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“การประกนัชวีติ” เปนการประกนัภยัแบบหนึง่ทีม่ลีกัษณะ
ให ความคุ มครองและการพิทักษ ความสูญเสียทางการเ งิน
และเศรษฐกิจ อนัเน่ืองมาจากการเสียชวีติของบุคคล การประกันชวีติ
จึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนการสรางหลักประกันใหแกครอบครัว
และหลกัประกนัทางใจของผูเอาประกนัชวิีตเอง หากผูเอาประกนัชีวติ
ตองถงึแกกรรม บคุคลอืน่ทีต่องพึง่พาอาศยัรายไดของผูเอาประกนัชวีติ
ในขณะท่ีผูเอาประกันชีวิตยังมีชีวิตอยูจะไมไดรับความเดือดรอน
ทางการเงินเทาที่ควรจากการสูญเสียนั้น ปจจุบันประชาชนตาง
ใหความสนใจในการทาํประกนัชวีติกนัเปนจาํนวนมาก และในขณะเดยีวกนั
ปรากฏวามีประชาชนเปนจํานวนไมนอยท่ียังขาดความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการประกันชีวิต โดยการหลงเชื่อเพียงคําโฆษณาของบริษัท
ประกันชีวิต หรือตัวแทนประกันชีวิตมากเกินไป โดยไมมีการศึกษา
อยางถองแทและรอบคอบกอนที่จะตัดสินใจทําประกันชีวิตจนทําให
เกิดปญหาการฟองรองคดีเก่ียวกับการประกันชีวิตเปนจํานวนมาก
ในภายหลัง อาทิ การฟองตัวแทนประกันชีวิต การฟองเรียก
เงินประกันชีวิต ฯลฯ

คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารู ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง 
“การประกันชีวิต” เพื่อใหผูอานไดมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การประกันชีวิต อันประกอบดวยสาระสําคัญ ความหมายของ
การประกันชีวิต  ประโยชนของการประกันชีวิต ประเภทของการ
ประกันชีวิต แบบของการประกันชีวิต หลักกฎหมายที่เก่ียวของกับ
การประกันชีวิต ผูมีสิทธิไดรับเงินจากการประกันชีวิต ขอยกเวน
ความรับผิดของผูรับประกันชีวิต การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต 
และอายุความ ตามลําดับดังนี้ 
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๑. ความหมายของการประกันชีวิต
     “การประกันชีวิต” หมายถึง สัญญาท่ีผูรับประกันชีวิตตกลงจะใชเงินจํานวนหน่ึงใหแก 

ผูเอาประกันชวีติหรือผูสบืสิทธขิองเขา ในเม่ือผูเอาประกันชวีติหรือผูถกูเอาประกันชวีติไวไดตายภายในเวลา
หรือมีชีวิตอยูจนถึงเวลาอันไดตกลงกําหนดไว ผูเอาประกันชีวิตตกลงสงเบี้ยประกันในการนี้๑

     การประกันชีวติ เปนวิธกีารท่ีบคุคลกลุมหน่ึงรวมกันเฉลีย่ภยัอันเนือ่งจากการตาย การสญูเสยี
อวยัวะ ทพุพลภาพ และการสูญเสยีรายไดในยามชรา โดยท่ีเมือ่บคุคลใดตองประสบกับภัยเหลานัน้ กไ็ด
รับเงินเฉลี่ยชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิต
จะทําหนาที่เปนแกนกลางในการนําเงินกอนดังกลาวไปจายใหแกผูไดรับภัย๒

     การประกันชวีติในประเทศไทย เกิดขึน้ภายหลงัทีพ่ระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั 
รชักาลที ่๕ ไดเสด็จกลบัจากการประพาสประเทศอินเดยีไมนาน บรษิทั อสีเอเชยีตกิ จาํกดั ไดรบัแตงตัง้
ใหเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแอควิตาเบิลแหงกรุงลอนดอนใหเปนผูเสนอขายกรมธรรม
ประกนัชีวติแบบตลอดชพี และไดรบัพระบรมราชานญุาตใหประกอบธุรกจิประกนัชวีติจากการท่ีคณะทตู
ไดนําเรื่องขอพระบรมราชานุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย โดยมี “สมเด็จเจาพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ เอกอัครมหาเสนาบดี เปนผูเอาประกันชีวิตเปนบุคคลรายแรกของประเทศไทย๓

