
หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

สทิธทิ ีไ่ดร้บัหลงั 2 ปีแลว้มลูคา่
เวนคนื

มลูคา่
เงนิ
ส าเร็จ

มลูคา่
ขยาย
เวลา

กู ้
อตัโนมตั ิ

กูเ้งนิ

มลูคา่กรมธรรม์



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

การใชส้ทิธเิกีย่วกบัมลูคา่กรมธรรมป์ระกนัภยั

➢การเวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภยั

หากมกีารช าระเบีย้ประกนัภยัมาจนถงึเวลาทีม่เีงนิ

ค่าเวนคนืกรมธรรมแ์ละกรมธรรมย์งัมผีลบงัคบั ผูเ้อา

ประกนัภยัยอ่มมสีทิธจิะบอกเลกิสญัญาไดโ้ดยขอเวนคนื

กรมธรรมแ์ละรบัเงนิค่าเวนคนืกรมธรรม์ ตามจ านวนที่

ก าหนดไดใ้นตารางมูลคา่กรมธรรมก์บัผลประโยชนอ์ืน่ๆ 

อนัพงึจะไดร้บั (ถา้ม)ี   หกัดว้ยจ านวนหนีส้นิใดๆ ทีค่า้ง

ช าระอยู ่(ถา้ม)ี



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ทนุประกนั 100,000 บาท➢ ตารางมลูคา่กรมธรรม ์(แบบสะสมทรพัย ์15/10)

สิน้ปี
กรมธรรม์

ที่

มลูคา่
เวนคนื
เงนิสด

มลูคา่ใช้
เงนิ
ส าเร็จ

การขยายเวลา

ปี วนั
เงนิ
เหลอื

4 238 328 6 - 316

5 340 444 5 - 435

6 455 564 4 - 560

7 558 654 3 - 651

8 684 761 2 - 759

1        2        3       4          5

คุม้ครองชวีติ 100,000 บาท  

สทิธเิกีย่วกบัมลูคา่กรมธรรม์

หยดุช าระเบีย้



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

มลูคา่เวนคนืเงนิสด

การคุม้ครอง    :  ไมม่ ี( เลกิสญัญา )

เงนิสดจา่ยคนื  :  มตีามก าหนด

เวนคนืสิน้ปีที ่4 

จ านวนเงนิคา่เวนคนื =  238 X 100,000                                         

=  23,800 บาท

1,000



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

มลูคา่เวนคนืเงนิสด

ช าระเบีย้ราย 6 เดอืน

เวนคนืสิน้ปีที ่4 / 6 เดอืน

จ านวนเงนิคา่เวนคนื = 238 + 340 

= 289 X  100,000

= 28,900 บาท

1,000

2 



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

มลูคา่เวนคนืเงนิสด

ช าระเบีย้ราย 3 เดอืน

เวนคนืสิน้ปีที ่4 / 9 เดอืน

จ านวนเงนิคา่เวนคนื= 340 - 238

= (102 / 4) X 3 = 76.5

= 238 + 76.5   =   314.5

= 314.5 X 100,000

= 31,450 บาท

1,000



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

เปลีย่นเป็นมลูคา่ใชเ้งนิส าเร็จ
ระยะเวลาคุม้ครองเทา่เดมิ แตจ่ านวนเงนิเอาประกนัภยัลดลง

ทนุประกนั 100,000 บาท

1        2        3       4          5

หยดุช าระเบีย้

คุม้ครองชวีติ 100,000 บาท  ใชเ้งนิส าเร็จ ทนุประกนั 44,400 บาท

...........................................................15 ปี

➢ ตารางมลูคา่กรมธรรม ์(แบบสะสมทรพัย ์15/10)

สทิธเิกีย่วกบัมลูคา่กรมธรรม์

สิน้ปี
กรมธรรม์

ที่

มลูคา่
เวนคนื
เงนิสด

มลูคา่ใช้
เงนิ
ส าเร็จ

การขยายเวลา

ปี วนั เงนิเหลอื

4 238 328 6 - 316

5 340 444 5 - 435

6 455 564 4 - 560

7 558 654 3 - 651

8 684 761 2 - 759



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัช าระเบีย้ประกนัภยัจนมมีูลคา่เวนคนื

เงนิสดแลว้ผูเ้อาประกนัภยัสามารถใชส้ทิธใิดตอ่ไปนีโ้ดย
ไมต่อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากบรษิทั

ก. ขอเปลีย่นเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งนิส ำเร็จ

ข. ขอเปลีย่นแบบประกนัภัย

ค. ขอลดจ ำนวนเงนิเอำประกนัภยั

ง. ขอเพิม่จ ำนวนเงนิเอำประกนัภยั



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ก. กรมธรรมป์ระกนัภยัสิน้ผลบงัคบั

ข. กรมธรรมย์งัคงใหค้วำมคุม้ครองตอ่ไปตำมระยะเวลำควำม
คุม้ครองเดมิ แตจ่ ำนวนเงนิประกนัภยัลดลง

