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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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บทที ่8  จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการ              นช.3 
             พร้อมทั้งกรณศึีกษา           (1 ช่ัวโมง) 
 
เร่ืองที ่
 8.1 บทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 8.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต 
 8.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต เมื่อพบว่านายหน้าประกันชีวิต มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
กระท าดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน        

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ 
เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้
เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้ผู้
เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าวให้
ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ        
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีว -
ปฏิญาณ  
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 
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 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

8-3



 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา   8-3 
 

 
 
 

3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
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เร่ืองที ่8.1 
บทลงโทษนายหน้าประกนัชีวติเมือ่ไม่มจีรรยาบรรณ 
   

 
 หน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของนายหน้าประกันชีวิตนั้น อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ มีหน้าที่หลักในการก ากับ 
ควบคุม ดูแล พัฒนาและส่งเสริมการท างานของนายหน้าประกันชีวิต โดยได้วางหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดกรอง
ผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพนายหน้าประกันชีวิต ด้วยการก าหนดว่าผู้สมัครสอบทุกคนต้องท าข้อสอบในส่วนที่ เกี่ยวกับ 
“จรรยาบรรณ” ได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดก่อน จึงจะมีการตรวจข้อสอบในส่วนอ่ืน  ๆ ต่อไป แม้จะไม่สามารถเป็น
หลักประกันว่าผู้ที่สอบได้ใบอนุญาตทุกคนจะเป็นนายหน้าประกันชีวิตที่ยึดมั่ นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้อย่าง
แท้จริง แต่ก็เป็นการคัดสรรเบื้องต้น และเตือนให้ผู้ที่เข้าสู่วิชาชีพได้ทราบว่าเมื่อเป็นนายหน้าประกันชีวิตแล้วควรจะ
ประพฤติตนอย่างไรให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้เอาประกันภัย และต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่จะมีบทบาทส าคัญที่จะท าให้อาชีพนายหน้าประกันชีวิตเป็นคนที่ยึดมั่นในแนวทาง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างมั่นคงตลอดไป คือ ตัวผู้เอาประกันภัยนั่นเอง เพราะถ้าผู้เอาประกันภัยทุกคนให้ความ
สนับสนุนด้วยการเลือกที่จะสมัครท าประกันชีวิตกับนายหน้าประกันชีวิตที่ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ
วิชาชีพโดยไม่ค านึงถึงสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในกรมธรรม์ หากมีนายหน้าประกันชีวิตคนใดเสนอ
ผลประโยชน์พิเศษให้ ก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าเป็นนายหน้าประกันชีวิตที่ไม่มีจรรยาบรรณ อาจจะอยู่ในอาชีพนี้ได้
ไม่นาน จึงควรหลีกเลี่ยงในการท าประกันชีวิตกับนายหน้าประกันชีวิตเหล่านี้ ด้วยวิธีนี้นายหน้าประกันชีวิตที่ไม่มี
จรรยาบรรณเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ หมดไปจากวงการ และประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยทั้ง
ระบบ 
 

1. บทลงโทษนายหน้าประกนัชีวติเมือ่ไม่มจีรรยาบรรณ 
นายหน้าประกันชีวิตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่มีจรรยาบรรณ เช่น ยักยอกเงินของผู้เอาประกันชีวิต ชอบ

แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่ หรือการแข่งขันกันลดค่านายหน้าเพื่อแย่งผู้มุ่งหวังจาก
นายหน้าประกันชีวิตอื่น บทลงโทษแรกที่เขาจะได้รับคือ ความเกลียดชังจากเพื่อนร่วมอาชีพ มีแต่คนมองด้วยสายตาดู
หมิ่น ถูกคนในสังคมครหาดูแคลน ต่อให้เขาสามารถสร้างยอดขายได้สูงลิ่ว แต่ก็ไม่สามารถเดินยืดอกได้อย่างภาคภูมิใจ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ล าดับต่อมาคือ บทลงโทษจากบริษัทนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลต้นสังกัด เนื่องจากการละเมิดกฎ
จรรยาบรรณ มักน าไปสู่ปัญหา ไม่ว่าการร้องเรียนจากผู้เอาประกันชีวิต การร้องเรียนจากนายหน้าประกันชีวิตด้วยกัน 
หรือแม้แต่ค าสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริงจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ท าให้บริษัทต้องเลือกที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องเพื่อชื่อเสียงในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องลงโทษนายหน้า
ประกันชีวิตที่กระท าผิดด้วยการตักเตือน ภาคทัณฑ์หรือให้ออก ขึ้นกับความหนักเบาของความผิดที่นายหน้าประกัน
ชีวิตได้กระท าไว้ 

สุดท้าย บทลงโทษข้ันสูงสุดจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 81 นายทะเบียนมีอ านาจสัง่เพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตเมื่อพบว่านายหน้าประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าดังต่อไปนี้  1) 
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการประกาศก าหนด 3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 
4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
หรือประชาชน  

 

2. การเผยแพร่รายช่ือนายหน้าประกนัชีวติทีก่ระท าความผดิ 
จากสถิติการรับประกันภัยจ าแนกตามช่องทางการขายประกันชีวิตพบว่า  ช่องทางการขายผ่านนายหน้า

ประกันชีวิต เป็นช่องทางส าคัญที่ท ารายได้สูงสุดให้แก่อุตสาหกรรมประกันชีวิต และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับนายหน้าประกันชีวิตให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
(วินาศภัย) พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) และเป็นไปตามกฎหมายก าหนด ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยก าหนดแนวทางในการเผยแพร่
ข้อมูลของนายหน้าประกันชีวิตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ความรู้และ
ปกป้องสาธารณชนในวงกว้าง โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้
มีการน าข้อมูลของนายหน้าประกันชีวิตที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดเช่น การ
รับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้วมิได้น าส่งให้บริษัท กระท าการปลอมลายมือชื่อลงในใบค าขอเอา
ประกันภัย และด าเนินการขอเอาประกันภัยกับบริษัท โดยที่ผู้ถูกปลอมลายมือชื่อมิได้มีเจตนาท าสัญญาประกันภัย 
เป็นต้น ท าให้นายหน้าประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตและปรากฏบนเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบสถานะของนายหน้า
ประกันชีวิตเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม     

