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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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บทที ่4 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา   ตช.0  
                 (1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 
เร่ืองที ่  
 4.1 ความหมายและความส าคญัของจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต 
 4.2 ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 
 4.3 จรรยาบรรณกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 4.4 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 4.5 คุณลักษณะที่ดีของตัวแทนประกันชีวติ 
 
แนวคดิ 

1.  จรรยาบรรณหมายถึงความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ นอกจากนี้ 
จรรยาบรรณยังมีความส าคัญและจ าเป็นต่อทุกอาชีพ โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยว และควบคุมความประพฤติ
ปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กรหรือของสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพนั้น ๆ เป็นส าคัญ และในทางกลับกันถ้าผู้ประกอบการวิชาชีพทั้งหลายละทิ้งจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐานสังคมก็จะวุ่นวาย เต็มไปด้วยความ
หวาดระแวง ประชาชนผู้รับบริการก็จะคอยระวังตัว เพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบ
วิชาชีพ ในที่สุดวิชาชีพนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  

2.  จรรยาบรรณแตกต่างจากกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) การควบคุมพฤติกรรม 2) การบัญญัติเป็น
ลายลักษณ์อักษร 3) การบังคับใช้ และ 4) การลงโทษ  

3.  จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตมี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย 
บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย
และของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม ์5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท า
ประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัย
สละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถม
ตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ และ 10) ประพฤติ
ตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ  
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     4-7 
 

 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
หรือของสมาคมผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน  ถ้าตัวแทนประกันชีวิตละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งอาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  
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4-2    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่4 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา   ตช.0  
                 (1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 
เร่ืองที ่  
 4.1 ความหมายและความส าคญัของจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต 
 4.2 ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 
 4.3 จรรยาบรรณกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 4.4 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 4.5 คุณลักษณะที่ดีของตัวแทนประกันชีวติ 
 
แนวคดิ 

1.  จรรยาบรรณหมายถึงความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ นอกจากนี้ 
จรรยาบรรณยังมีความส าคัญและจ าเป็นต่อทุกอาชีพ โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยว และควบคุมความประพฤติ
ปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กรหรือของสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพนั้น ๆ เป็นส าคัญ และในทางกลับกันถ้าผู้ประกอบการวิชาชีพทั้งหลายละทิ้งจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐานสังคมก็จะวุ่นวาย เต็มไปด้วยความ
หวาดระแวง ประชาชนผู้รับบริการก็จะคอยระวังตัว เพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบ
วิชาชีพ ในที่สุดวิชาชีพนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  

2.  จรรยาบรรณแตกต่างจากกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) การควบคุมพฤติกรรม 2) การบัญญัติเป็น
ลายลักษณ์อักษร 3) การบังคับใช้ และ 4) การลงโทษ  

3.  จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตมี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย 
บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย
และของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม ์5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท า
ประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์  
6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัย
สละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถม
ตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ และ 10) ประพฤติ
ตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ  
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     4-3 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย 1) หลักการเสนอขายทั่วไป  
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเรื่องการรับเงินจากผู้เอา
ประกันภัย ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

5.  กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต เป็นกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี 

6.  คุณลักษณะที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพตัวแทน
ประกันชีวิต 2) มีความรู้เก่ียวกับการประกันชีวิตเป็นอย่างดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มี
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพประกันภัย 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะการขาย
ที่ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้
เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มีความรับผิดชอบต่ออาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตได้ 
 2.  เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3.  อธิบายจรรยาบรรณกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
 4.  วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
 5.  อธิบายคุณลักษณะที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตได้ 
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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4-4    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่4.1  
ความหมายและความส าคญัของจรรยาบรรณ 
ตัวแทนประกนัชีวติ 
   
 
 การพัฒนาคุณภาพก าลังคนให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ มีความคล่องตัวที่จะปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยจิตส านึกในการท างานเพื่อประโยชน์ขององค์กร และสังคมโดย
ส่วนรวมคือ กุญแจส าคัญต่อความส าเร็จของระบบการบริหารงานทางด้านบุคลากร ที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารองค์กรและความเจริญของสังคม โดยเฉพาะบุคลากรถือเป็นปัจจัยอันส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยในการพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้วางแผนเอาไว้ ผู้บริหารบริษัทหรือ
สมาชิกในองค์กรจะปล่อยละเลยหรือขาดความเอาใจใส่ในหลักการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรขององค์กร
นั้น ๆ ไม่ได้ แต่มีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือประสานงานของบุคลากรทั้งหลายเป็นส าคัญ และด้วยเหตุนี้จึง
จ าเป็นที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความส าคัญต่อบุคลากรในองค์กร 
 องค์กรหรือหน่วยงานทั้งหลายมักประสบปัญหาอันเก่ียวกับความประพฤติของบุคลากรในองค์กร การที่จะให้
ความประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรเป็นไปโดยถูกต้องและมีความราบรื่นเรียบร้อย องค์กรหรือสถาบันจึงได้มี
การก าหนดแนวทางหรือกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดีงามที่จะให้บุคลากรในองค์กรได้ประพฤติปฏิบัติ แนวทางหรือข้ออัน
ควรประพฤติที่ก าหนดขึ้นนั้น จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับสภาพของสังคมและหลักธรรมที่สภาพของสังคมได้ยึดถือ 
และเห็นดียอมรับปฏิบัติอยู่ ซึ่งแนวทางเช่นนี้เรียกว่า “จรรยาบรรณ” โดยเฉพาะอาชีพแต่ละอาชีพย่อมมีความ
แตกต่างกันออกไป แต่ทุกอาชีพล้วนมีจุดประสงค์หลักที่เหมือนกันก็คือ จะมีจรรยาบรรณใช้เป็นหลักยึดถือในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งถือเป็นคุณธรรมประจ าของแต่ละอาชีพและความรับผิดชอบในอาชีพนั้น  ๆ ถ้าได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของอาชีพนั้น ๆ แล้ว จะท าให้งานที่ท ามีประสิทธภิาพบงัเกิดผลดี ปราศจากข้อต าหนิติเตียนในการท างาน
ท าให้ผลงานที่ท าออกมาประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี จรรยาบรรณจึงใช้เป็นหลักปฏิบัติในการประกอบทุกอาชีพ 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในด้านการช่วย
สร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว
ประสบเคราะห์กรรม นอกจากนี้เงินออมที่ระดมจากประชาชนผ่านการท าประกันชีวิตของประชากรในประเทศไทยยัง
มีส่วนในการเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า จ านวนผู้เอาประกันชีวิตในประเทศไทยยังมีไม่มาก
นัก สาเหตุไม่ใช่เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย แต่เป็นเพราะยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และวิธีการเอาประกันชีวิต รวมทั้งขาดความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อระบบการประกนั
ชีวิต ท าให้เกิดความหวาดระแวงว่าจะถูกบริษัทประกันชีวิตหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ และเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจ
ประกันชีวิตให้เจริญเติบโต ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกัน
ชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน เพราะตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ติดต่อที่ใกล้ชิดกับประชาชน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการเอาประกันชีวิตที่ถูกต้องและการบริการที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง การที่ตัวแทนประกันชีวิตมีความ
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 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
หรือของสมาคมผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน  ถ้าตัวแทนประกันชีวิตละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งอาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  
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4-4    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่4.1  
ความหมายและความส าคญัของจรรยาบรรณ 
ตัวแทนประกนัชีวติ 
   