ค. จ ำนวนเงนิเอำประกนัภยัลดลง และ ระยะเวลำควำมคุม้ครอง
ลดลง

ง. กรมธรรมป์ระกนัภยัคงมผีลบงัคบัอยูต่อ่ไปในระยะเวลำทีส่ัน้
กวำ่เดมิ และจ ำนวนเงนิเอำประกนัภยัลดลงดว้ย

เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไดข้อเปลีย่นเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งนิส าเร็จ แลว้



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

เปลีย่นมลูคา่ขยายเวลา
จ านวนเงนิเอาประกนัภยัเทา่เดมิ แตร่ะยะเวลาคุม้ครองลดลง 

ทนุประกนั 100,000 บาท➢ ตารางมลูคา่กรมธรรม ์(แบบสะสมทรพัย ์15/10)

สทิธเิกีย่วกบัมลูคา่กรมธรรม์

สิน้ปี
กรมธรรม์

ที่

มลูคา่
เวนคนื
เงนิสด

มลูคา่ใช้
เงนิ
ส าเร็จ

การขยายเวลา

ปี วนั
เงนิ
เหลอื

4 238 328 6 - 316

5 340 444 5 - 435

6 455 564 4 - 560

7 558 654 3 - 651

8 684 761 2 - 759

1        2        3       4          5

หยดุช าระเบีย้

คุม้ครองชวีติ 100,000 บาท  

...........................................10 ปี

5 ปี 

ขยายเวลา ทนุ 100,000 บาท

รบัเงนิ 43,500 บาท

ไมม่คีวามคุม้ครอง

15



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

โดยทั่วไปมูลคำ่กรมธรรมป์ระกันภัยของกำรประกันชวีติ
ประเภทสำมัญ ไดแ้ก่

ก. มลูคำ่เงนิสด  มลูคำ่ขยำยเวลำ  มลูคำ่ไถถ่อน

ข. มลูคำ่เงนิสด  มลูคำ่ขยำยเวลำ  มลูคำ่ใชเ้งนิส ำเร็จ

ค. มลูคำ่ใชเ้งนิส ำเร็จ  มลูคำ่เงนิกู ้ มลูคำ่ขยำยเวลำ

ง. มลูคำ่อตัโนมตั ิ มลูคำ่ไถถ่อน  มลูคำ่ขยำยเวลำ



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

การประกนัชวีติกลุม่ระยะเวลา 1 ปี มมีลูคา่กรมธรรม์
หรอืไม่

ก. ม ีมลูคา่เวนคนื มลูคา่ส าเร็จ

ข. ม ีมลูคา่เวนคนื มลูคา่ขยายเวลา

ค. ไมม่มีลูคา่ใด ๆ

ง. ไมม่มีลูคา่ใด ๆ แตส่ามารถขอกูย้มืเงนิ โดยมี
กรมธรรมเ์ป็นประกนัได้



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ก. ไดรั้บเบีย้ประกนัภัยทีไ่ดช้ ำระมำแลว้คนืทัง้หมด

ข. ไดรั้บเบี้ยประกันภัยที่ไดช้ ำระมำแลว้หักดว้ยค่ำ
บ ำเหน็จ

ค. ไม่ไดรั้บเงนิคืนเลย เพรำะบรษัิทคดิเป็นค่ำคุม้ครอง
และคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ

ง. ไมม่ขีอ้ใดถกู

นาย ก.ท าประกนัชวีติได ้1 ปี ตอ้งการยกเลกิสญัญา 
ดงัน ัน้ นาย ก. จะ



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ก. นำย ก. ยังคงไดรั้บเงินจ่ำยคืนจำกบริษัทจนครบ
ก ำหนดสญัญำ

ข. นำย ก. ไดรั้บเงนิจ่ำยคืน 10 % ในปีที่ 5 เพียงครัง้
เดยีว

ค. นำย ก. ไดรั้บเงนิจ่ำยคนื 10 % ในปีที ่5 และปีที่ 10
เทำ่นัน้

ง. ไมม่ขีอ้ใดถกู

นาย ก.ท าประกนัชวีติประเภทสามญั แบบสะสมทรพัย์
20/20 โดยมเีงือ่นไขการจา่ยเงนิคนืใหแ้กน่าย ก. ทุก  
5 ปีในอตัรา10% ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั คอืปีที ่
5,10,15,20 เมือ่ช าระเบีย้ประกนัภยัถงึปีที ่4 นาย ก. 
ไดข้อเวนคนืกรมธรรม ์ขอ้ตอ่ไปนี ้ขอ้ใดถกู