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ล าดับต่อมาคือ บทลงโทษจากบริษัทนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลต้นสังกัด เนื่องจากการละเมิดกฎ
จรรยาบรรณ มักน าไปสู่ปัญหา ไม่ว่าการร้องเรียนจากผู้เอาประกันชีวิต การร้องเรียนจากนายหน้าประกันชีวิตด้วยกัน 
หรือแม้แต่ค าสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริงจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ท าให้บริษัทต้องเลือกที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องเพื่อชื่อเสียงในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องลงโทษนายหน้า
ประกันชีวิตที่กระท าผิดด้วยการตักเตือน ภาคทัณฑ์หรือให้ออก ขึ้นกับความหนักเบาของความผิดที่นายหน้าประกัน
ชีวิตได้กระท าไว้ 

สุดท้าย บทลงโทษข้ันสูงสุดจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 81 นายทะเบียนมีอ านาจสัง่เพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตเมื่อพบว่านายหน้าประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าดังต่อไปนี้  1) 
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการประกาศก าหนด 3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 
4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
หรือประชาชน  

 

2. การเผยแพร่รายช่ือนายหน้าประกนัชีวติทีก่ระท าความผดิ 
จากสถิติการรับประกันภัยจ าแนกตามช่องทางการขายประกันชีวิตพบว่า  ช่องทางการขายผ่านนายหน้า

ประกันชีวิต เป็นช่องทางส าคัญที่ท ารายได้สูงสุดให้แก่อุตสาหกรรมประกันชีวิต และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับนายหน้าประกันชีวิตให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
(วินาศภัย) พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) และเป็นไปตามกฎหมายก าหนด ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยก าหนดแนวทางในการเผยแพร่
ข้อมูลของนายหน้าประกันชีวิตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ความรู้และ
ปกป้องสาธารณชนในวงกว้าง โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้
มีการน าข้อมูลของนายหน้าประกันชีวิตที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดเช่น การ
รับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้วมิได้น าส่งให้บริษัท กระท าการปลอมลายมือชื่อลงในใบค าขอเอา
ประกันภัย และด าเนินการขอเอาประกันภัยกับบริษัท โดยที่ผู้ถูกปลอมลายมือชื่อมิได้มีเจตนาท าสัญญาประกันภัย 
เป็นต้น ท าให้นายหน้าประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตและปรากฏบนเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบสถานะของนายหน้า
ประกันชีวิตเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม     

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

8-6   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 
 

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นอีกโดยการเปิดเผยรายชื่อและพฤติกรรมในการกระท า
ความผิดของนายหน้าประกันชีวิตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  

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

ดังนั้น บทลงโทษสูงสุดส าหรับนายหน้าประกันชีวิตที่มีพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 81 ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 
หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน คือการเพิกถอนใบอนุญาตออกจากการเป็นนายหน้าประกันชีวิต  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่8.2 
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดขีองนายหน้าประกนัชีวติ 
 
   
 นายหน้าประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันชีวิตในการสร้างภาพพจนท์ี่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจ และธุรกิจประกันชีวิตจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อมีนายหน้าประกันชีวิตที่มี
คุณภาพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ  

    

1. จรรยาบรรณของนายหน้าประกนัชีวติ 
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิต ที่เป็นแนวทางและเครื่องเหนี่ยวรั้งให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน

อย่างมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพนายหน้าประกันชีวิต โดยมีด้วยกัน 10 ประการ ดังนี้  
1)   มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
2)   ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์

ของผู้เอาประกันภัย  
3)   รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
4)   เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือ

เพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
5)   ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย

นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
6)   ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
7)   ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์  
8)   ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
9)   หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
จรรยาบรรณในอาชีพใด ๆ ล้วนเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ บทเรียนของคนในอาชีพนั้น ๆ ว่าต้อง

ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการ ดังนั้น การเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตและต้องการประสบความส าเร็จในอาชีพนี้ จึงสมควรที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา   8-7 
 

 
 
 

เร่ืองที ่8.2 
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดขีองนายหน้าประกนัชีวติ 
 
   
 นายหน้าประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันชีวิตในการสร้างภาพพจนท์ี่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจ และธุรกิจประกันชีวิตจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อมีนายหน้าประกันชีวิตที่มี
คุณภาพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ  

    

1. จรรยาบรรณของนายหน้าประกนัชีวติ 
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิต ที่เป็นแนวทางและเครื่องเหนี่ยวรั้งให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน

อย่างมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพนายหน้าประกันชีวิต โดยมีด้วยกัน 10 ประการ ดังนี้  
1)   มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
2)   ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์

ของผู้เอาประกันภัย  
3)   รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
4)   เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือ

เพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
5)   ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย

นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
6)   ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
7)   ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์  
8)   ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
9)   หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
จรรยาบรรณในอาชีพใด ๆ ล้วนเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ บทเรียนของคนในอาชีพนั้น ๆ ว่าต้อง

ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการ ดังนั้น การเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตและต้องการประสบความส าเร็จในอาชีพนี้ จึงสมควรที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณข้างต้นอย่างเคร่งครัด 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

8-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 
 

จรรยาบรรณข้อที่ 1 
มคีวามช่ือสัตย์ต่อผู้เอาประกนัภัย บริษทั และเพือ่นร่วมอาชีพ 
นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าผู้เอา

ประกันภัยบริษัทหรือเพื่อนนายหน้าประกันชวีิต ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายใดได้ประโยชน์ในสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรได้ ต้องชี้แจง
ผลประโยชน์และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันภัยทราบโดยไม่ปิดบัง  อันจะน ามาซึ่งภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ
ประกันชีวิต 

จรรยาบรรณข้อที่ 2 
ให้บริการที่ดีอย่างสม ่าเสมอ และช้ีแจงให้ผู้ เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิ และหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์

ของผู้เอาประกนัภัย 
นายหน้าประกันชีวิตที่ดีต้องให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกันชีวิต 

คือต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องกระท า เช่น หน้าที่การช าระ
เบี้ยประกันภัย ต้องช าระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามก าหนดหากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยตรงตาม
ก าหนดได้ ก็จะมีระยะเวลาผ่อนผันให้ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย (30 วันหรือ 60 วันขึ้นอยู่กับแบบ
กรมธรรม์) เป็นต้น ขณะเดียวกัน ต้องชี้แจงสิทธิที่ผู้เอาประกันภัยพึงมี เช่น การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
การใช้สิทธิ์ตามมูลค่าในกรมธรรม์ หรือการขอตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ต้องคอยติดตามไถ่ถามทุกข์สุขและพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเขาต้องการ 