๒. ประโยชนของการประกันชีวิต๔

      สําหรับประโยชนของการประกันชีวิตนั้นอาจแบงออกเปน ๔ ประการ ดังนี้
    ๒.๑ ดานการใหความคุมครอง ความคุมครองจากการประกันชวีติเปนวธิใีนการปองกนัภยั

ของบุคคลประเภทหน่ึง กลาวคือ ชวยสรางหลักประกันและความม่ันคงใหแกผู เอาประกันชีวิต
และครอบครัว เม่ือผูเอาประกันชีวติซึง่เปนหวัหนาครอบครัวไดเสยีชวีติกอนเวลาอันสมควร เงนิประกนัชีวติ
ที่ไดรับจะสามารถแบงเบาภาระความเดือดรอนทางดานการเงินของครอบครัวและทําใหคู สมรส
อีกฝายหนึ่งไมตองรับภาระมากเกินไป

    ๒.๒ กอใหเกิดการออมทรัพย ในกรณีที่ผู เอาประกันชีวิตไดเลือกซ้ือการประกันชีวิต
แบบที่มีการออมทรัพยรวมอยูดวย ผูเอาประกันชีวิตจะไดรับเงินจํานวนหนึ่งตามที่ไดตกลงกันไว
เมื่อมีชีวิตอยู ณ วันที่ครบกําหนด

    ๒.๓ ประโยชนในดานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทประกันชีวิตจะนําเอาเงิน
สวนที่เปนเงินออมของผูที่เอาประกันชีวิตไปลงทุนในหลกัทรัพยตาง ๆ  เชน พันธบัตรของรัฐบาล ทําให
รฐับาลสามารถนาํเงนิในสวนนีไ้ปใชการกอสรางถนนหนทาง และอืน่ ๆ  อนัเปนประโยชนตอการพฒันา
ประเทศโดยรวม

 ๑ จติต ิ ตงิศภทัยิ, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการประกันภยั, (กรงุเทพมหานคร : สาํนกัพมิพมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 
๒๕๓๙), หนา ๑๓๗ 
 ๒ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับและสงเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) เว็บไซต  www.oic.or.th./th/elearning/
Inner_life2.php., สืบคนเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗.
 ๓ สรุปจาก วรนนท  ลีลาเวทพงษ, การประกันชีวิต, บทความ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เว็บไซต 
http://tdc.thailis.or.th/tdc/, สืบคนเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗.
 ๔ เรื่องเดียวกัน.
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    ๒.๔ คาลดหยอนภาษ ีซึง่แบบประกนัชีวติทีส่ามารถหกัลดหยอนภาษไีดนัน้ ตองมเีงือ่นไข
ดังนี้๕ (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๑๗๒) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนเบี้ยประกันชีวิต
ของผูมีเงินได ตาม ขอ ๒ (๖๑) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร)

        ๑) ตองเปนกรมธรรมประกันชีวิตที่มีกําหนดระยะเวลาคุมครองตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป 
และการประกนัชีวิตนัน้ไดเอาประกนัไวกบัผูรบัประกนัภยัทีป่ระกอบกจิการประกนัชวีติในราชอาณาจกัรไทย

        ๒) ตองเปนกรมธรรมประกันชีวิตที่มีเงิน หรือผลประโยชนตอบแทนคืนไมเกิน
รอยละ ๒๐ ของเบี้ยประกันชีวิตสะสม (ไมรวมเงินปนผลตามกรมธรรม หรือผลประโยชนตอบแทน
ที่จายเมื่อสิ้นสุดการชําระเบี้ยประกันชีวิต หรือผลประโยชนตอบแทนที่จายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม)