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ก. ไมไ่ดรั้บเงนิเลย

ข. 38,000 บำท

ค. 54,000 บำท

ง. 100,000 บำท

นำย ก.ท ำประกนัชวีติประเภทสำมัญ แบบสะสมทรัพย์ 15/15 จ ำนวนเงนิเอำ
ประกนัภัย 100,000 บำท ในปีที่ 10 นำย ก. ไดข้อแปลงกรมธรรมเ์ป็นกำร
ประกนัภัยแบบขยำยเวลำ โดยสิน้ปีกรมธรรมท์ี่ 10 มลูคำ่เงนิสด 380 ตอ่ 
จ ำนวนเงนิเอำประกนัภัย 1,000 บำท มลูคำ่ใชเ้งนิส ำเร็จ 540 บำท ตอ่จ ำนวน
เงนิเอำประกนัภัย 1,000 บำท และมลูคำ่ขยำยเวลำเทำ่กบั 5 ปี ไมม่เีงนิจำ่ย
คนืเมือ่ครบก ำหนดสญัญำ หลังจำกนำย ก. ขอแปลงกรมธรรมเ์ป็นกำร
ประกนัภัยแบบขยำยเวลำ อกี 4 ปีตอ่มำ นำย ก. เสยีชวีติ ผูรั้บประโยชนจ์ะ
ไดรั้บเงนิเทำ่ใด



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ก. จ ำนวนเงนิเอำประกนัภยัเทำ่เดมิ ระยะเวลำควำมคุม้ครองเทำ่กบั 8 ปี

ข. จ ำนวนเงนิเอำประกนัภยัเทำ่เดมิ ระยะเวลำควำมคุม้ครองเทำ่กบั 13 ปี

ค. จ ำนวนเงนิเอำประกนัภยัลดลง ระยะเวลำควำมคุม้ครองเทำ่กบั 8 ปี

ง. จ ำนวนเงนิเอำประกนัภยัลดลง ระยะเวลำควำมคุม้ครองเทำ่กบั 13 ปี

นาย ก. ท าประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย ์20/15 ช าระเบีย้
ประกนัภยัได ้7 ปี ขอแปลงกรมธรรมเ์ป็นกรมธรรมใ์ชเ้งนิส าเร็จ 
ขอ้ตอ่ไปนีข้อ้ใดถกู



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

➢การกูเ้งนิ

กูเ้ป็นเงนิกอ้น
ตอ้งมกีรมธรรมก์บับรษิทั
คดิดอกเบีย้

กูช้ าระเบีย้อตัโนมตั ิ
มกีรมธรรมก์บับรษิทั และ
กรมธรรมพ์น้ระยะเวลา
ผอ่นผนัแลว้

มตีามปกติ การคุม้ครอง มตีามปกติ

มลูคา่เวนคนืเงนิสด กูจ้ากไหน มลูคา่เวนคนืเงนิสด

ไมเ่กนิมลูคา่เวนคนื กูเ้ทา่ไร
เทา่เบีย้ 

(ไมเ่กนิมลูคา่เวนคนื)

ทนุ- (เงนิกู ้+ ดอกเบีย้) การจา่ยสนิไหม ทนุ- ( เงนิกู ้+ ดอกเบีย้ )

สทิธเิกีย่วกบัมลูคา่กรมธรรม์

(คดิดอกเบีย้ในอตัราทบตน้ในอตัราเทา่กนัท ัง้ 2 กรณี)



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

การกูเ้งนิโดยมกีรมธรรมเ์ป็นประกนั บรษิทัประกนัชวีติ

ก. คดิดอกเบีย้ส ำหรับกรมธรรมป์ระเภทสำมัญและ

กรมธรรมป์ระเภทอตุสำหกรรม

ข. คดิดอกเบีย้ส ำหรับกรมธรรมป์ระเภทสำมัญแตไ่มค่ดิ

ดอกเบีย้กรมธรรมป์ระเภทอตุสำหกรรม

ค. ไมค่ดิดอกเบีย้ ถำ้กรมธรรมนั์น้เป็นแบบมเีงนิปันผล

ง. ไมค่ดิดอกเบีย้ ถำ้กรมธรรมนั์น้เป็นแบบมเีงนิจำ่ย



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

บรษิทัใชส้ทิธิโ์ตแ้ยง้ หรอืคดัคา้น
ความไมส่มบรูณข์องสญัญา ทีม่กีารปกปิดความจรงิ 

โดยปฏเิสธการจา่ยจ านวนเงนิเอาประกนัภยั

การโตแ้ยง้ หรอื คดัคา้น
ความไมส่มบรูณข์องสญัญาประกนัภยั

ประเภทสามญั 2 ปี

2 ปีประเภทอตุสาหกรรม



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

การประกนัชวีติประเภทอตุสาหกรรม ในขณะทีก่รมธรรม์
มผีลบงัคบั บรษิทัสามารถปฏเิสธการจา่ยจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัปกปิดความจรงิ มี
ก าหนดเวลากีปี่นบัต ัง้แตว่นัท าสญัญาประกนัภยั