จรรยาบรรณข้อที่ 3 
รักษาความลบัอนัมคิวรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
นายหน้าประกันชีวิตที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยหรือของบริษัท การเปิดเผย

ข้อมูลที่เป็นความลับของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก เช่น การน าความลับ ข้อมูลข่าวสารของผู้
เอาประกันภัยทั้งเรื่องรายละเอียดส่วนตัวและฐานะการเงินไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน อันท าให้ความลับของผู้เอา
ประกันภัยรั่วไหล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อบริษัทเพื่อการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายสินไหม และไม่น า
ความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หากท าให้เกิดความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงต่อภาพลักษณ์ของบริษัท 

จรรยาบรรณข้อที่ 4 
เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ

ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
นายหน้าประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าต้องกรอกข้อความในใบค าขอเอาประกันภัย ให้

ตรงตามความเป็นจริงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

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

8-8



 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา   8-9 
 

 
 
 

การปกปิดความจริงอันเป็นสาระส าคัญของผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคร้ายแรง ประวัติบุคคลใน
ครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคบางโรค ถือเป็นส่วนที่ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับรู้อาจจะท าให้
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษหรือปฏิเสธไม่รับประกันภัยนั้น หากบริษัททราบความจริงในภายหลังอาจใช้สทิธิ์บอก
ล้างโมฆียกรรม ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์จากการท าประกันชีวิตได้ 
 จรรยาบรรณข้อที่ 5 

ไม่เสนอแนะผู้ เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขาย
นอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ 

นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่ควรเสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัย การท าประกันชีวิตเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย จะท าให้เกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัย
โดยรวม ท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถรักษากรมธรรม์ไว้ได้จนครบก าหนดสัญญา มีผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับ
ประโยชน์ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ส่วนบริษัทก็ต้องเสียโอกาสและขาดรายได้จากเบี้ยประกันภัย ที่ไม่
สม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม ถึงแม้ว่าจะเป็นการขอซื้อการประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัยที่เกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตก็ควรแนะน าให้ท าประกันชีวิตให้
เหมาะสมกับรายรับ-รายจ่ายและภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัยด้วย นอกจากนี้แล้ว การเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ซึ่งไม่มีผลผูกพันตามสัญญา ท าให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเข้าใจผิดและไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่
นายหน้าประกันชีวิตเสนอไว้ จะท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจประกันภัยและต่อนายหน้าประกันชีวิตด้วย 

 จรรยาบรรณข้อที่ 6 
ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
บริษัทประกันชีวิตจ่ายค่าบ าเหน็จให้กับนายหน้าประกันชีวิตด้วยการคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในเบี้ยประกันภัย

แล้ว ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตจึงควรตอบแทนบริษัทด้วยการให้บริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันชีวิต
ต้องไม่คิดว่ารายได้ส่วนนี้มาจากผู้เอาประกันภัยโดยตรง ซึ่งต้องจ่ายคืนให้เขาไป การลดค่าบ าเหน็จหรือแข่งขันกันลด
ค่าบ าเหน็จ จะส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้การบริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตเองก็ไม่มีรายได้ที่
เพียงพอต่อการยังชีพ จึงเป็นการท าลายอาชีพนายหน้าประกันชีวิตในระยะยาว  

จรรยาบรรณข้อที่ 7 
ไม่แนะน าผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดมิเพือ่ท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกนัภัยเสียประโยชน์       
นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมซึ่งมีผลบังคับแล้ว (เวนคืน

กรมธรรม์) หรือแปลงกรมธรรม์เป็นแบบมูลค่าใช้เงินส าเร็จหรือมูลค่าขยายเวลาเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ เพราะ
การเลิกกรมธรรม์และท าประกันภัยใหม่ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ เนื่องจากเงินเวนคืนกรมธรรม์หรือ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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การปกปิดความจริงอันเป็นสาระส าคัญของผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคร้ายแรง ประวัติบุคคลใน
ครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคบางโรค ถือเป็นส่วนที่ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับรู้อาจจะท าให้
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษหรือปฏิเสธไม่รับประกันภัยนั้น หากบริษัททราบความจริงในภายหลังอาจใช้สทิธิ์บอก
ล้างโมฆียกรรม ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์จากการท าประกันชีวิตได้ 
 จรรยาบรรณข้อที่ 5 

ไม่เสนอแนะผู้ เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขาย
นอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ 

นายหน้าประกันชีวิตท่ีดีไม่ควรเสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัย การท าประกันชีวิตเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย จะท าให้เกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัย
โดยรวม ท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถรักษากรมธรรม์ไว้ได้จนครบก าหนดสัญญา มีผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับ
ประโยชน์ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ส่วนบริษัทก็ต้องเสียโอกาสและขาดรายได้จากเบี้ยประกันภัย ที่ไม่
สม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม ถึงแม้ว่าจะเป็นการขอซื้อการประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัยที่เกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตก็ควรแนะน าให้ท าประกันชีวิตให้
เหมาะสมกับรายรับ-รายจ่ายและภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัยด้วย นอกจากนี้แล้ว การเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ซึ่งไม่มีผลผูกพันตามสัญญา ท าให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเข้าใจผิดและไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่
นายหน้าประกันชีวิตเสนอไว้ จะท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจประกันภัยและต่อนายหน้าประกันชีวิตด้วย 

 จรรยาบรรณข้อที่ 6 
ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
บริษัทประกันชีวิตจ่ายค่าบ าเหน็จให้กับนายหน้าประกันชีวิตด้วยการคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในเบี้ยประกันภัย

แล้ว ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตจึงควรตอบแทนบริษัทด้วยการให้บริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันชีวิต
ต้องไม่คิดว่ารายได้ส่วนนี้มาจากผู้เอาประกันภัยโดยตรง ซึ่งต้องจ่ายคืนให้เขาไป การลดค่าบ าเหน็จหรือแข่งขันกันลด
ค่าบ าเหน็จ จะส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้การบริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตเองก็ไม่มีรายได้ที่
เพียงพอต่อการยังชีพ จึงเป็นการท าลายอาชีพนายหน้าประกันชีวิตในระยะยาว  

จรรยาบรรณข้อที่ 7 
ไม่แนะน าผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดมิเพือ่ท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกนัภัยเสียประโยชน์       
นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมซึ่งมีผลบังคับแล้ว (เวนคืน