        ๓) เบีย้ประกนัชวีติทีนํ่าไปลดหยอนภาษเีงนิได ตองเปนเบีย้ประกนัชวีติของกรมธรรม
ประกันชีวิตหลักเทานั้น

        ๔) เบี้ยประกันชีวิตสําหรับสัญญาเพิ่มเติม เชน ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ 
เปนตน ไมสามารถนําไปใชหักลดหยอนภาษีได

๓. ประเภทของการประกันชีวิต๖

     ๓.๑ ประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) การประกันชีวิตประเภทน้ีมีลักษณะ
เฉพาะตัวอยูที่จํานวนเงินที่เอาประกันภัยแตละรายคอนขางสูง เหมาะสําหรับผูที่มีรายไดปานกลาง
จนกระท่ังผูที่มีรายไดสูง สําหรับการชําระเบ้ียประกันภัยเปนรายป รายหกเดือน หรือรายสามเดือน 
การพจิารณารับประกันภัยนั้น มีทั้งแบบที่ตองตรวจสุขภาพและแบบที่ไมตองตรวจสุขภาพ

     ๓.๒ ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) คอืการประกันชวีติทีม่จีาํนวน
เงนิคอนขางตํา่ เหมาะสาํหรบับคุคลผูทีม่รีายไดนอย จงึไมมกีารตรวจสุขภาพ การพจิารณารบัประกนัภยั
จึงตองอาศัยขอมูลจากคําแถลงในใบคําขอเอาประกันชีวิต การชําระเบี้ยประกันภัยจะเปนรายเดือน
หรืออาจมีเงื่อนไขกําหนดระยะเวลารอคอยก็ได

เมื่อผูเอาประกันชีวิตซ่ึงเปนหัวหนาครอบครัวไดเสียชีวิต
กอนเวลาอันสมควร เงินประกันชีวิตที่ไดรับจะสามารถ
แบงเบาภาระความเดือดรอนทางดานการเงินของครอบครัว
และทําใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งไมตองรับภาระมากเกินไป

 ๕ สรุปจาก อุมาพันธ  เจริญยิ่ง, เก็บตังค : ลดหยอนภาษีดวยประกันชีวิต เว็บไซต http://www.dailynews.co.th/ 
Content/Article/31677/, สืบคนเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗.
 ๖ อางแลว โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓.
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    ๓.๓ ประเภทกลุม (Group Life Insurance) เปนการรบัประกนัชวีติของบคุคลหลายคน 
โดยผูรับประกันชีวิตจะออกกรมธรรมประกันชีวิตใหเพียงฉบับเดียว การพิจารณาจะพิจารณา
ความเสี่ยงภัยของบุคคลในกลุมเดียวกันทั้งหมดดวยอัตราเบี้ยประกันเดียวกันทั้งหมด

 ๔. แบบของการประกันชีวิต๗

    ๔.๑ แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) การประกันชีวิตแบบน้ีใหความคุมครอง
การเสียชีวิตของผูเอาประกันชีวิตในระยะเวลาที่กําหนดของสัญญา คือระยะเวลา ๑ ป หรือ ๕ ป หรือ 
๑๐ ป ถาผูเอาประกันชีวติเสียชีวติในระยะเวลาของสัญญาและสัญญาน้ันมผีลคุมครอง ผูรบัประกันชวีติ
จะจายจํานวนเงินเอาประกันชีวิตใหผูรับประโยชนตามสัญญาแตถาผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบ
กาํหนดสญัญา จะถอืวาสัญญาส้ินสดุ และไมไดรบัผลประโยชนใด ๆ  เน่ืองจากไมมกีารสะสมมลูคาเงนิสด
ไวในกรมธรรม

    ๔.๒ แบบตลอดชพี (Whole Life Insurance) ใหความคุมครองการเสียชวีติไปตลอดชีวติ
ของผูเอาประกันชีวิต จะจายเงินเอาประกันชีวิตเมื่อผูเอาประกันชีวิตเสียชีวิต ไมวาเสียชีวิตเมื่อใด 
และสัญญาในขณะนั้นมีผลบังคับในทางปฏิบัติ ผูรับประกันชีวิตมักจะจายเงินเอาประกันชีวิตคืน
เมื่อผูเอาประกันชีวิตมีอายุครบ ๙๙ ป