ก. 1 ปี

ข. 3 ปี

ค. 2 ปี

ง. ไมม่ขีอ้ใดถกูตอ้ง



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

นาย ก. เป็นมะเร็ง ซื้อประกนัชีวติและประกนั
อุบตัเิหตุ   แตไ่มแ่ถลงในใบค าขอเอาประกนัชวีติ  
ต่อมาอีก 11 เดือน ผู ้เอาประกนัเสียชีว ิตด้วย
อบุตัเิหต ุลกัษณะเชน่นี้

ตัวอย่าง

• บรษิทัมสีทิธบิอกลา้งสญัญาประกนัภยัและคนืเบีย้ชวีติที่
ช าระมาแลว้ท ัง้หมด 

• หากเสยีชวีติดว้ย อบุตัเิหต ุบรษิทัจะจา่ยทนุประกนั
อบุตัเิหตใุห้

• หากขณะท าประกนัชวีติ ผูเ้อาประกนัมสีขุภาพสมบรูณ์ด ี  
ตอ่มา    ภายหลงัลม้ป่วยเป็นโรครา้ยแรง เมือ่บรษิทัทราบ  
บรษิทัจะบอกลา้งไมไ่ด้



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

สทิธแิละการใชส้ทิธใินกรมธรรม์

สทิธแิละการใชส้ทิธใินกรมธรรมน์ีห้ากมไิด้
ก าหนดมอบใหบุ้คคลอืน่ใดโดยเฉพาะแลว้ ใหถ้อื
วา่เป็นของผูเ้อาประกนัภยัแตผู่เ้ดยีวเทา่น ัน้

การก าหนดมอบสิทธิและการใช้ส ิทธิใน
กรมธรรมใ์หบุ้คคลอืน่ จะตอ้งท าเป็นหนงัสอืแจง้
บรษิทัและไดร้บัความเห็นชอบจากบรษิทัแลว้



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

เง ือ่นไขมาตรฐานกรมธรรมป์ระกนัภยั

ตอ่อายสุญัญา (ถา้ขาดอายไุมเ่กนิ 5 ปี)

ระยะเวลาผอ่นผนัการช าระเบีย้

การเปลีย่นตวัผูร้บัประโยชน์

การเปลีย่นแบบประกนัชวีติ



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

1 2 3

ประเภท
สามญั

30 หรอื 31 วนั

ประเภท
อตุสาหกรรม
60 วนั

หากสิน้
ระยะเวลา

ผอ่นผนั ถอืวา่
สญัญาสิน้ผล
บงัคบั

➢ระยะเวลาผอ่นผนัการช าระเบีย้

เง ือ่นไขมาตรฐานกรมธรรมป์ระกนัภยั



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

หากผูเ้อาประกนัภยัมไิดช้ าระเบีย้ประกนัภยัเมือ่ครบ
ก าหนดช าระเบีย้ประกนัภยับรษิทัจะผอ่นผนัใหเ้ป็นเวลากีว่นั

ส าหรบักรมธรรมป์ระกนัชวีติประเภทสามญั

ก. 15 วนันับแตว่นัถดัจำกวนัทีค่รบก ำหนดช ำระเบีย้ประกนัภยั

ข. 30 หรอื 31 วนันับแตว่นัถดัจำกวนัทีค่รบก ำหนดช ำระ
เบีย้ประกนัภยั

ค. 15 วนันับแตว่นัทีค่รบก ำหนดช ำระเบีย้ประกนัภยั

ง. 20 วนันับแตว่นัทีค่รบก ำหนดช ำระเบีย้ประกนัภยั



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

หำกผูเ้อำประกนัภัยเสยีชวีติในระยะเวลำผอ่นผัน

ก. บรษัิทไมจ่ำ่ยจ ำนวนเงนิเอำประกนัภัยเพรำะ
ถอืวำ่กรมธรรมข์ำดอำยุ

ข. บรษัิทจะจำ่ยครึง่หนึง่ของจ ำนวนเงนิเอำประกนัภัย
ค. บรษัิทจะจำ่ยจ ำนวนเงนิเอำประกนัภัย

ง. บรษัิทจะจำ่ยจ ำนวนเงนิซึง่บรษัิทจะชดใช ้

ตำมกรมธรรมห์กัดว้ยเบีย้ประกนัภัยทีค่ำ้งช ำระออก



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

โดยด าเนนิการดงันี ้: 
การตอ่อายกุรมธรรม ์จะมผีลบงัคบัเมือ่บรษิทัฯ อนุมตัใิหต้อ่อายแุลว้
ผูเ้อาประกนัตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ใชจ้า่ยในการพสิจูนว์า่สขุภาพสมบรูณ์ดี

บรษิทัอาจเรยีกเก็บเบีย้ประกนัภยัเพิม่ส าหรบัผูเ้อาประกนับางคนทีส่ขุภาพ
ไมส่มบรูณ์ แตห่ากปีถดัไปผูเ้อาประกนัพสิจูนไ์ดว้า่ สขุภาพแข็งแรงดแีลว้ ก็
สามารถยืน่เร ือ่งขอยกเลกิคา่เบีย้ประกนัเพิม่ได ้บรษิทัอาจปฏเิสธไมต่อ่อายุ
กรมธรรมส์ าหรบัผูเ้อาประกนับางคนทีส่ขุภาพไมส่มบรูณ์เหมอืนเดมิ