 
 การพัฒนาคุณภาพก าลังคนให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ มีความคล่องตัวที่จะปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยจิตส านึกในการท างานเพื่อประโยชน์ขององค์กร และสังคมโดย
ส่วนรวมคือ กุญแจส าคัญต่อความส าเร็จของระบบการบริหารงานทางด้านบุคลากร ที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารองค์กรและความเจริญของสังคม โดยเฉพาะบุคลากรถือเป็นปัจจัยอันส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยในการพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้วางแผนเอาไว้ ผู้บริหารบริษัทหรือ
สมาชิกในองค์กรจะปล่อยละเลยหรือขาดความเอาใจใส่ในหลักการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรขององค์กร
นั้น ๆ ไม่ได้ แต่มีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือประสานงานของบุคลากรทั้งหลายเป็นส าคัญ และด้วยเหตุนี้จึง
จ าเป็นที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความส าคัญต่อบุคลากรในองค์กร 
 องค์กรหรือหน่วยงานทั้งหลายมักประสบปัญหาอันเก่ียวกับความประพฤติของบุคลากรในองค์กร การที่จะให้
ความประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรเป็นไปโดยถูกต้องและมีความราบรื่นเรียบร้อย องค์กรหรือสถาบันจึงได้มี
การก าหนดแนวทางหรือกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดีงามที่จะให้บุคลากรในองค์กรได้ประพฤติปฏิบัติ แนวทางหรือข้ออัน
ควรประพฤติที่ก าหนดขึ้นนั้น จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับสภาพของสังคมและหลักธรรมที่สภาพของสังคมได้ยึดถือ 
และเห็นดียอมรับปฏิบัติอยู่ ซึ่งแนวทางเช่นนี้เรียกว่า “จรรยาบรรณ” โดยเฉพาะอาชีพแต่ละอาชีพย่อมมีความ
แตกต่างกันออกไป แต่ทุกอาชีพล้วนมีจุดประสงค์หลักที่เหมือนกันก็คือ จะมีจรรยาบรรณใช้เป็นหลักยึดถือในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งถือเป็นคุณธรรมประจ าของแต่ละอาชีพและความรับผิดชอบในอาชีพนั้น  ๆ ถ้าได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของอาชีพนั้น ๆ แล้ว จะท าให้งานที่ท ามีประสิทธภิาพบงัเกิดผลดี ปราศจากข้อต าหนิติเตียนในการท างาน
ท าให้ผลงานที่ท าออกมาประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี จรรยาบรรณจึงใช้เป็นหลักปฏิบัติในการประกอบทุกอาชีพ 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในด้านการช่วย
สร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว
ประสบเคราะห์กรรม นอกจากนี้เงินออมที่ระดมจากประชาชนผ่านการท าประกันชีวิตของประชากรในประเทศไทยยัง
มีส่วนในการเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า จ านวนผู้เอาประกันชีวิตในประเทศไทยยังมีไม่มาก
นัก สาเหตุไม่ใช่เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย แต่เป็นเพราะยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และวิธีการเอาประกันชีวิต รวมทั้งขาดความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อระบบการประกนั
ชีวิต ท าให้เกิดความหวาดระแวงว่าจะถูกบริษัทประกันชีวิตหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ และเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจ
ประกันชีวิตให้เจริญเติบโต ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกัน
ชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน เพราะตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ติดต่อที่ใกล้ชิดกับประชาชน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการเอาประกันชีวิตที่ถูกต้องและการบริการที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง การที่ตัวแทนประกันชีวิตมีความ
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ตระหนักในจรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนเองพึงมีต่อผู้เอาประกันภัยและบริษัทที่ตนสังกัดอยู่ คือปัจจัย
หนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญก้าวหน้า อันจะส่งผลไปสู่พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ต่อไป 
 ในการท างานทุกอาชีพย่อมจะต้องมีจรรยาบรรณที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทุกคนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมใช้เป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ปราศจากอคติและข้อครหาใด ๆ ในการ
ท างาน ท าให้ผลงานที่ท าออกมาประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี จรรยาบรรณในแต่ละอาชีพย่อมจะแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะงาน แต่รวม ๆ แล้วมุ่งให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีงามตามแต่ละอาชีพจะก าหนดขึ้นมา 
 ดังนั้นเมื่อกลุ่มงานอาชีพใดต้องการให้มาตรฐานแห่งอาชีพหรือวิชาชีพมีความน่าเชื่อถือรวมทั้งศรัทธาจาก
ประชาชน ก็จะบัญญัติจรรยาบรรณไว้และมีการอบรมถ่ายทอดกันต่อ ๆ มา หลักจรรยาบรรณนั้นจึงมีความจ าเป็นและ
เหมาะสมต่ออาชีพตัวแทนประกันชีวิต ทั้งนี้เพราะอาชีพดังกล่าวตั้ งอยู่บนรากฐานแห่งความไว้วางใจว่าสามารถจะ
สร้างความเชื่อถือศรัทธาต่อผู้เอาประกันภัยและต่อธุรกิจประกันภัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บริษัทประกัน
ชีวิตได้แสดงออกให้สังคมได้เห็นว่า บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการของสังคม ทั้งนี้ เพื่อบรรเทา
ผลกระทบที่อาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจ และสามารถท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  
   เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีการสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัวอย่างกว้างขวาง และเพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิต
มีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะตัวแทนประกันชีวิตจะต้องช่วยกันสร้างความเชื่อถือและ
ศรัทธาให้เกิดขึ้นในธุรกิจประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
    1) สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัการประกนัชีวิต เป็นหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตที่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การประกันชีวิตให้กับประชาชนได้ทราบ ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพื่อเป็น
การสร้างภาพพจน์ที่ดีในธุรกิจ 
    2)  สร้างศรัทธาต่อการประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีความรู้เก่ียวกับการประกันชีวิตเป็นอย่างดี 
และชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับเงื่อนไขของกรมธรรม์ ผลประโยชน์ ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการรับผิดบางประการเพื่อผู้เอา
ประกันภัยจะได้เข้าใจในเร่ืองของการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ในภายหลัง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจ ความ
ศรัทธาในบริการที่ดี และเชื่อว่าการประกันชีวิตช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเขาได้ 
    3)  สร้างศรัทธาให้เกิดแก่อาชีพตัวแทนประกนัชีวติ โดยตัวแทนประกันชีวิตทุกคนจะต้องพัฒนาตนเอง ทั้ง
ความรู้ เทคนิคการขายการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังทัศนคติที่ดี อาชีพตัวแทนเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี 
มีจรรยาบรรณ น ามาซึ่งความเชื่อถือศรัทธาต่องานอาชีพตัวแทนประกันชีวิต 
 