    ๔.๓ แบบสะสมทรัพย (Endowment Insurance) การประกนัชวีติประเภทนีจ้ะใหความ
คุมครองการเสียชีวิตของผูเอาประกันชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา และคืนจํานวนเงิน
เอาประกันชีวิตเมื่อผูเอาประกันชีวิตมีชีวิตอยูครบกําหนดสัญญา

    ๔.๔ แบบเงินไดประจํา (Annuity Life Insurance) การประกันชีวิตประเภทนี้คือ 
สัญญาที่ผูรับประกันชีวิตสัญญาวาจะจายเงินจํานวนที่แนนอนทุก ๆ ชวงระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญา
ใหแกผูเอาประกันชีวิต เมื่อมีอายุถึงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาตลอดไปจนกวาจะเสียชีวิต

 ๕. หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกันชีวิต๘

     ๕.๑ หลักสวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยได
            ในการทาํสัญญาประกันชวีตินัน้ สิง่ทีผู่รบัประกันชวีติจะตองพจิารณาคอื “สวนไดเสยี” 

ในเหตุที่ประกันภัย หากไมมียอมไมผูกพันคูสัญญา คือผูเอาประกันชีวิตกับผูรับประกันชีวิต ในกรณี
การเอาประกันชีวิตของตนเองบุคคลทุกคนยอมมีสิทธิที่จะเอาประกันชีวิตของตนเองไดเสมอ แตหาก
เปนการเอาประกันชีวิตของบุคคลอื่น บุคคลที่ขอเอาประกันชีวิตของบุคคลอื่นจะตองมีสวนไดเสีย
ในชีวติของบคุคลผูนัน้ดวย เชน สามยีอมมสีทิธเิอาประกนัชวีติของภรรยาได และในทางกลบักันภรรยา
กม็สีทิธจิะเอาประกันชีวติของสามีได เพราะสามีภรรยายอมมสีทิธแิละหนาทีต่อกนัตามกฎหมาย เปนตน 
บิดามารดาอาจมีสวนไดเสียในชีวิตของบุตร และบุตรอาจมีสวนไดเสียในชีวิตของบิดามารดาเมื่ออยู
ในฐานะที่จะไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจากผูที่ตนเอาประกันภัย

 ๗ อางแลว โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓.
 ๘ อางแลว โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓.
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   ๕.๒ หลักเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตอยางยิ่งของคูสัญญา
           ผูเอาประกันชีวิต (ผูทําสัญญา) รวมถึงผูที่ใชความตายของตนเปนเง่ือนไขการใชเงิน 

จะตองแจงขอเท็จจริงที่มีผลจูงใจใหบริษัทผูรับประกันชีวิตน้ันเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นหรืออาจบอกปด
ไมทําสัญญา เนื่องจากในกฎหมายระบุใหผูเอาประกันชีวิตจะตองใชความสุจริตอยางยิ่ง โดยมีหนาที่
ที่จะตองแจงขอเท็จจริงใหบริษัทผูรับประกันภัยไดทราบ ถาผูที่มีหนาที่ไมทําหนาที่ดังกลาว บริษัท
ผูรับประกันมีสิทธิที่จะลดจํานวนเงินท่ีผูรับประกันจะตองจายหรือบอกลางสัญญา และไมยอมใชเงิน
ประกนัตามสญัญาได แตถาเปนผูรบัประโยชนในสญัญาประกันชวิีตทีไ่มใชผูเอาประกันชวิีตกไ็มมหีนาที่
จะตองแจงขอเท็จจริงดังกลาว แมรูแตไมบอกก็ไมมีผลใด ๆ ตอสัญญาประกันชีวิต๙ ดังปรากฏตาม
คําพิพากษาฎีกาดังนี้

         คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๖๗/๒๕๒๖ วินิจฉัยวา ผูเอาประกันชีวิตกับจําเลยในขณะ
ทําสัญญาประกันชีวิตมีสุขภาพไมสมบูรณ โดยปวยเปนเบาหวานและตับแข็ง ละเวนเสียไมเปดเผย
ขอความจริงใหกับจําเลยทราบ ซึ่งหากจําเลยทราบจะบอกปดไมตกลงทําสัญญาประกันชีวิตกับ
ผูเอาประกนัชวีติ   การปกปดขอเทจ็จรงิดงักลาวทาํใหจําเลยสาํคญัผดิในขอเทจ็จรงิของสญัญาประกนัชวีติ
ระหวางจําเลยกับผูเอาประกันชีวิต จึงตกเปนโมฆียะ 

         คาํพพิากษาฎกีาที ่๒๓๙๗/๒๕๓๖ วนิจิฉยัวา การทีผู่รบัประกนัภยัไมตองตรวจสขุภาพ
ของผูเอาประกันกอนเปนการละเลยหาไดไม แมการประกันชีวิตในทุนประกันภัยที่ตํ่าตามหลักเกณฑ
ที่กระทรวงพาณิชยกําหนด (ปจจุบันอยูในอํานาจกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย) ไมจาํเปนตองตรวจสุขภาพของผูเอาประกัน กย็งัถอืไมไดวาผูรบัประกัน 
ไมถอืเอาเร่ืองสุขภาพของผูเอาประกันเปนสาํคญั เม่ือรูเชนน้ีแลวในเวลาทําสญัญาประกันชวีติผูบริโภค
จะตองใชความระมัดระวังแจงขอมูลใหครบถวน เพื่อไมใหตกเปนเหยื่อการโฆษณาที่เอาความสะดวก 
มานําเสนอและหาประโยชนกับความไมรูของผูบริโภค

๖. ผูมีสิทธิไดรับเงินจากการประกันชีวิต๑๐

      ในการประกันชีวิตถาผู เอาประกันชีวิตประกันชีวิตตนเอง และเม่ือถึงแกความตาย
เงินจํานวนนี้ยอมตกไดแกผูรับประโยชนตามสัญญา อาจเปนบุคคลใดโดยเฉพาะหรือระบุใหแกทายาท

กฎหมายระบุใหผู เอาประกันชีวิตจะตองใชความสุจริต
อยางยิ่ง โดยมีหนาที่ที่จะตองแจงขอเท็จจริงใหบริษัทผูรับ
ประกันภยัไดทราบ ถาผูทีม่หีนาทีไ่มทาํหนาทีด่งักลาว บริษทั
ผูรบัประกนัมสิีทธิทีจ่ะลดจาํนวนเงนิทีผู่รบัประกนัจะตองจาย
หรือบอกลางสัญญา และไมยอมใชเงินประกันตามสัญญาได

 ๙ สรุปจาก ธัญลักษณ สะตางาม สํานักกฎหมาย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, ไมตองตอบคําถามสุขภาพ กับการหลอก
ทําประกัน, บทความ,  เว็บไซต http://lawdatabase.igetweb.com/webboards/1095440/,  สืบคนเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗.
 ๑๐ อางแลว โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓.
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คนใดก็ได แตถาเปนการเอาประกันชีวิตของบุคคลอื่น หรือเปนการใชเงินโดยอาศัยความทรงชีพ 
โดยอาศัยหลักการทรงชีพหรือประกันแบบสะสมทรัพย ผูมีสิทธิไดรับเงินอาจจะเปนผูเอาประกันเอง
หรือผูรับประโยชนอื่นก็ได

      กรณสีญัญาประกันชีวติไดระบใุหบคุคลอ่ืนเปนผูรบัประโยชนถอืวาเปนสญัญาเพ่ือประโยชน
แกบุคคลภายนอก และเมื่อผูรับประโยชนไดแสดงเจตนาแกผูรับประกันชีวิตวาจะถือเอาประโยชน
จากสัญญาแลว คูสัญญาคือผูเอาประกันชีวิตและผูรับประโยชนจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้น
ในภายหลังไมได