เมือ่กรมธรรมข์าดอายแุลว้ ผูเ้อาประกนัขอตอ่อายกุรมธรรม์
ได ้ภายใน 5 ปี นบัแตว่นัทีก่รมธรรมข์าดอายุ

➢การตอ่อายกุรมธรรม์

เง ือ่นไขมาตรฐานกรมธรรมป์ระกนัภยั



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไมช่ าระเบีย้ประกนัภยัจนเลยระยะเวลา
ผอ่นผนัและกรมธรรมไ์ดข้าดอาย ุผูเ้อาประกนัภยัอาจขอ
ตอ่อายกุรมธรรมไ์ดภ้ายในกีปี่นบัแตว่นัทีก่รมธรรมข์าด
อายุ

ก. 6 ปี

ข. 7 ปี

ค. 5 ปี

ง. 8 ปี



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

กำรตอ่อำยกุรมธรรมจ์ะมผีลบงัคบัสมบรูณ์เมือ่ใด

ก. ผูเ้อำประกนัภัยไดท้ ำหนังสอืไปยังบรษัิทแลว้
ข. เมือ่แสดงหลักฐำนเกีย่วกบัสขุภำพแลว้

ค. โทรศพัทแ์จง้ใหต้วัแทนประกนัชวีติ 
หรอืนำยหนำ้ประกนัชวีติทรำบแลว้

ง. เมือ่ไดรั้บอนุมัตจิำกบรษัิทแลว้



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ผูเ้อาประกนัภยัสามารถระบุผูร้บัประโยชนไ์ด ้เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติจะ
จา่ยเงนิผลประโยชนใ์ดๆ ภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรมใ์หแ้กผู่ร้บัประโยชนต์ามที่ระบุน ัน้ 
หากมไิดร้ะบุชือ่ผูร้บัประโยชน ์บรษิทัจะจา่ยเงนิผลประโยชนใ์หแ้กก่องมรดกของผูเ้อา
ประกนัภยั

กรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัระบุชือ่ผูร้บัประโยชนเ์พยีงคนเดยีวและผูร้บัประโยชนไ์ด้
เสยีชวีติกอ่นผูเ้อาประกนัภยัหรอืพรอ้มกบัผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัต้องแจง้ให้
บรษิทัทราบถงึการเปลีย่นแปลงดงักล่าวขา้งตน้ เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติ บรษิทัจะ
จา่ยเงนิผลประโยชนใ์หแ้กก่องมรดกของผูเ้อาประกนัภยั

ในกรณีที่ระบุชื่อผู ้รบัประโยชนม์ากกว่าหนึง่คนและผูร้บัประโยชนร์ายใด
เสยีชวีติกอ่นผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนงัสอืถงึการ
เปลีย่นตวัผูร้บัประโยชนน์ ัน้หรอืแจง้เปลีย่นแปลงการรบัประโยชนข์องผูร้บัประโยชนท์ี่
เหลอือยู ่หากมไิดแ้จง้หรอืไมส่ามารถแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึการเปลีย่นตวัผูร้บัประโยชน์
ดงักลา่วขา้งตน้ เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติบรษิทัจะจา่ยเงนิผลประโยชนส์ว่นของผูร้บั
ประโยชนร์ายทีเ่สยีชวีติใหแ้กผู่ร้บัประโยชนท์ีเ่หลอือยูค่นละเทา่ๆกนั

➢ผูร้บัประโยชนต์ามกรมธรรม์

เง ือ่นไขมาตรฐานกรมธรรมป์ระกนัภยั



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ขอ้ใดอธบิายไมถ่กูตอ้งเกีย่วกบัผูร้บัประโยชน์

ก. สญัญำประกนัภยัไมจ่ ำเป็นตอ้งระบตุวัผูรั้บประโยชนก์็ได ้

ข. สญัญำประกนัภยัจะระบตุวัผูรั้บประโยชนม์ำกกวำ่ 1คนก็ได ้

ค. ผูรั้บประโยชนเ์ป็นบคุคลเดยีวกบัผูเ้อำประกนัภยัก็ได ้

ง. ผูรั้บประโยชนต์อ้งเป็นคนในครอบครัวเทำ่นัน้



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

จะมผีลบงัคบันบัแตว่นัทีผู่เ้อาประกนัแสดงเจตนา โดย
แจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่บรษิทัจะท าการ
บนัทกึการเปลี่ยนแปลงในกรมธรรม ์และออกใบสลกัหลงั
กรมธรรมป์ระกนัภยัใหผู้ร้บัประโยชน ์หากผูร้บัประโยชนค์น
ใหมเ่ป็น บดิา มารดา สาม ีภรรยา หรอืบตุร ของผูเ้อาประกนั