1. ความหมายของจรรยาบรรณตวัแทนประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า หมายถึงความ
ประพฤติที่ผู้ประกอบการอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของ
สมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ จรรยาบรรณจึงเป็นหลักความประพฤติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม
อาชีพ โดยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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4-6    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 ในขณะที่  Craig E. Johnson (2012) ได้ให้ความหมายของค าว่า จรรยาบรรณ (Ethics) ว่า หมายถึง
มาตรฐานของความประพฤติและการใช้ดุลยพินิจทางศีลธรรมที่ว่าการกระท าของบุคคลและหหรือองค์กรถูกหรือผิด 
สมควรหรือไม่สมควร  
 ส่วนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2558) และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2558) 
กล่าวว่า จรรยาบรรณ หมายถึงหลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น  ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษา
ชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
 จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า จรรยาบรรณหมายถึงความประพฤติของผู้ประกอบอาชีพ 
การงานในแต่ละอาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องประพฤติเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง
ของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เม่ือกลุ่มงานอาชีพใดต้องการให้มาตรฐานแห่งอาชีพหรือวิชาชีพ มี
ความน่าเชื่อถือ และศรัทธาจากประชาชน ก็จะบัญญัติประมวลจรรยาบรรณไว้ มีการอบรมถ่ายทอดกันต่อ ๆ มา หลัก
จรรยาบรรณนั้นจึงมีความจ าเป็นและเหมาะสมต่ออาชีพตัวแทนประกันชีวิต เพราะอาชีพดังกล่าวตั้งอยู่บนรากฐาน
แห่งความไว้วางใจว่าสามารถจะสร้างความเชื่อถือศรัทธาต่อผู้เอาประกันภัย และต่อธุรกิจประกันชีวิตได้เป็นอย่างดี 
 
2. ความส าคญัของจรรยาบรรณตวัแทนประกนัชีวติ 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งตอ่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทั้งในด้าน
การระดมเงินออมเพื่อพัฒนาประเทศ เกิดการลงทุนการจ้างแรงงานและการสร้างหลักประกันความมั่นคงของ
ครอบครัวของผู้เอาประกันภัยให้สูงขึ้น เป็นต้น ธุรกิจประกันชีวิตจึงเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
มาก แต่เมื่อมองสัดส่วนการท าประกันชีวิตในประเทศแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจท าประกันชีวิต เพราะยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต  
 เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโต ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นช่องทางจ าหน่ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่มีความส าคัญและใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จะต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปยอมรับและเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น  
 โดยที่การด ารงชีวิตในยุควัตถุนิยมมีการแข่งขันสูง ท าให้ผู้ประกอบอาชีพต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดและ
คุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นอาจมีผู้ประกอบวิชาชีพบางส่วนที่ขาดจริยธรรมและคุณธรรมบ้างเนื่องจากความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนับวันปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพจะถูกกล่าวถึงมากขึ้นตามล าดับ จึงควรที่จะมีการกระตุ้น
เตือนจิตส านึกในการประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ 
 อย่างไรก็ตาม จรรยาบรรณกลับมีความส าคัญต่ออาชีพตัวแทนประกันชีวิตอย่างยิ่ง ดังต่อไปนี้ 
  1)  ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและการบริการของตัวแทนประกันชีวิต 
  2)  ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม 
 3)  ช่วยลดปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว 
 4)  ช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของตัวแทนประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตดียิ่ง ๆ ขึ้น 
 5)  เป็นกลไกในการปกป้องตัวแทนประกันชีวิตที่ท าหน้าที่อย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     4-7 
 