      สญัญาประกันชีวติเปนสญัญาท่ีผูเอาประกันชีวติมสีทิธิจะโอนประโยชนตามสัญญาประกัน
ชีวิตใหแกบุคคลใดก็ได ถือวาเปนการโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาประกันชีวิต แตการโอนเชนนี้จะได
กต็อเมือ่ผูเอาประกันชวีติยงัมสีทิธอิยูเทาน้ัน สทิธกิารโอนประโยชนตามสญัญาประกนัชวีติยอมสิน้ไปเมือ่ 
        ๑)  ผูเอาประกันชีวิตไดสงมอบกรมธรรมประกันชีวิตใหผูรับประโยชนไปแลว และ

      ๒)  ผูรับประโยชนไดทําหนังสือบอกกลาวลวงหนาไปยังผูรับประกันชีวิตแลววา ตนจะถือ
เอาประโยชนแหงสัญญา

     ขอพึงระวังในการโอนสิทธิเรียกรอง เนื่องจากการโอนประโยชนตามสัญญาประกันชีวิต
เปนการโอนสทิธเิรยีกรองประเภทหนึง่จงึตองทาํตามแบบทีก่ฎหมายกาํหนดคือทาํเปนหนังสอื มฉิะนัน้
จะไมสมบรูณและตองบอกกลาวการโอนไปยงัผูรบัประกนัชวีติเปนหนงัสอืหรอืผูรบัประกนัชวีติยนิยอม
เปนหนังสือ จงึจะใชยนัผูรบัประกันชวีติไดและกรมธรรมจะตองมีการสลักหลังการโอนน้ันจงึจะสมบูรณ

 
 ๗.  สิทธิของเจาหนี้ผูเอาประกันชีวิต๑๑

      ในกรณีเจาหนี้ผูเอาประกันชีวิตนั้นตองแยกพิจารณาเปน ๓ กรณี ดังนี้ คือ
       ๗.๑ กรณีมไิดระบุชือ่ผูหนึง่ผูใดไวเพยีงแตระบใุหใชเงนิแกทายาทท้ังหลาย เมือ่กองมรดก

ของผูเอาประกันภยัมเีจาหน้ีอยู จาํนวนเงินทีผู่รบัประกันภยัจายใหเปนสวนหน่ึงของกองมรดกซ่ึงเจาหน้ี
ตองมีสิทธิเอาเงินจํานวนน้ีชําระหน้ีของตนตามมาตรา ๘๙๗ วรรคหน่ึงแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ซึง่บญัญตัไิววา “ถาผูเอาประกันภยัไดเอาประกันภยัไวโดยกําหนดวาเม่ือตนถึงซึง่ความมรณะ
ใหใชเงินแกทายาทท้ังหลายของตนโดยมิไดเจาะจงระบุชื่อผูหน่ึงผูใดไวไซร จํานวนเงินอันจะพึงใชนั้น
ทานใหฟงเอาเปนสินทรัพยสวนหนึ่งแหงกองมรดกของผูเอาประกันภัยซึ่งเจาหนี้จะเอาใชหนี้ได”

       ๗.๒ กรณรีะบใุหใชเงนิแกบคุคลใดไว เจาหน้ีของผูเอาประกนัภยั จาํนวนเงนิอนัจะพงึใชนัน้ 
ทานใหฟงเอาเปนสินทรัพยสวนหนึ่งแหงกองมรดกของผูเอาประกันภัยซึ่งเจาหนี้ยอมจะมีสิทธิเฉพาะ
เงนิทีผู่เอาประกันภยัไดสงเปนเบีย้ประกันไปแลวเพราะตามมาตรา ๘๙๗ วรรคสอง บญัญตัไิววา “ถาได
เอาประกันภัยไวโดยกําหนดวาใหใชเงินแกบุคคลคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ทานวา เฉพาะแต
จาํนวนเงนิเบีย้ประกนัภยัซึง่ผูเอาประกนัภยัไดสงไปแลวเทานัน้ จกัเปนสนิทรพัยสวนหนึง่แหงกองมรดก
ของผูเอาประกันภัยอันเจาหนี้จะเอาใชหนี้ได”