ในกรณีที่ผู ้รบัประโยชน์คนใหม่ม ิใช่บุพการี สาม ี
ภรรยาของผูเ้อาประกนั การเปลีย่นตวัผูร้บัประโยชนจ์ะมผีล
บงัคบัก็ต่อเมื่อ บร ิษทัท าการบนัทึกการเปลี่ยนแปลงใน
กรมธรรม ์หรอืออกใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยัให้

➢การเปลีย่นตวัผูร้บัประโยชน์

เง ือ่นไขมาตรฐานกรมธรรมป์ระกนัภยั



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

• ตอ้งไดร้บัความยนิยอม  หรอืเห็นชอบจากบรษิทั

• ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขทีบ่รษิทัก าหนด

• ถ้าเปลี่ยนแล้วเบี้ยสูงข ึ้น ต้องจ่ายเบี้ยส่วนต่าง
ยอ้นหลงัพรอ้มดอกเบีย้

• ถา้เปลีย่นแบบแลว้   ท าใหเ้งนิคา่เวนคนืลดลง บรษิทั
จะตอ้งคนืสว่นตา่งคา่เวนคนืกรมธรรม ์ ระหวา่งเงนิ
คา่เวนคนื กธ. แบบเดมิ กบัแบบใหม่  หกัลบหนีส้นิ
(ถา้ม)ี

➢การเปลีย่นแบบประกนั

เงือ่นไขมาตรฐานกรมธรรมป์ระกนัภยั



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ภายใน 14 วนั
นบัแตว่นัเสยีชวีติ

7 วนั 
นบัแตว่นัทีท่ราบถงึการตาย   

หรอื 
วนัทีท่ราบวา่มกีารประกนัภยั

การแจง้ตาย



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ถำ้ผูเ้อำประกนัภยัเสยีชวีติ  ผูรั้บประโยชนจ์ะตอ้ง
แจง้ใหบ้รษัิททรำบภำยในกีว่ัน นับแตว่นัเสยีชวีติ

ก. 7 วัน

ข. 10 วัน

ค. 14 วัน

ง. 30 วัน



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

➢ ไมจ่ าเป็นตอ้งชีแ้จงเหตผุลในการยกเลกิไมว่า่เหตใุดก็ตาม
➢ แจง้ความประสงคใ์นการขอใชส้ทิธสิง่หนงัสอืแจง้ยกเลกิการท า  
ประกนัชวีติพรอ้มสง่คนืกรมธรรมป์ระกนัภยัมายงับรษิทัผา่น
ไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืตดิตอ่โดยตรงทีพ่นกังานส านกังาน  
ใหญห่รอืสาขาของบรษิทั 

➢ ไดร้บัเบีย้ประกนัภยัคนืหลงัจากหกัคา่ตรวจสขุภาพ (ถา้ม)ี และ  
คา่ใชจ้า่ยบรษิทัฯ 500 บาท

กำรท ำประกนัภยัผำ่นระบบ
นายหนา้

ยกเลกิไดภ้ายใน 15 วนั

กำรท ำประกนัภยัผา่นระบบ
โทรศพัท์

ยกเลกิไดภ้ายใน 30 วนั
ไดรั้บเบีย้คนืทัง้หมด

สทิธใินการขอเลกิกรมธรรม์ (FREE LOOK)



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ในกำรซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติผำ่นชอ่งทำงขำยทำงโทรศพัท ์
ขอ้ใดตอ่ไปนีก้ลำ่วถกูตอ้ง

ก. ทำ่นสำมำรถขอยกเลกิกรมธรรม ์ไดภ้ำยใน 45 วัน
นับจำกวันทีไ่ดรั้บกรมธรรม ์(Free Look Period)

ข. ทำ่นสำมำรถขอยกเลกิกรมธรรม ์ไดภ้ำยใน 15 วัน
นับจำกวันทีไ่ดรั้บกรมธรรม ์(Free Look Period)

ค. ทำ่นสำมำรถขอยกเลกิกรมธรรม ์ไดภ้ำยใน 45 วัน
นับจำกวันทีไ่ดรั้บกรมธรรม ์(Free Look Period)

ง. ทำ่นสำมำรถขอยกเลกิกรมธรรม ์ไดภ้ำยใน 30 วัน
นับจำกวันทีไ่ดรั้บกรมธรรม ์(Free Look Period)



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

การ
เปลีย่นแปลงตวั
ผูร้บัประโยชน์

1

2

3

4

สว่นประกอบของกรมธรรมป์ระกนัชวีติ

ขอ้ก าหนด
จา่ยเงนิ

ผลประโยชน์

ตาราง
มลูคา่

กรมธรรม์

สทิธแิละการ
ใชส้ทิธใิน
กรมธรรม์ 5

การแกไ้ข
กรมธรรม ์: 
กรรมการผูม้ ี
อ านาจลงนาม, 
ประทบัตราบรษิทั



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ทา่นจะแนะน าใหผู้เ้อาประกนัภยัตรวจสอบความถกูตอ้งของ
ชือ่ผูเ้อาประกนัภยัชือ่ผูร้บัประโยชนจ์ านวนเงนิเอา