 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
หรือของสมาคมผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน  ถ้าตัวแทนประกันชีวิตละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งอาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  
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4-6    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 ในขณะที่  Craig E. Johnson (2012) ได้ให้ความหมายของค าว่า จรรยาบรรณ (Ethics) ว่า หมายถึง
มาตรฐานของความประพฤติและการใช้ดุลยพินิจทางศีลธรรมที่ว่าการกระท าของบุคคลและหหรือองค์กรถูกหรือผิด 
สมควรหรือไม่สมควร  
 ส่วนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2558) และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2558) 
กล่าวว่า จรรยาบรรณ หมายถึงหลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลข้ึนไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น  ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษา
ชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
 จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า จรรยาบรรณหมายถึงความประพฤติของผู้ประกอบอาชีพ 
การงานในแต่ละอาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องประพฤติเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง
ของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เม่ือกลุ่มงานอาชีพใดต้องการให้มาตรฐานแห่งอาชีพหรือวิชาชีพ มี
ความน่าเชื่อถือ และศรัทธาจากประชาชน ก็จะบัญญัติประมวลจรรยาบรรณไว้ มีการอบรมถ่ายทอดกันต่อ ๆ มา หลัก
จรรยาบรรณนั้นจึงมีความจ าเป็นและเหมาะสมต่ออาชีพตัวแทนประกันชีวิต เพราะอาชีพดังกล่าวตั้งอยู่บนรากฐาน
แห่งความไว้วางใจว่าสามารถจะสร้างความเชื่อถือศรัทธาต่อผู้เอาประกันภัย และต่อธุรกิจประกันชีวิตได้เป็นอย่างดี 
 
2. ความส าคญัของจรรยาบรรณตวัแทนประกนัชีวติ 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งตอ่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทั้งในด้าน
การระดมเงินออมเพื่อพัฒนาประเทศ เกิดการลงทุนการจ้างแรงงานและการสร้างหลักประกันความมั่นคงของ
ครอบครัวของผู้เอาประกันภัยให้สูงขึ้น เป็นต้น ธุรกิจประกันชีวิตจึงเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
มาก แต่เมื่อมองสัดส่วนการท าประกันชีวิตในประเทศแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจท าประกันชีวิต เพราะยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต  
 เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโต ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นช่องทางจ าหน่ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่มีความส าคัญและใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จะต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปยอมรับและเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น  
 โดยที่การด ารงชีวิตในยุควัตถุนิยมมีการแข่งขันสูง ท าให้ผู้ประกอบอาชีพต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดและ
คุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นอาจมีผู้ประกอบวิชาชีพบางส่วนที่ขาดจริยธรรมและคุณธรรมบ้างเนื่องจากความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนับวันปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพจะถูกกล่าวถึงมากขึ้นตามล าดับ จึงควรที่จะมีการกระตุ้น
เตือนจิตส านึกในการประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ 
 อย่างไรก็ตาม จรรยาบรรณกลับมีความส าคัญต่ออาชีพตัวแทนประกันชีวิตอย่างยิ่ง ดังต่อไปนี้ 
  1)  ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและการบริการของตัวแทนประกันชีวิต 
  2)  ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม 
 3)  ช่วยลดปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว 
 4)  ช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของตัวแทนประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตดียิ่ง ๆ ขึ้น 
 5)  เป็นกลไกในการปกป้องตัวแทนประกันชีวิตที่ท าหน้าที่อย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     4-7 
 

 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
หรือของสมาคมผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน  ถ้าตัวแทนประกันชีวิตละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งอาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

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



 

4-8    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่4.2  
ความแตกต่างของจรรยาบรรณกบักฎหมาย 
  
 
 จรรยาบรรณ (Ethics) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความส านึกบนศีลธรรมและกฎหมายในลักษณะเป็นพันธกรณีที่
ผูกพันบุคคลไว้กับอาชีพนั้น ๆ ด้วยความเข้าใจในเหตุผล แล้วเป็นการกระท าโดยไม่ต้องชักชวนหรือบังคับ แต่โดย
ความส านึกในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเป็นเดิมพัน จึงมีผู้กล่าวว่า ศีลธรรมจะเข้มงวดหรือวิเศษอย่างไร และ
กฎหมายจะได้บัญญัติไว้ดีเลิศสักปานใด ถ้าตัวผู้เป็นศาสนิกหรือผู้ใช้กฎหมายนั้นปราศจากซึ่งจรรยาบรรณแล้ว สังคม
นั้นจะต้องประสบกับความปั่นป่วนและหาความสงบสุขไม่ได้ 
 กฎหมาย (Law) เป็นกฎที่สถาบันหรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่
ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุ คคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อก าหนดระเบียบแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ โดยการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมและแก้ไขข้อขัดแย้งใน
สังคม ดังนั้นกฎหมายจึงถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสังคมให้อยู่รอด ดังค ากล่าวที่ว่า “มีสังคมที่ไหน มีกฎหมายที่นั่น” และ
ยังพบว่า กฎหมายส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสังคมมนุษย์แต่ละคนเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดจนถึงตาย กฎหมายเข้ามา
เก่ียวข้องกับสิทธิของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา จนกระทั่งตายไปแล้วกฎหมายก็ยังมีผลต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ตาย เช่น เจ้าบ้านต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ในด้านการค้าและเศรษฐกิจ กฎหมายก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องมากมาย 
ยกตัวอย่างเช่น การที่จะตั้งองค์กรทางธุรกิจจะต้องตั้งในรูปแบบใด ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
กฎหมายเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ของบุคคลในทุกเร่ือง เหมือนเป็นเงาตามตัวไปตลอด  
 เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถมองเห็นความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย สามารถศึกษา
รายละเอียดจากตารางที่ 4.1 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่4.1 การเปรียบเทยีบความแตกต่างของจรรยาบรรณกบักฎหมาย 
 