กรมธรรม์) หรือแปลงกรมธรรม์เป็นแบบมูลค่าใช้เงินส าเร็จหรือมูลค่าขยายเวลาเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ เพราะ
การเลิกกรมธรรม์และท าประกันภัยใหม่ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ เนื่องจากเงินเวนคืนกรมธรรม์หรือ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

8-10   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 
 

ผลประโยชน์จากการแปลงกรมธรรม์ คือมูลค่ากรมธรรม์ที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นเมื่อสมัครท าประกันชีวิต 
เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าอากร ค่าตรวจสุขภาพ ค่าเล่มสัญญากรมธรรม์ เป็นต้น เมื่อท าประกันชีวิตฉบับใหม่นอกจากผู้เอา
ประกันภัยต้องเร่ิมมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังต้องช าระเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นตามอายุ และกรณีที่ท าประกัน
สุขภาพ ระยะเวลารอคอยจะเริ่มต้นนับใหม่ โรคที่เคยเรียกร้องค่าสินไหมจากสัญญาฉบับเดิม อาจจะไม่ได้รับความ
คุ้มครอง เนื่องจากจะกลายเป็นโรคที่เป็นมาก่อนการท าสัญญาฉบับใหม่นี้ซึ่งเป็นข้อยกเว้น 

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์เดิมและท าใหม่ นายหน้าประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าที่
ถูกต้องครบถ้วนว่าอย่าละทิ้งกรมธรรม์เดิม เพราะจะท าให้ต้องเสียประโยชน์จากการเริ่มต้นใหม่ 

จรรยาบรรณข้อที่ 8 
ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกนัชีวติหรือบริษทัอืน่ 
นายหน้าประกันชีวิตที่ดีจะต้องไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทประกันชีวิตอ่ืน ในทาง

เสื่อมเสีย เช่น กล่าวว่านายหน้าประกันชีวิตคู่แข่งชอบพูดโกหก เชื่อถือไม่ได้ ย้ายบริษัทประกันชีวิตบ่อย ๆ ไม่มีบุคลิก
ที่เหมาะสมส าหรับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต เพราะตัวเตี้ย ชอบเล่นการพนัน ชอบเที่ยวกลางคืน เป็นต้น  
นอกจากนี้ นายหน้าประกันชีวิตจะต้องไม่กล่าวให้ร้ายบริษัทประกันชีวิตอื่น เช่น กล่าวว่าบริษัทประกันชีวิตอื่นจ่ายเงิน
ล่าช้า ไม่สนใจผู้เอาประกันภัย หรือเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
และนายหน้าประกันชีวิตก็มีน้อย อาจท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่ไม่ดี หรือบอกว่าท าประกันชีวิตกับบริษัท
ประกันชีวิตคนไทยดีกว่า เพราะบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศเอาเปรียบคนไทย โดยน าเงินก าไรออกนอกประเทศ ท า
ให้ประเทศไทยขาดดุล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณทั้งสิ้น 

จรรยาบรรณข้อที่ 9 
หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพท าให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลา การที่นายหน้าประกันชีวิตต้องหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่า นายหน้าประกันชีวิต
รูจ้ักพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพที่ดี สามารถน าไปให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริการ
ลูกค้า กล่าวได้ว่านายหน้าประกันชีวิตมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อสังคม และต่ออาชีพ ความรับผิดชอบต่อลูกค้าใน
ที่นี้หมายถึงสามารถให้บริการที่ดีและเชื่อถือได้ ท าให้ผู้ซื้อประกันชีวิตได้รับประโยชน์จากนายหน้าประกันชีวิตที่มี
ความรอบรู้และให้ข้อแนะน าที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงนายหน้าประกันชีวิตผู้นั้นจะรับใช้สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์สังคม ความรับผิดชอบต่ออาชีพหมายถึงอาชีพนายหน้าประกันชีวิตเป็นอาชีพอิสระ
เช่นเดียวกับอาชีพอ่ืน ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ แม้ว่าจะสอบผ่านนายหน้าประกัน
ชีวิตหรือมีวุฒิการศึกษาทางด้านการประกันชีวิตก็ตาม จ าเป็นอย่างยิ่งที่นายหน้าประกันชีวิตจะต้องศึกษาหาความรู้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เพิ่มเติมอย่าสม่ าเสมอเพราะอาจมีการลืมเลือน อีกทั้งมีวิทยาการใหม่ ๆ เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกา-
ภิวัตน์ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในอาชีพดังกล่าวโดยปกติแล้วบริษัทประกันชวีิตจะให้ความส าคัญต่อการจัดให้มีการ
อบรมนายหน้าประกันชีวิต ทั้งนี้เพราะเมื่อนายหน้าประกันชีวิตมีความสามารถรอบรู้แล้ว จะสามารถให้ข้อเสนอแนะ
แก่ผู้ท าประกันชีวิต อันมีผลสืบเนื่องถึงชื่อเสียงและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต เป็นการขยายแนวความคิดในการให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อประกัน
ชีวิตและผู้ที่สนใจจะท าประกันชีวิต ให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการประกันชีวิต ซึ่งในบางครั้งจ าเป็นต้องมีการ
ตอบข้อซักถามของลูกค้าหรือผู้สนใจ นายหน้าประกันชีวิตก็จะสามารถตอบข้อซักถามได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั้นมิได้จ ากัดเฉพาะในอาชีพประกันชีวิตโดยตรงเท่านั้น ยังสามารถหาความรู้เพิ่มเติมใน
ด้านอ่ืน ๆ ได้ เช่น ศิลปะการพูด เศรษฐกิจการเงิน เป็นต้น ด้วยเหตุที่อาชีพประกันชีวิตเป็นงานบริการที่ต้องใช้การพูด
เพื่ออธิบายให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ ดังนั้นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านศิลปะการพูดก็จะช่วยให้นายหน้าประกัน
ชีวิตสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจง่ายขึ้น ส่วนด้านการเงินนั้น นับวันก็จะมีความเก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตมากข้ึน 
ในเรื่องของการวางแผนเกษียณอายุ วางแผนการลงทุน และวางแผนการเงินอ่ืน ๆ จึงควรมีการศึกษาความรู้เรื่อง
เหล่านี้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 

จรรยาบรรณข้อที่ 10 
ประพฤตตินอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอนัดงีาม ทั้งธ ารงไว้ซ่ึงเกยีรต ิและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรจะด าเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมที่ดี กล่าวคือ ต้องประพฤติตนอยู่ใน