ประกนัภยัเบีย้ประกนัภยัฯลฯไดท้ีส่ว่นใดของกรมธรรม์

ก. หนำ้แรกของกรมธรรม์

ข. หนำ้ผลประโยชนต์ำมกรมธรรม์

ค. หนำ้เงือ่นไขทัว่ไป

ง. ดำ้นหลังกรมธรรมก์อ่นตำรำงมลูคำ่กรมธรรม์



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ขอ้ตอ่ไปนีข้อ้ใดไมเ่ป็นสว่นประกอบของกรมธรรม์

ประกนัภยั

ก. ขอ้ก ำหนดกำรจำ่ยเงนิผลประโยชน์

ข. ตำรำงมลูคำ่กรมธรรม์

ค. สทิธแิละกำรใชส้ทิธใินกรมธรรม์

ง. ใบเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

- เป็นหลกัฐานแสดงเจตนาท าประกนัชวีติ

- ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ จากนายทะเบยีน

- กรอกใบค าขอตามความเป็นจรงิทกุประการ  

ท ัง้ใบค าขอทีต่รวจ  และไมต่รวจสขุภาพ  



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

- ขอ้มลูทีก่ระทบตอ่การพจิารณาขอรบัประกนั
ชวีติ ไดแ้ก ่ ชือ่   อาย ุ   ทีอ่ยู ่   สขุภาพปจัจบุนั  
ประวตัสิขุภาพ    ผูร้บัประโยชน ์  ประวตักิารท า
ประกนัชวีติ (เป็นค าถามทีส่ าคญัทีส่ดุ)

- ท าประกนัชวีติกบับรษิทัอืน่อกีได ้แตต่อ้ง
แถลงขอ้ความจรงิในใบค าขอเอาประกนัชวีติของ
บรษิทัใหมด่ว้ย 



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ขอ้ตอ่ไปนีข้อ้ใดไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งกรอกใน        
ใบค าขอเอาประกนัชวีติ

ก.  อำชพีผูข้อเอำประกนัภยั

ข. ทีอ่ยูผู่ข้อเอำประกนัภยั

ค. อำยขุองคูส่มรส

ง. สขุภำพของผูข้อเอำประกนัภยั



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ทา่นคดิวา่ใบค าขอเอาประกนัชวีติ มคีวามส าคญักบัผูเ้อา
ประกนัอยา่งไร

ก.  ไมส่ ำคญั เพรำะนำยหนำ้ประกนัชวีติสำมำรถกรอก

ขอ้ควำมทัง้หมดใหไ้ด ้

ข. ไมส่ ำคญั เพรำะถำ้หำกเกนิระยะเวลำทีบ่รษัิทสำมำรถบอก

ลำ้งสญัญำ แมผู้เ้อำประกนัภยัปกปิดควำมจรงิ กรมธรรมก์็

ยงัมผีลบงัคบัใช ้

ค. ส ำคญั เพรำะเป็นขอ้มลูในกำรพจิำรณำรับประกนัชวีติผูเ้อำ  

ประกนัภยั

ง. ส ำคญั เพรำะเป็นเอกสำรทีเ่ป็นขอ้มลูของนำยหนำ้ประกนั

ชวีติทีจ่ะยืน่ขอท ำประกนัชวีติแกบ่รษัิท



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ผูท้ ีท่ าประกนัชวีติไวก้บับรษิทัหนึง่แลว้จะท าประกนั 
ชวีติกบับรษิทัอืน่อกีไดห้รอืไม่

ก. ท ำไดแ้ตต่อ้งแจง้ใหบ้รษัิทแรกทรำบกอ่น

ข. ท ำไดแ้ตต่อ้งแถลงขอ้ควำมจรงิในใบค ำขอเอำ
ประกนัชวีติของบรษัิทใหม่

ค. ท ำไมไ่ดเ้พรำะคนละบรษัิท

ง. ท ำไมไ่ดเ้พรำะเป็นเงือ่นไขในกรมธรรม์



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

มาตรการทางภาษเีพือ่สง่เสรมิการประกนัชวีติ

 กรมธรรมท์ีคุ่ม้ครองตอ้ง 10 ปีข ึน้ไป 

 ตอ้งเอาประกนัชวีติกบับรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิในประเทศไทย

 ผูเ้อาประกนัภยั : ลดหยอ่นเต็มจ านวนตามทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิ 100,000 บาท

 คูส่มรสของผูเ้อาประกนัภยั : ลดหยอ่นไดต้ามจ านวนทีจ่า่ยจรงิแต ่ ไม่เกนิ  10,000
บาท

