

วชิำชีพของนำยหนำ้ประกนัชีวติ กำรไปเรียนโหรำศำสตร์ผิดจรรยำบรรณหรือไม่อยำ่งไร 

การกระท าของ นาย ข. นั้นไม่ผดิจรรยาบรรณ เพราะเป็นสิทธิของ นาย ข. ทีจ่ะไปเรียนหรือทาอะไร ตราบใดทีไ่ม่ทาให้

ผู้เอาประกนัภัยเสียผลประโยชน์ 

10. ประพฤตตินอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอนัดงีาม ทั้งธ ารงไว้ซ่ึงเกยีรต ิศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 

นำยหนำ้ประกนัชีวติท่ีดีควรจะด ำเนินชีวติตำมครรลองครองธรรมท่ีดี กล่ำวคือ ตอ้งประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรม

ประเพณีอนัดีงำมโดยสม ่ำเสมอ นำยหนำ้ประกนัชีวติท่ีดียงัตอ้งมีกำรยดึถือประเพณีอนัดีงำมเป็นแนวทำงในกำร

ประกอบอำชีพ โดยจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริตทั้งต่อบริษทัประกนัชีวติตน้สงักดัและต่อผูเ้อำ

ประกนัภยัหรือลูกคำ้ กำรปฏิบติัตนดงักล่ำวจะท ำใหน้ำยหนำ้ประกนัชีวติเป็นท่ีน่ำเช่ือถือและไวว้ำงใจต่อลูกคำ้ และจะ

ท ำใหมี้ควำมกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำนในท่ีสุด นอกจำกน้ีนำยหนำ้ประกนัชีวติท่ีดีจะตอ้งธ ำรงไวซ่ึ้งเกียรติ ศกัด์ิศรีและ 

คุณธรรมแห่งอำชีวปฏิญำณ ค ำวำ่ “อำชีวปฏิญำณ” หมำยถึง กำรท่ีผูป้ระกอบอำชีพนำยหนำ้ประกนัชีวติจะตอ้ง 

ปฏิญำณต่ออำชีพ กล่ำวคือ นำยหนำ้ประกนัชีวติจะตอ้งละเวน้ไม่ปฏิบติัส่ิงใดๆ อนัอำจจะท ำใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง 

สถำบนัประกนัชีวติและบริษทัประกนัชีวติ เช่น กำรกล่ำวหำวำ่บริษทัประกนัชีวติมีฐำนะกำรเงินไม่มัน่คง เป็นตน้ 

ตวัอย่าง 10  นำยขนุ เป็นนำยหนำ้ประกนัชีวติท่ีชอบด่ืมเหลำ้ เป็นประจ ำและมีภรรยำหลำยคนเพื่อใหช่้วยบริกำรลูกคำ้ 

นำยขนุ ไม่เคยก่อควำมเสียหำยใดๆ แก่ผูเ้อำประกนั รวมทั้งยงัคงใหบ้ริกำรท่ีดี แก่ผูเ้อำประกนัภยัอยำ่งสม ่ำเสมอดว้ย  

นำยขนุ ผิดจรรยำบรรณและ ศีลธรรมอำชีพของตวัแทนประกนัชีวติหรือไม่ 

ผดิ เพราะว่านายขุน ไม่ประพฤตตินอยู่ในศีลธรรมประเพณีอนัดงีาม 

 

 

 

 

 