ศีลธรรมประเพณีอันดีงามโดยสม่ าเสมอ นายหน้าประกันชีวิตที่ดียังต้องมีการยึดถือประเพณีอันดีงามเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ โดยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัดและต่อผู้เอา
ประกันภัยหรือลูกค้า การปฏิบัติตนดังกล่าวจะท าให้นายหน้าประกันชีวิตเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจต่อลูกค้า และจะ
ท าให้นายหน้าประกันชีวิตผูน้ั้นมีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานในที่สดุ นอกจากนี้นายหน้าประกันชวีิตที่ดีจะต้องธ ารง
ไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ ค าว่า “อาชีวปฏิญาณ” หมายถึงการที่ผู้ประกอบอาชีพนายหน้า
ประกันชีวิตจะต้องปฏิญาณต่ออาชีพ กล่าวคือ นายหน้าประกันชีวิตจะต้องละเว้นไม่ปฏิบัติสิ่งใด ๆ อันอาจจะท าให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงสถาบันประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต เช่น กรณีที่นายหน้าประกันชีวิตกล่าวหาว่าบริษัทประกัน
ชีวิตมีฐานะการเงินไม่มั่นคง เป็นต้น นอกจากนี้นายหน้าประกันชีวิตต้องให้บริการหรือแนะน าใด ๆ ตามความเป็นจริง
ด้วยความส านึกที่รู้และควรรู้และจะให้ค าแนะน าแก่บุคคลอ่ืนเสมือนให้ตนเอง เช่น การน าเสนอขายประกันชีวิตที่
ผลประโยชน์ตรงกับความต้องการของลูกค้าและต้องค านึงถึงความสามารถในการช าระเบีย้ประกันภัยด้วย ไม่เสนอขาย
ประกันชีวิตที่เกินความจ าเป็นถึงแม้ว่าลูกค้าจะมีฐานะร่ ารวยหรือไม่ก็ตาม ถ้านายหน้าประกันชีวิตปฏิบัติตามที่กล่าว
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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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เพิ่มเติมอย่าสม่ าเสมอเพราะอาจมีการลืมเลือน อีกทั้งมีวิทยาการใหม่ ๆ เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกา-
ภิวัตน์ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในอาชีพดังกล่าวโดยปกติแล้วบริษัทประกันชวีิตจะให้ความส าคัญต่อการจัดให้มีการ
อบรมนายหน้าประกันชีวิต ทั้งนี้เพราะเมื่อนายหน้าประกันชีวิตมีความสามารถรอบรู้แล้ว จะสามารถให้ข้อเสนอแนะ
แก่ผู้ท าประกันชีวิต อันมีผลสืบเนื่องถึงชื่อเสียงและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต เป็นการขยายแนวความคิดในการให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อประกัน
ชีวิตและผู้ที่สนใจจะท าประกันชีวิต ให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการประกันชีวิต ซึ่งในบางครั้งจ าเป็นต้องมีการ
ตอบข้อซักถามของลูกค้าหรือผู้สนใจ นายหน้าประกันชีวิตก็จะสามารถตอบข้อซักถามได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั้นมิได้จ ากัดเฉพาะในอาชีพประกันชีวิตโดยตรงเท่านั้น ยังสามารถหาความรู้เพิ่มเติมใน
ด้านอ่ืน ๆ ได้ เช่น ศิลปะการพูด เศรษฐกิจการเงิน เป็นต้น ด้วยเหตุที่อาชีพประกันชีวิตเป็นงานบริการที่ต้องใช้การพูด
เพื่ออธิบายให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ ดังนั้นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านศิลปะการพูดก็จะช่วยให้นายหน้าประกัน
ชีวิตสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจง่ายขึ้น ส่วนด้านการเงินนั้น นับวันก็จะมีความเก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตมากข้ึน 
ในเรื่องของการวางแผนเกษียณอายุ วางแผนการลงทุน และวางแผนการเงินอ่ืน ๆ จึงควรมีการศึกษาความรู้เรื่อง
เหล่านี้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 

จรรยาบรรณข้อที่ 10 
ประพฤตตินอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอนัดงีาม ทั้งธ ารงไว้ซ่ึงเกยีรต ิและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรจะด าเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมที่ดี กล่าวคือ ต้องประพฤติตนอยู่ใน

ศีลธรรมประเพณีอันดีงามโดยสม่ าเสมอ นายหน้าประกันชีวิตที่ดียังต้องมีการยึดถือประเพณีอันดีงามเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ โดยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัดและต่อผู้เอา
ประกันภัยหรือลูกค้า การปฏิบัติตนดังกล่าวจะท าให้นายหน้าประกันชีวิตเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจต่อลูกค้า และจะ
ท าให้นายหน้าประกันชีวิตผูน้ั้นมีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานในที่สดุ นอกจากนี้นายหน้าประกันชวีิตที่ดีจะต้องธ ารง
ไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ ค าว่า “อาชีวปฏิญาณ” หมายถึงการที่ผู้ประกอบอาชีพนายหน้า
ประกันชีวิตจะต้องปฏิญาณต่ออาชีพ กล่าวคือ นายหน้าประกันชีวิตจะต้องละเว้นไม่ปฏิบัติสิ่งใด ๆ อันอาจจะท าให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงสถาบันประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต เช่น กรณีที่นายหน้าประกันชีวิตกล่าวหาว่าบริษัทประกัน
ชีวิตมีฐานะการเงินไม่มั่นคง เป็นต้น นอกจากนี้นายหน้าประกันชีวิตต้องให้บริการหรือแนะน าใด ๆ ตามความเป็นจริง
ด้วยความส านึกที่รู้และควรรู้และจะให้ค าแนะน าแก่บุคคลอ่ืนเสมือนให้ตนเอง เช่น การน าเสนอขายประกันชีวิตที่
ผลประโยชน์ตรงกับความต้องการของลูกค้าและต้องค านึงถึงความสามารถในการช าระเบีย้ประกันภัยด้วย ไม่เสนอขาย
ประกันชีวิตที่เกินความจ าเป็นถึงแม้ว่าลูกค้าจะมีฐานะร่ ารวยหรือไม่ก็ตาม ถ้านายหน้าประกันชีวิตปฏิบัติตามที่กล่าว
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มานี้ได้ ถือได้ว่าอาชีพนายหน้าประกันชีวิตเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สมกับคุณประโยชน์และคุณค่าที่ให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยและสังคม 
 

2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติ 
 ในระดับสากลได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับนายหน้าประกันชีวิตเอาไว้ เพื่อให้สามารถท างาน
อย่างมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ไม่มีปัญหาเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และ
ท าให้งานที่ท าบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต สามารถแบ่งเป็น 4 หมวดดังนี้ 
  2.1 หลักการเสนอขายทั่วไป  

  1) เพื่อความเหมาะสม นายหน้าประกันชีวิตควรมีการโทรศัพท์นัดหมายกับผู้มุ่งหวังล่วงหน้าก่อนการ
เข้าพบ หากเป็นการเข้าพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมา นายหน้าประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้าไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงก่อน
การเข้าพบ 
   2) เมื่อมีการเข้าพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่าตนสังกัดบริษัทใดหรือเป็นนายหน้าอิสระ 
พร้อมแสดงใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ออกให้ด้วย 
   3) นายหน้าประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะกับความต้องการและฐานะ
ทางการเงินของเขาให้ได้มากที่สุด 
   4) นายหน้าประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าเฉพาะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วน
เร่ืองอื่น ๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอื่น 
   5) นายหน้าประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเท่านั้น  
  6) หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ควบการลงทุน นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่า
กรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไปอย่างไร 
  7) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอื่นอย่างไม่เป็นธรรม 
  8) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม 
  9) ให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่ผู้เอาประกันภัย 
 
 2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต  
   1) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวัง
เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน 
  2) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายข้อจ ากัด รวมถึงข้อยกเว้นการคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้     
ผู้มุ่งหวังเข้าใจ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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    3) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว พร้อมชี้ถึงผลเสียของการ
ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดด้วย  

  4) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อน
ภาษีได้หรือไม่ 

  5) กรณีที่น าเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือผลตอบแทนของกรมธรรม์มาจากผลการลงทุน 
นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า ผลประโยชน์ใดเป็นแบบแน่นอนตายตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลข
คาดการณ์ 

  6) หากมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจากการคาดการณ์ นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่า 
ตัวเลขเหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง ๆ จึงไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือ
น้อยกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 

  7) หากนายหน้าประกันชีวิตใช้เอกสารประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตใด ต้องใช้เอกสารทั้งหมด
อย่างครบถ้วน โดยต้องไม่น าเสนอเฉพาะเอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 
 2.3 การกรอกใบสมัคร  
    1) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันชีวิต และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูล
ที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันภัยนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอเอาประกันภัย 
    2) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลง
ในใบค าขอเอาประกันภัย 

2.4 การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัภัย 
    1) นายหน้าประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อ
ได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ส่วนกรณีนายหน้าประเภทนิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่เหมาะสมเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย  
โดยต้องแยกบัญชีออกจากบัญชีเงินรับจ่ายอื่น ๆ  
  2) นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวัง ไปยัง
บริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
 จะเห็นได้ว่าแนวทางปฏิบัติข้างต้น ล้วนแต่สร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของนายหน้าประกันชีวิต
เอง ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะของมืออาชีพ แน่นอนว่า
ย่อมต้องส่งผลไปถึงการท างานที่จะประสบความส าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้น 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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    3) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว พร้อมชี้ถึงผลเสียของการ
ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดด้วย  

  4) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธ์ิหักลดหย่อน
ภาษีได้หรือไม่ 

  5) กรณีที่น าเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือผลตอบแทนของกรมธรรม์มาจากผลการลงทุน 
นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า ผลประโยชน์ใดเป็นแบบแน่นอนตายตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลข
คาดการณ์ 

  6) หากมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจากการคาดการณ์ นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่า 
ตัวเลขเหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง ๆ จึงไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือ
น้อยกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 

  7) หากนายหน้าประกันชีวิตใช้เอกสารประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตใด ต้องใช้เอกสารทั้งหมด
อย่างครบถ้วน โดยต้องไม่น าเสนอเฉพาะเอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 
 2.3 การกรอกใบสมัคร  
    1) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันชีวิต และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูล
ที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันภัยนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอเอาประกันภัย 
    2) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลง
ในใบค าขอเอาประกันภัย 

2.4 การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัภัย 
    1) นายหน้าประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อ
ได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ส่วนกรณีนายหน้าประเภทนิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่เหมาะสมเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย  
โดยต้องแยกบัญชีออกจากบัญชีเงินรับจ่ายอื่น ๆ  
  2) นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวัง ไปยัง
บริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
 จะเห็นได้ว่าแนวทางปฏิบัติข้างต้น ล้วนแต่สร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของนายหน้าประกันชีวิต
เอง ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะของมืออาชีพ แน่นอนว่า
ย่อมต้องส่งผลไปถึงการท างานที่จะประสบความส าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้น 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

8-14   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 
 

เร่ืองที ่8.3 
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของนายหน้าประกนัชีวติ 
 

 
 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของ
นายหน้าประกันชีวิต 10 ประการ ซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถ
วิเคราะห์เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
กรณศึีกษาที ่1 การแนะน าให้ผู้เอาประกนัภัยยกเลกิกรมธรรม์ฉบับเดมิ เพือ่ซ้ือกรมธรรม์ใหม่ 

ความเป็นมา: บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งอยู่ในช่วงการแข่งขันผลงาน นางสาวแพรไหมซึ่งเป็นนายหน้า
ประกันชีวิตจึงพยายามเสนอขายกรมธรรม์ใหม่ให้แก่ลูกค้าเก่าที่ท ามา 2-3 ปี โดยนางสาวแพรไหมได้บอกแก่นายมาวิน 
ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าว่ากรมธรรม์ฉบับเดิมล้าสมัยกรมธรรม์ แบบใหม่ให้ผลประโยชน์มากกว่า แต่นายมาวินบอกว่าขณะนี้
เขายังไม่มีเงิน จะมีเงินก็อีก 2 เดือนหน้าซึ่งจะหมดระยะเวลาการแข่งขันแล้ว นางสาวแพรไหมจึงแนะน านายมาวินให้
ยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 

ประเดน็ปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนางสาวแพรไหม ปฏิบัติผิดหลักจรรยาบรรณข้อที่ 7 
เพราะนางสาวแพรไหมแนะน าให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ ซึ่งท าให้ผู้ เอา
ประกันภัยเสียประโยชน์ 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ดี: นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่ควรแนะน าลูกค้าท าการยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม เพื่อน าเงิน
มาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่  
 
กรณศึีกษาที ่2 การกล่าวในเชิงทบัถมบริษทัประกนัชีวติอืน่ 

ความเป็นมา: นายหน้าประกันชีวิตคือนายชัยรัตน์ ได้เสนอขายแบบการประกันชีวิตแบบหนึ่งให้กับลูกค้าราย
ใหญ่รายหนึ่งคือนางโสมสุภางค์ และโอ้อวดแก่นางโสมสุภางค์ว่าเป็นแบบประกันชีวิตที่ดี ผลประโยชน์แบบนี้ไม่มี
บริษัทใดที่ผลประโยชน์ดีกว่านี้อีกแล้ว ซึ่งตามความเป็นจริงนายชัยรัตน์มีแบบประกันชีวิตของบริษัทอ่ืนที่ให้ผล
ประโยชน์มากกว่า แต่ต้องการขายแบบประกันชีวิตนี้เพื่อให้ได้รับโบนัสจากบริษัทซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนายชัยรัตน์ กระท าผิดจรรยาบรรณข้อท่ี 8 เพราะ
นายชัยรัตน์กล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน และกระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 1 ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอา
ประกันภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่ควรกล่าวร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน แต่
ในทางที่ดีนายหน้าประกันชีวิตต้องร่วมมือกันสร้างสรรค์ภาพพจน์ที่ดีงามให้แก่วงการประกันชีวิต ต้องไม่กล่าวโอ้อวด
หรือยกย่องบริษัทหรือแบบประกันชีวิตของตนจนเกินความเป็นจริง และนายหน้าประกันชีวิตที่ดีต้องไม่ใช้วิธีการขาย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา   8-15 
 

 
 
 

ประกันชีวิตให้ชนะคู่แข่งที่มีลูกค้ารายเดียวกัน ด้วยการกล่าวร้ายหรือเล่าพฤติกรรมที่ไม่ดีของนายหน้าประกันชีวิตอ่ืน
ให้ลูกค้าฟัง ถึงแม้ว่าจะเป็นเร่ืองจริงก็ตาม 
 
กรณศึีกษาที ่3 ไม่ซ่ือสัตย์ต่อบริษทัผู้รับประกนัภัย 

ความเป็นมา: นายไก่เป็นนายหน้าประกันชีวิต ได้ชักชวนให้นางปลาท าประกันชีวิต และนางปลารู้สึกพอใจ
กับข้อเสนอเรื่องผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับจากการท าประกันชีวิต ดังนั้นนางปลาจึงกรอกใบค าขอเอา
ประกันภัยและลงชื่อในใบค าขอนั้นเป็นหลักฐาน แต่ในวันดังกล่าวนางปลายังไม่มีเงินจ่ายเบี้ยประกันภัยและคาดการณ์
ว่าในเดือนหน้าอาจจะมีรายได้พิเศษจ านวนหนึ่งมาช าระเบี้ยประกันภัยได้ นายไก่จึงเสนอว่าจะจ่ายเบี้ยประกันภัยแทน
นางปลาก่อน เพราะต้องการให้นางปลาได้รับความคุ้มครองโดยเร็ว และอีก 1 สัปดาห์ต่อมานายไก่ได้น ากรมธรรม์
ประกันภัยมาส่งมอบให้นางปลา และอธิบายสิทธิเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยให้นางปลาทราบโดยละเอียด  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนายไก่เป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณข้อที่ 1 
เพราะนายไก่ไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัทประกันชีวิต 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิตคือนายไก่ควรแสดงความซื่อสัตย์และจริงใจต่อบริษัทประกันชีวิต 
ด้วยการรอให้ผู้เอาประกันภัยคือนางปลาจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยก่อน แล้วค่อยน าใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมด้วย
เอกสารประกอบการขอเอาประกันภัยและเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้ฝ่ายพิจารณารับ
ประกันภัยด าเนินการพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต 
 ในกรณีนี้ที่นายหน้าประกันชีวิตคือนายไก่จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนนางปลาก่อน เพราะต้องการให้นางปลา
ได้รับความคุ้มครองโดยเร็ว เป็นการแสดงออกซึ่งเป็นการช่วยเหลือโดยหวังผลตอบแทนคือ เงินค่าบ าเหน็จจากการขาย
ประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัยคือนางปลา จึงถือว่านายหน้าประกันชีวิตคือนายไก่ไม่ซื่อสัตย์และจริงใจต่อบริษัท 
 
กรณศึีกษาที ่4 การลดหรือเสนอทีจ่ะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 

ความเป็นมา: นายปกรณ์เป็นพนักงานสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ได้มีการขายแบบประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งตรง
กับความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก แต่ลูกค้ายังไม่มีท่าทีที่จะสนใจซื้อแบบประกันที่นายปกรณ์ได้มีการเสนอ 
นายปกรณ์จึงบอกกับลูกค้าว่า “คุณลูกค้าครับ เนื่องจากแบบประกันแบบนี้มีวงเงินสนับสนุนลูกค้า และวันนี้เป็นวัน
สุดท้ายของการสนับสนุน ถ้าคุณลูกค้าสนใจที่จะซื้อภายในวันนี้ คุณลูกค้าจะได้รับคูปองเงินสดของห้างสรรพสินค้าเป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาททันที” ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเงินจ านวนนี้ได้มาจากการที่นายหน้าประกันชีวิตคือนายปกรณ์
ได้แบ่งปันส่วนค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าสนใจซื้อประกันชีวิต  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนายปกรณ์ กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 6 การไม่ลด
หรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่ควรใช้การลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นวิธีการเพิ่มยอดขาย หรือ
เพื่อให้ตนได้รับผลงานตามเป้าหมาย แต่ควรจูงใจลูกค้าด้วยประโยชน์ของการท าประกันชีวิต โดยไม่ใช้ส่วนลดเป็น
เครื่องล่อใจ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา   8-3 
 

 
 
 

3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ประกันชีวิตให้ชนะคู่แข่งที่มีลูกค้ารายเดียวกัน ด้วยการกล่าวร้ายหรือเล่าพฤติกรรมที่ไม่ดีของนายหน้าประกันชีวิตอ่ืน
ให้ลูกค้าฟัง ถึงแม้ว่าจะเป็นเร่ืองจริงก็ตาม 
 