รายละเอยีด จรรยาบรรณ กฎหมาย 
1. การควบคุมพฤติกรรม เป็นเครื่องมือในการควบคุม

พฤติกรรมจากภายในหรือจิตใจ 
เป็นเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมจากภายนอก 

2. การบัญญตัิเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นข้อบังคับของอาชีพท่ีก าหนด 
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได ้

เป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษร 

3. การบังคับใช้ เป็นเรื่องของจิตส านึกท่ีท า เพราะ
เป็นสิ่งที่ถูกต้องและภูมิใจท่ีได้ท า 

เป็นบทบัญญตัิว่าด้วยการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือละเว้น 

4. การลงโทษ มีบทลงโทษ และไม่มบีทลงโทษ
แล้วแต่กรณ ี

มีบทลงโทษที่ชัดเจน 
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 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
หรือของสมาคมผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน  ถ้าตัวแทนประกันชีวิตละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งอาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  
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4-8    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่4.2  
ความแตกต่างของจรรยาบรรณกบักฎหมาย 
  
 
 จรรยาบรรณ (Ethics) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความส านึกบนศีลธรรมและกฎหมายในลักษณะเป็นพันธกรณีที่
ผูกพันบุคคลไว้กับอาชีพนั้น ๆ ด้วยความเข้าใจในเหตุผล แล้วเป็นการกระท าโดยไม่ต้องชักชวนหรือบังคับ แต่โดย
ความส านึกในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเป็นเดิมพัน จึงมีผู้กล่าวว่า ศีลธรรมจะเข้มงวดหรือวิเศษอย่างไร และ
กฎหมายจะได้บัญญัติไว้ดีเลิศสักปานใด ถ้าตัวผู้เป็นศาสนิกหรือผู้ใช้กฎหมายนั้นปราศจากซึ่งจรรยาบรรณแล้ว สังคม
นั้นจะต้องประสบกับความปั่นป่วนและหาความสงบสุขไม่ได้ 
 กฎหมาย (Law) เป็นกฎที่สถาบันหรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่
ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุ คคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อก าหนดระเบียบแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ โดยการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมและแก้ไขข้อขัดแย้งใน
สังคม ดังนั้นกฎหมายจึงถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสังคมให้อยู่รอด ดังค ากล่าวที่ว่า “มีสังคมที่ไหน มีกฎหมายที่นั่น” และ
ยังพบว่า กฎหมายส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสังคมมนุษย์แต่ละคนเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดจนถึงตาย กฎหมายเข้ามา
เก่ียวข้องกับสิทธิของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา จนกระทั่งตายไปแล้วกฎหมายก็ยังมีผลต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ตาย เช่น เจ้าบ้านต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ในด้านการค้าและเศรษฐกิจ กฎหมายก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องมากมาย 
ยกตัวอย่างเช่น การที่จะตั้งองค์กรทางธุรกิจจะต้องตั้งในรูปแบบใด ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
กฎหมายเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ของบุคคลในทุกเร่ือง เหมือนเป็นเงาตามตัวไปตลอด  
 เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถมองเห็นความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย สามารถศึกษา
รายละเอียดจากตารางที่ 4.1 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่4.1 การเปรียบเทยีบความแตกต่างของจรรยาบรรณกบักฎหมาย 
 

รายละเอยีด จรรยาบรรณ กฎหมาย 
1. การควบคุมพฤติกรรม เป็นเครื่องมือในการควบคุม

พฤติกรรมจากภายในหรือจิตใจ 
เป็นเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมจากภายนอก 

2. การบัญญตัิเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นข้อบังคับของอาชีพท่ีก าหนด 
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได ้

เป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษร 

3. การบังคับใช้ เป็นเรื่องของจิตส านึกท่ีท า เพราะ
เป็นสิ่งที่ถูกต้องและภูมิใจท่ีได้ท า 

เป็นบทบัญญตัิว่าด้วยการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือละเว้น 

4. การลงโทษ มีบทลงโทษ และไม่มบีทลงโทษ
แล้วแต่กรณ ี

มีบทลงโทษที่ชัดเจน 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.  การควบคุมพฤตกิรรม โดยจรรยาบรรณเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมจากภายในหรือจิตใจ ส่วน
กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก 
 2.  การบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงจรรยาบรรณเป็นข้อบังคับของอาชีพที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ได้ ส่วนกฎหมายเป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 3.  การบังคับใช้ โดยจรรยาบรรณเป็นเร่ืองของจิตส านึกที่ท าเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและภูมิใจ ส่วนกฎหมาย
เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายหรือละเว้น 
  4.  การลงโทษ ซึ่งจรรยาบรรณจะมีบทลงโทษ และไม่มีบทลงโทษแล้วแต่กรณี ส่วนกฎหมายมีบทลงโทษที่
ชัดเจน 
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

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



 

4-10    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่4.3  
จรรยาบรรณกบัแนวทางปฏิบตัิทีด่ขีองตัวแทนประกนัชีวติ 
   
 
  การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งยังช่วยสร้าง
หลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ส่วนตัวแทนประกันชีวิตก็มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วย
สร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกันชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน เพราะตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ติดต่อที่
ใกล้ชิดกับประชาชน การให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักการและวิธีการเอาประกันชีวิตที่ถูกต้องและการบริการที่ดี จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่ง การที่ตัวแทนประกันชีวิตมีความตระหนักในจรรยาบรรณ หน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ตนเองพึงมีต่อผู้เอา
ประกันภัยและต่อบริษัทที่ตนสังกัดอยู่ คือปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญก้าวหน้า อันจะส่งผลไปสู่
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป 
 
1. จรรยาบรรณของตวัแทนประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตเป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม และจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพ โดยได้มีการก าหนดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต 
10 ประการ ดังนี้ 
 1)  มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
 2)  ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัย  
 3)  รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
 4)  เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
 5)  ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
 6)  ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
 7)  ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์  
 8)  ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
 9)  หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
 10)  ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
 
 
 

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

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     4-7 
 

 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
หรือของสมาคมผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน  ถ้าตัวแทนประกันชีวิตละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งอาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

4-10    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่4.3  
จรรยาบรรณกบัแนวทางปฏิบตัิทีด่ขีองตัวแทนประกนัชีวติ 
   
 
  การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งยังช่วยสร้าง
หลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ส่วนตัวแทนประกันชีวิตก็มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วย
สร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกันชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน เพราะตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ติดต่อที่
ใกล้ชิดกับประชาชน การให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักการและวิธีการเอาประกันชีวิตที่ถูกต้องและการบริการที่ดี จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่ง การที่ตัวแทนประกันชีวิตมีความตระหนักในจรรยาบรรณ หน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ตนเองพึงมีต่อผู้เอา
ประกันภัยและต่อบริษัทที่ตนสังกัดอยู่ คือปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญก้าวหน้า อันจะส่งผลไปสู่
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป 
 
1. จรรยาบรรณของตวัแทนประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตเป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม และจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพ โดยได้มีการก าหนดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต 
10 ประการ ดังนี้ 
 1)  มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
 2)  ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัย  
 3)  รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
 4)  เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
 5)  ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
 6)  ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
 7)  ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์  
 8)  ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
 9)  หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
 10)  ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     4-11 
 

  รายละเอียดของจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตทั้ง 10 ประการมีดังนี้ 
 จรรยาบรรณข้อที่ 1 
 มคีวามช่ือสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกนัภัย บริษทั และเพือ่นร่วมอาชีพ 
 ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าผู้เอา
ประกันภัย เพื่อนตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัท ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายใดได้ประโยชน์ในสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรได้ ต้องชี้แจง
ผลประโยชน์และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันภัยทราบโดยไม่ปิดบัง อันจะน ามาซึ่งภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ
ประกันชีวิต 
 จรรยาบรรณข้อที่ 2 
 ให้บริการที่ดีอย่างสม า่เสมอและช้ีแจงให้ผู้เอาประกนัภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้เอาประกนัภัย 
 ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม ่าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกันชีวิต 
คือต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องกระท า เช่น หน้าที่การช าระ
เบี้ยประกันภัย ต้องช าระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามก าหนด หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยตรงตาม
ก าหนดได้ ก็จะมีระยะเวลาผ่อนผันให้ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย (30 วันหรือ 60 วันขึ้นอยู่กับแบบ
กรมธรรม์) เป็นต้น ขณะเดียวกัน ต้องชี้แจงสิทธิที่ผู้เอาประกันภัยพึงมี เช่น การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
การใช้สิทธิ์ตามมูลค่าในกรมธรรม์ หรือการขอตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ต้องคอยติดตามไถ่ถามทุกข์สุข และพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเขาต้องการ 
 จรรยาบรรณข้อที่ 3 
 รักษาความลบัอนัมคิวรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
 ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยหรือของบริษัท การเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นความลับของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก เช่น การน าความลับหรือข้อมูลข่าวสารของ
ผู้เอาประกันภัยทั้งเรื่องรายละเอียดส่วนตัวและฐานะการเงินไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน อันท าให้ความลับของผู้เอา
ประกันภัยรั่วไหล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อบริษัทเพื่อการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายสินไหม และไม่น า
ความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หากท าให้เกิดความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงต่อภาพลักษณ์ของบริษัท 
 จรรยาบรรณข้อที่ 4 
 เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
  ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าต้องกรอกข้อความในใบค าขอเอาประกันภัย ให้ตรง
ตามความเป็นจริงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ การ
ปกปิดความจริงอันเป็นสาระส าคัญของผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคร้ายแรง ประวัติบุคคลใน
ครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคบางโรค ถือเป็นส่วนที่ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับรู้อาจจะท าให้
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษหรือปฏิเสธไม่รับประกันภัยนั้น หากบริษัททราบความจริงในภายหลังอาจใช้สิทธิ์บอก
ล้างโมฆียกรรม ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์จากการท าประกันชีวิตได้ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

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



 

4-12    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 จรรยาบรรณข้อที่ 5 
 ไม่เสนอแนะให้ผู้ เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ 
 ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีไม่ควรเสนอแนะผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัย การท าประกันชีวิตเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย จะท าให้เกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัย
โดยรวม ท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถรักษากรมธรรม์ไว้ได้จนครบก าหนดสัญญา มีผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับ
ประโยชน์ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ส่วนบริษัทก็ต้องเสียโอกาสและขาดรายได้จากการรับเบี้ยประกันภัยที่ไม่
สม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม ถึงแม้ว่าจะเป็นการขอซื้อการประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัยที่เกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตก็ควรแนะน าให้ท าประกันชีวิตให้
เหมาะสมกับรายรับ-รายจ่ายและภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัยด้วย นอกจากนี้แล้ว การเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ ซึ่งไม่มีผลผูกพันตามสัญญา ท าให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเข้าใจผิดและไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่
ตัวแทนประกันชีวิตเสนอไว้ จะท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจประกันภัยและต่อตัวแทนประกันชีวิตด้วย 
 จรรยาบรรณข้อที่ 6 
 ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
  บริษัทประกันชีวิตจ่ายค่าบ าเหน็จให้กับตัวแทนประกันชีวิตด้วยการคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในเบี้ยประกันภัย
แล้ว ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตจึงควรตอบแทนบริษัทด้วยการให้บริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
ไม่คิดว่ารายได้ส่วนนี้มาจากผู้เอาประกันภัยโดยตรง ซึ่งต้องจ่ายคืนให้เขาไป เพราะการลดค่าบ าเหน็จหรือแข่งขันกัน
ลดค่าบ าเหน็จ จะส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้การบริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตเองก็ไม่มีรายได้ที่
เพียงพอต่อการยังชีพ จึงเป็นการท าลายอาชีพตัวแทนประกันชีวิตในระยะยาว  
 จรรยาบรรณข้อที่ 7 
 ไม่แนะน าผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดมิเพือ่ท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกนัภัยเสียประโยชน์  
  ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมซึ่งมีผลบังคับแล้ว (เวนคืนกรมธรรม์) 
หรือแปลงกรมธรรม์เป็นแบบมูลค่าใช้เงินส าเร็จหรือมูลค่าขยายเวลาเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ เพราะการเลิก
กรมธรรม์และท าประกันภัยใหม่ ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ เนื่องจากเงินเวนคืนกรมธรรม์หรือผลประโยชน์
จากการแปลงกรมธรรม์ คือมูลค่ากรมธรรม์ที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเมื่อสมัครท าประกันชีวิต เช่น ค่า
บ าเหน็จ ค่าอากร ค่าตรวจสุขภาพ ค่าเล่มสัญญากรมธรรม์ เป็นต้น เมื่อเริ่มท าประกันชีวิตฉบับใหม่อีกครั้งนอกจาก 
ผู้เอาประกันภัยต้องเริ่มมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังต้องช าระเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นตามอายุ และกรณีที่ท า
ประกันสุขภาพ ระยะเวลารอคอยจะเริ่มต้นนับใหม่ โรคที่เคยเรียกร้องค่าสินไหมจากสัญญาฉบับเดิมอาจจะไม่ได้รับ
ความคุ้มครอง เนื่องจากจะกลายเป็นโรคที่เป็นมาก่อนการท าสัญญาฉบับใหม่นี้ซึ่งเป็นข้อยกเว้น 
   กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์เดิมและท าใหม่ ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าที่
ถูกต้องครบถ้วนว่าอย่าละทิ้งกรมธรรม์เดิม เพราะจะท าให้ต้องเสียประโยชน์จากการเริ่มต้นใหม่ 
  
 

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

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     4-7 
 

 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
หรือของสมาคมผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน  ถ้าตัวแทนประกันชีวิตละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งอาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  
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4-12    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 จรรยาบรรณข้อที่ 5 
 ไม่เสนอแนะให้ผู้ เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ 
 ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีไม่ควรเสนอแนะผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัย การท าประกันชีวิตเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย จะท าให้เกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัย
โดยรวม ท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถรักษากรมธรรม์ไว้ได้จนครบก าหนดสัญญา มีผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับ
ประโยชน์ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ส่วนบริษัทก็ต้องเสียโอกาสและขาดรายได้จากการรับเบี้ยประกันภัยที่ไม่
สม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม ถึงแม้ว่าจะเป็นการขอซื้อการประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัยที่เกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตก็ควรแนะน าให้ท าประกันชีวิตให้
เหมาะสมกับรายรับ-รายจ่ายและภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัยด้วย นอกจากนี้แล้ว การเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ ซึ่งไม่มีผลผูกพันตามสัญญา ท าให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเข้าใจผิดและไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่
ตัวแทนประกันชีวิตเสนอไว้ จะท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจประกันภัยและต่อตัวแทนประกันชีวิตด้วย 
 จรรยาบรรณข้อที่ 6 
 ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
  บริษัทประกันชีวิตจ่ายค่าบ าเหน็จให้กับตัวแทนประกันชีวิตด้วยการคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในเบี้ยประกันภัย
แล้ว ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตจึงควรตอบแทนบริษัทด้วยการให้บริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
ไม่คิดว่ารายได้ส่วนนี้มาจากผู้เอาประกันภัยโดยตรง ซึ่งต้องจ่ายคืนให้เขาไป เพราะการลดค่าบ าเหน็จหรือแข่งขันกัน
ลดค่าบ าเหน็จ จะส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้การบริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตเองก็ไม่มีรายได้ที่
เพียงพอต่อการยังชีพ จึงเป็นการท าลายอาชีพตัวแทนประกันชีวิตในระยะยาว  
 จรรยาบรรณข้อที่ 7 
 ไม่แนะน าผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดมิเพือ่ท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกนัภัยเสียประโยชน์  
  ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมซึ่งมีผลบังคับแล้ว (เวนคืนกรมธรรม์) 
หรือแปลงกรมธรรม์เป็นแบบมูลค่าใช้เงินส าเร็จหรือมูลค่าขยายเวลาเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ เพราะการเลิก
กรมธรรม์และท าประกันภัยใหม่ ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ เนื่องจากเงินเวนคืนกรมธรรม์หรือผลประโยชน์
จากการแปลงกรมธรรม์ คือมูลค่ากรมธรรม์ที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเมื่อสมัครท าประกันชีวิต เช่น ค่า
บ าเหน็จ ค่าอากร ค่าตรวจสุขภาพ ค่าเล่มสัญญากรมธรรม์ เป็นต้น เมื่อเริ่มท าประกันชีวิตฉบับใหม่อีกครั้งนอกจาก 
ผู้เอาประกันภัยต้องเริ่มมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังต้องช าระเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นตามอายุ และกรณีที่ท า
ประกันสุขภาพ ระยะเวลารอคอยจะเริ่มต้นนับใหม่ โรคที่เคยเรียกร้องค่าสินไหมจากสัญญาฉบับเดิมอาจจะไม่ได้รับ
ความคุ้มครอง เนื่องจากจะกลายเป็นโรคที่เป็นมาก่อนการท าสัญญาฉบับใหม่นี้ซึ่งเป็นข้อยกเว้น 
   กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์เดิมและท าใหม่ ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าที่
ถูกต้องครบถ้วนว่าอย่าละทิ้งกรมธรรม์เดิม เพราะจะท าให้ต้องเสียประโยชน์จากการเริ่มต้นใหม่ 
  