 ๑๑ สิทธิของเจาหน้ีผูเอาประกันชีวิต , เว็บไซต http://lawabidingness.wordpress.com, สืบคนเม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๗.
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       ๗.๓ กรณีระบุบุคคลใดไวซ่ึงบุคคลน้ันเปนผูรับประโยชนและเจาหน้ีดวย กรณีดังกลาว
ตกอยูในบังคับของมาตรา ๑๗๔๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งบัญญัติไววา “ถาในการ
ชําระหนี้ซึ่งคางชําระอยูแกตน เจาหน้ีคนใดคนหน่ึงไดรับตั้งใหเปนผูรับประโยชนในการประกันชีวิต
ในระหวางท่ีผูตายมีชีวิตอยู เจาหน้ีคนน้ันชอบท่ีจะไดรับเงินท้ังหมด ซึ่งไดตกลงไวกับผูรับประกัน 
อนึ่งเจาหนี้เชนวานั้น จําตองสงเบี้ยประกันภัยคืนเขากองมรดกก็ตอเมื่อเจาหนี้คนอื่น ๆ พิสูจนไดวา

      ๑)  การที่ผูตายชําระหนี้ใหแกเจาหนี้โดยวิธีดังกลาวมานั้นเปนการขัดตอบทบัญญัติ
มาตรา ๒๓๗ แหงประมวลกฎหมายนี้ และ

      ๒) เบี้ยประกันภัยเชนวานั้น เปนจํานวนสูงเกินสวนเม่ือเทียบกับรายไดหรือฐานะ
ของผูตาย ถึงอยางไรก็ดี เบี้ยประกันภัยซ่ึงจะพึงสงคืนเขากองมรดกนั้นตองไมเกินกวาจํานวนเงิน
ที่ผูรับประกันชําระให”

      ขอสังเกต สิทธิของเจาหน้ีผูเอาประกันชีวิตท้ัง ๓ กรณีดังกลาวขางตนน้ัน จะตอง
เปนการทีผู่เอาประกนัภยัไดเอาประกนัชวีติตนเอง เพราะถาเปนการประกนัชวีติผูอืน่เมือ่ผูถกูเอาประกนั
ชีวิตถึงแกความตาย เงินประกันชีวิตยอมตกไดแกผูเอาประกันชีวิต จึงไมมีทางที่ผูถูกเอาประกันชีวิต
จะระบุตัวผูรับประโยชนได อีกทั้งการประกันชีวิตผูอื่นสงเบ้ียประกันภัย คือ ผูเอาประกันภัยมิใช
ผูถูกเอาประกันชีวิต จึงไมมีกรณีที่ตองเอาเงินที่ไดรับจากผูรับประกันภัยเขาเปนกองมรดกของผูตาย 
หรือเอาเงินเทาจํานวนเบี้ยประกันภัยคืนแกกองมรดกของผูนั้น

 ๘. ขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันชีวิต๑๒

     ๑) ผูเอาประกันชีวิตไดฆาตัวตาย (กระทําอัตวินิบาตดวยใจสมัคร) ภายใน ๑ ปนับจาก
วันทําสัญญา หรือ

     ๒) ผูเอาประกันชีวิตถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
      ๓) มีการเรียกรองเงินตามกรมธรรมประกันชีวิตโดยทุจริต

๙. การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต๑๓

      การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตจะบอกเลิกประกันชีวิตในเวลาใด ๆ ดวยการงดไมสงเบี้ย
ประกันชีวิตตอไป แตถาผูเอาประกันชีวิตไดสงเบ้ียประกันชีวิตมาอยางนอยสามป ผูเอาประกันชีวิต
มีสิทธิดังตอไปนี้

เมื่อผูรับประโยชน ไดแสดงเจตนาแกผูรับประกันชีวิต
วาจะถือ เอาประ โยชนจากสัญญาแลว  คูสัญญาคือ
ผู เอาประกันชีวิตและผูรับผลประโยชนจะเปลี่ยนแปลง
หรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไมได

 ๑๒ อางแลว, โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓.
 ๑๓ อางแลว, โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓.
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     ๑) ไดรับเงินคาเวนคืนตามกรมธรรมประกันชีวิต อันเปนมูลคาเงินสดตามจํานวนที่ระบุไว
ในตารางมูลคาเวนคืนเงินสดในตอนทายของกรมธรรมประกันชีวิต ซึ่งจะมีจํานวนนอยกวาจํานวนเบี้ย
ประกันชีวิตที่ไดชําระไปแลว

      ๒) กรมธรรมใชเงินสําเร็จ ในกรณีที่ผู เอาประกันชีวิตไมตองการเงินสดเปนคาเวนคืน
กรมธรรมตามขอ ๑) แตประสงคจะใหมีการใหความคุมครองโดยสัญญาประกันชีวิตตอไปตามจํานวน
เงินท่ีเอาประกันชีวิตที่ลดลงในอัตราสวนของเบี้ยประกันชีวิตที่ไดสงไปแลวและระยะเวลาของการ
สงเบี้ยประกันชีวิต ผูเอาประกันชีวิตสามารถที่จะขอเปลี่ยนเปนกรมธรรมใชเงินสําเร็จจากผูรับประกัน
ชีวิตได 

๑๐. อายุความ๑๔

        อายุความ หมายความถึง ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดบังคับไวใหใชสิทธิเรียกรอง
ทางศาลภายในกําหนดเวลา หากปลอยไวจนเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว ทําใหเกิดผลเสียหาย
แกเจาของสิทธิเรียกรอง เรียกวา “สิทธิเรียกรองขาดอายุความ”

        สาํหรับการประกันชีวติน้ันก็เชนกนั หากมีปญหาเก่ียวกับการฟองรองใหผูรบัประกันชวีติ
ใชเงนิตามสัญญาประกันชีวติ รวมถึงการฟองรองใหใชหรอืเรียกคืนเบ้ียประกันชวีติตามสัญญาประกันชวีติ 
การใชสิทธิดังกลาวจะตองกระทําภายในกําหนด ๑๐ ป เชน คําพิพากษาฎีกาท่ี ๒๓๐๖/๒๕๒๓ 
การฟองคดีเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตมิไดมีกฎหมายกําหนดอายุความไวเปนพิเศษ จึงตองใช
อายคุวามทัว่ไปมกีาํหนดสิบป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยมาตรา ๑๖๔ เดมิ (ปจจบุนั มาตรา 
๑๙๓/๓๐)

บทสรุป
เมือ่ปจจบุนั คนสวนใหญตางใหความสนใจโดยมกีารทาํประกนัชวีติกนัมากขึน้ ทัง้น้ีกด็วยเหตผุล

ที่การประกันชีวิตนั้นเปนการวางแผนการเงินท่ีมีความสําคัญ ไมเพียงแตเปนการวางแผนปองกัน
ความเสี่ยงโดยซื้อความคุมครองชีวิตใหกับตนเองและสรางความมั่นคงใหกับครอบครัว ยังเปน
การวางแผนในการนําเบี้ยประกันชีวิตไปลดหยอนภาษีดวย 

ดงันัน้ ประชาชนทุกคนทีส่นใจทาํประกนัชวีติ จงึสมควรอยางย่ิงทีจ่ะไดมกีารศกึษาและทําความ
เขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันชีวิตและเนื้อหาสาระสําคัญอันเปนรายละเอียดตาง ๆ ตามที่
ปรากฏในสัญญาประกันชีวิตใหมีความเขาใจอยางถองแทและโดยละเอียดรอบคอบใหมากที่สุดดวย  
ทัง้นี ้เพือ่จะไดไมเกดิปญหาฟองรองคดีกนัในภายหลงั และไมตกเปนเหยือ่การโฆษณาของบริษทัประกันชีวติ 
สุดทายนี้ ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาบทความน้ีจะเปนประโยชนในการสรางความรูและความเขาใจ
แกผูทําประกันชีวิต เพื่อที่ผูทําประกันชีวิตจะไดรับประโยชนตามเจตนารมณในการทําประกันชีวิต
อยางแทจริง 

 ๑๔ อางแลว, โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓.
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