กรณศึีกษาที ่3 ไม่ซ่ือสัตย์ต่อบริษทัผู้รับประกนัภัย 

ความเป็นมา: นายไก่เป็นนายหน้าประกันชีวิต ได้ชักชวนให้นางปลาท าประกันชีวิต และนางปลารู้สึกพอใจ
กับข้อเสนอเรื่องผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับจากการท าประกันชีวิต ดังนั้นนางปลาจึงกรอกใบค าขอเอา
ประกันภัยและลงชื่อในใบค าขอนั้นเป็นหลักฐาน แต่ในวันดังกล่าวนางปลายังไม่มีเงินจ่ายเบี้ยประกันภัยและคาดการณ์
ว่าในเดือนหน้าอาจจะมีรายได้พิเศษจ านวนหนึ่งมาช าระเบี้ยประกันภัยได้ นายไก่จึงเสนอว่าจะจ่ายเบี้ยประกันภัยแทน
นางปลาก่อน เพราะต้องการให้นางปลาได้รับความคุ้มครองโดยเร็ว และอีก 1 สัปดาห์ต่อมานายไก่ได้น ากรมธรรม์
ประกันภัยมาส่งมอบให้นางปลา และอธิบายสิทธิเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยให้นางปลาทราบโดยละเอียด  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนายไก่เป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณข้อที่ 1 
เพราะนายไก่ไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัทประกันชีวิต 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิตคือนายไก่ควรแสดงความซื่อสัตย์และจริงใจต่อบริษัทประกันชีวิต 
ด้วยการรอให้ผู้เอาประกันภัยคือนางปลาจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยก่อน แล้วค่อยน าใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมด้วย
เอกสารประกอบการขอเอาประกันภัยและเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้ฝ่ายพิจารณารับ
ประกันภัยด าเนินการพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต 
 ในกรณีนี้ที่นายหน้าประกันชีวิตคือนายไก่จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนนางปลาก่อน เพราะต้องการให้นางปลา
ได้รับความคุ้มครองโดยเร็ว เป็นการแสดงออกซึ่งเป็นการช่วยเหลือโดยหวังผลตอบแทนคือ เงินค่าบ าเหน็จจากการขาย
ประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัยคือนางปลา จึงถือว่านายหน้าประกันชีวิตคือนายไก่ไม่ซื่อสัตย์และจริงใจต่อบริษัท 
 
กรณศึีกษาที ่4 การลดหรือเสนอทีจ่ะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 

ความเป็นมา: นายปกรณ์เป็นพนักงานสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ได้มีการขายแบบประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งตรง
กับความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก แต่ลูกค้ายังไม่มีท่าทีที่จะสนใจซื้อแบบประกันที่นายปกรณ์ได้มีการเสนอ 
นายปกรณ์จึงบอกกับลูกค้าว่า “คุณลูกค้าครับ เนื่องจากแบบประกันแบบนี้มีวงเงินสนับสนุนลูกค้า และวันนี้เป็นวัน
สุดท้ายของการสนับสนุน ถ้าคุณลูกค้าสนใจที่จะซื้อภายในวันนี้ คุณลูกค้าจะได้รับคูปองเงินสดของห้างสรรพสินค้าเป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาททันที” ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเงินจ านวนนี้ได้มาจากการที่นายหน้าประกันชีวิตคือนายปกรณ์
ได้แบ่งปันส่วนค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าสนใจซื้อประกันชีวิต  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนายปกรณ์ กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 6 การไม่ลด
หรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่ควรใช้การลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นวิธีการเพิ่มยอดขาย หรือ
เพื่อให้ตนได้รับผลงานตามเป้าหมาย แต่ควรจูงใจลูกค้าด้วยประโยชน์ของการท าประกันชีวิต โดยไม่ใช้ส่วนลดเป็น
เครื่องล่อใจ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

8-16   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 
 

กรณศึีกษาที ่5 จรรยาบรรณของนายหน้าประกนัชีวติทีเ่ป็นนิตบุิคคล: การเสนอขายนอกเหนือเงือ่นไข
แห่งกรมธรรม์ และไม่ซ่ือสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอาประกนัภัย  

ความเป็นมา: ลูกค้าของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งมีอาชีพค้าส่งผักสดและผลไม้ มีฐานะพอสมควร น าเงินสด
เข้าฝากเป็นประจ าทุกวัน วันละเป็นจ านวนหลายหมื่นบาท ได้รับการเสนอขายจากนายหน้าประกันภัยว่ามีบริการรับ
ฝากเงินแบบใหม่ ซึ่งแนะน าเพิ่มเติมว่าจ านวนเงินที่น ามาฝากไว้จะจัดแบ่งให้เป็น 2 แบบ โดยเงินไม่หายไปไหน ยังมี
จ านวนเท่าเดิม เมื่อมีปัญหาใด ๆ ให้มาหาได้ตลอดเวลา 

ประเด็นปัญหา: การได้รับการอธิบายไม่ชัดเจนระหว่างการฝากเงินกับการท าประกันชีวิต ท าให้ลูกค้าเกิด
ความเข้าใจผิดและอาจท าให้เสียภาพลักษณ์ของทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย จึงได้ออกประกาศเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 หมวด 3 การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย ส่วนที่ 4 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านสถาบันการเงิน ผู้ที่ท าหน้าที่ในการเสนอขายต้อง
แสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยอธิบายความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับ
การฝากเงินกับสถาบันการเงินก่อนเสนอขายทุกคร้ัง 

การกระท าของนายหน้าประกันชีวิต กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 5 โดยการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรม์ และผิดจรรยาบรรณข้อที่ 1 คือไม่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยและเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนประกาศ
ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย และอาจท าให้นายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้า
ประกันชีวิตได้ 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรเสนอขายและชี้แจงผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์เท่านั้น ซึ่งนายหน้าประกันชีวิตที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี จิตใจดีและปรารถนาดี
ต่อผู้อื่นโดยสุจริต 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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3.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หลักการเสนอขายทั่วไป การอธิบาย
แบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี       

4.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วย 1) กรณีศึกษา
ด้านการแนะน าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิมเพื่อน าเงินมาช าระเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ใหม่ 2) 
กรณีศึกษาด้านการกล่าวในเชิงทับถมบริษัทประกันชีวิตอ่ืน 3) กรณีศึกษาด้านการไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัท
ผู้รับประกันภัย 4) กรณีศึกษาด้านการลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
และ 5) กรณีศึกษาด้านการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์และไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้เอา
ประกันภัย 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
 2. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีของนายหนา้ประกันชีวิตได้ 
 3. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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