 เบีย้ประกนัภยัทีจ่า่ยส าหรบัความคุม้ครองอืน่ ไมส่ามารถลดหยอ่นได้

➢ เง ือ่นไขส าหรบักรมธรรมร์ายใหม ่ทีม่วีนัท าสญัญาประกนัภยั       
ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2552 ทีส่ามารถหกัลดหยอ่นภาษฯีได้



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

❑ เงนิ หรอืผลประโยชนต์อบแทน (ไม่รวมเงนิปันผล เงนิจ่าย

คนืเมือ่ครบก าหนดช าระเบีย้ประกนัภยั และเมือ่ครบก าหนด
สญัญาประกนัชวีติ) ทีม่ลีกัษณะ ดงันี้

(ก) ไดร้บัเงนิ หรอืผลประโยชนต์อบแทนคนืทกุปี ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของ

เบีย้ประกนัชวีติรายปี
(ข) ไดร้บัเงนิ หรอืผลประโยชนต์อบแทนตามชว่งระยะเวลา เช่น ทกุ 3 ปี 5 

ปี เป็นตน้ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของเบีย้ประกนัชวีติสะสมแตล่ะชว่งเวลา
(ค) ไดร้บัเงนิ หรอืผลประโยชนต์อบแทนทีไ่มเ่ป็นไปตาม ขอ้ (ก) และ (ข)

เช่น ปีแรกจา่ยเงนิคนืรอ้ยละ 10 ปีทีส่องจา่ยเงนิคนืรอ้ยละ 30 ผลรวมเงนิคนืสะสม 
ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของเบีย้ประกนัชวีติสะสม

มาตรการทางภาษเีพือ่สง่เสรมิการประกนัชวีติ



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

❑ ประกนัสขุภาพพอ่แมห่กัลดหยอ่นภาษไีด ้เง ือ่นไข

➢ บตุรโดยชอบดว้ยกฎหมาย (ยกเวน้บตุรบญุธรรม) สามารถน า

เบีย้ประกนักนัภยัทีไ่ปหกัลดหยอ่นได ้ไมเ่กนิ 15,000 บาท 

➢ บดิา-มารดา ตอ้งมรีายไดไ้มเ่กนิ 30,000 ตอ่ปี 

➢ ตอ้งเป็นเบีย้ประกนัภยัจากการประกนัสขุภาพบดิา-มารดา 

ของผูม้เีงนิได ้และคูส่มรสทีอ่ยูใ่นอปุการะเลีย้งดู

❑ กรณีบดิา-มารดา ท าประกนัใหบ้ตุร โดยบดิา-มารดา เป็น
ผูช้ าระเบีย้ประกนัภยัให ้ไมส่ามารถน าเบีย้ประกนัภยัทีจ่า่ยไป
หกัลดหยอ่นภาษไีด้

มาตรการทางภาษเีพือ่สง่เสรมิการประกนัชวีติ



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

รฐับาลไดก้ าหนดใหผู้เ้อาประกนัภยัสามารถน าเบีย้ประกนั

ชวีติไปหกัค่าลดหย่อนภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาไดโ้ดย
ตอ้งมรีะยะเวลาเอาประกนัชวีติต ัง้แต่

ก. 10 ปีขึน้ไป

ข. 20 ปี ขึน้ไป

ค. ประกนัชวีติลดหยอ่นภำษีไดท้กุฉบบั

ง. ไมม่ขีอ้ใดถกู



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

ขอ้ใดตอ่ไปนีก้ลา่วไมถ่กูตอ้งกรณีการน าเบีย้ประกนัภยัของ      

การประกนัภยัสขุภาพของบดิามารดามาหกัลดหยอ่นภาษี

ก.  เบีย้ประกนัภัยทีจ่ะน ำไปหักลดหยอ่นภำษีไดต้อ้งเป็น

เบีย้ประกนัภัยจำกกำรประกนัสขุภำพบดิำหรอืมำรดำของ       

ผูม้เีงนิไดแ้ละคูส่มรสทีอ่ยูใ่นอปุกำระเลีย้งดู

ข.  บดิำหรอืมำรดำของผูม้เีงนิไดท้ีจ่ะน ำเบีย้ประกนัภัยไปหัก       

ลดหยอ่นภำษีตอ้งมรีำยไดไ้มเ่กนิ 30,000 บำท ตอ่ปี

ค. ผูม้เีงนิไดท้ีจ่ะน ำเบีย้ประกนัภัยไปหักลดหยอ่นภำษี
ตอ้งบตุรชอบดว้ยกฎหมำย (รวมทัง้บตุรบญุธรรมดว้ย)

ง. ผูม้เีงนิไดส้ำมำรถน ำเบีย้ประกนัภัยไปหักลดหยอ่นภำษีได ้    
ไมเ่กนิจ ำนวนทีจ่ำ่ยจรงิและไมเ่กนิ 15,000บำท



หลกัสตูรอบรมสอบใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัประกนัชวีติ

หลกัการประกนัชวีติ

( ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการประกนัชวีติ )