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     4-13 
 

 จรรยาบรรณข้อที่ 8 
 ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตวัแทนประกนัชีวติหรือบริษทัอืน่ 
 ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจะต้องไม่กล่าวให้ร้ายหรือทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทประกันชีวิตอ่ืนในทาง
เสื่อมเสีย เช่น กล่าวว่าตัวแทนประกันชีวิตคู่แข่งชอบพูดโกหก เชื่อถือไม่ได้ ย้ายบริษัทประกันชีวิตบ่อย ๆ ไม่มีบุคลิกที่
เหมาะสมส าหรับการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเพราะตัวเตี้ย ชอบเล่นการพนัน ชอบเที่ยวกลางคืน เป็นต้น นอกจากนี้ 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องไม่กล่าวให้ร้ายบริษัทประกันชีวิตอ่ืน เช่น กล่าวว่าบริษัทประกันชีวิตอ่ืนจ่ายเงินล่าช้า  
ไม่สนใจผู้เอาประกันภัย หรือเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและ
ตัวแทนประกันชีวิตก็มีน้อย อาจท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่ไม่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณทั้งสิ้น 
 จรรยาบรรณข้อที่ 9 
 หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
 ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ในอาชีพ ท าให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา การที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องหาความรู้ในอาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่า ตัวแทนประกันชีวิตรู้จัก
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพที่ดี สามารถน าไปให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริการ
ลูกค้า กล่าวได้ว่าตัวแทนประกันชีวิตมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อสังคม และต่ออาชีพ ความรับผิดชอบต่อลูกค้าใน
ที่นี้หมายถึงสามารถให้บริการที่ดีและเชื่อถือได้ ท าให้ผู้ซื้อประกันชีวิตได้รับประโยชน์จากตัวแทนประกันชีวิตที่มีความ
รอบรู้และให้ข้อแนะน าที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงตัวแทนประกันชีวิตผู้นั้นจะรับใช้สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์สังคม ความรับผิดชอบต่ออาชีพหมายถึงอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอาชีพอิสระ
เช่นเดียวกับอาชีพอ่ืน ๆ ที่ผู้ประกอบอาชีพจะต้องใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ แม้ว่าจะสอบผ่านตัวแทนประกันชีวิต
หรือมีวุฒิการศึกษาทางด้านการประกันชีวิตก็ตาม จ าเป็นอย่างยิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
อย่างสม่ าเสมอ เพราะอาจมีการลืมเลือน อีกทั้งมีวิทยาการใหม่ ๆ เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในอาชีพดังกล่าวโดยปกติแล้วบริษัทประกันชีวิตจะให้ความส าคัญต่อการจัดให้มีการอบรม
ตัวแทนประกันชีวิต ทั้งนี้เพราะเมื่อตัวแทนประกันชีวิตมีความสามารถรอบรู้แล้ว จะสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ท า
ประกันชีวิต อันมีผลสืบเนื่องถึงชื่อเสียงและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต เป็นการขยายแนวความคิดในการให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อประกันชีวิตและผู้ที่
สนใจจะท าประกันชีวิต ให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการประกันชีวิต ซึ่งในบางครั้งจ าเป็นต้องมีการตอบข้อซักถาม
ของลูกค้าหรือผู้สนใจ ตัวแทนประกันชีวิตก็จะสามารถตอบข้อซักถามได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง การศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมนั้นมิได้จ ากัดเฉพาะในอาชีพประกันชีวิตโดยตรงเท่านั้น ยังสามารถหาความรู้เพิ่มเติมในด้านอ่ืน  ๆ ได้ 
เช่น ศิลปะการพูด เศรษฐกิจการเงิน เป็นต้น ด้วยเหตุที่อาชีพประกันชีวิตเป็นงานบริการที่ต้องใช้การพูดเพื่ออธิบายให้
ลูกค้าเกิดความเข้าใจ ดังนั้นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านศิลปะการพูดก็จะช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถ
อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจง่ายขึ้น ส่วนด้านการเงินนั้นนับวันก็จะมีความเก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองของการวางแผนเกษียณอายุ วางแผนการลงทุน และวางแผนการเงินอ่ืน ๆ จึงควรมีการศึกษาความรู้เร่ืองเหล่านี้
เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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  จรรยาบรรณข้อที่ 10 
 ประพฤตตินอยู่ในศีลธรรมประเพณีอนัดงีาม ทั้งธ ารงไว้ซ่ึงเกยีรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
 ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรจะด าเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมที่ดี กล่าวคือ ต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
ประเพณีอันดีงามโดยสม่ าเสมอ ตัวแทนประกันชีวิตที่ดียังต้องมีการยึดถือประเพณีอันดีงามเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ โดยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัดและต่อผู้เอา
ประกันภัยหรือลูกค้า การปฏิบัติตนดังกล่าวจะท าให้ตัวแทนประกันชีวิตเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจต่อลูกค้า และจะ
ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตผู้นั้นมีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานในที่สุด นอกจากนี้ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจะต้องธ ารงไว้
ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ ค าว่า “อาชีวปฏิญาณ” หมายถึงการที่ผู้ประกอบอาชีพตัวแทน
ประกันชีวิตจะต้องปฏิญาณต่ออาชีพ กล่าวคือ ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องละเว้นไม่ปฏิบัติสิ่งใด  ๆ อันอาจจะท าให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงสถาบันประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิตต้นสงักัด เช่น กรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตย้ายไปสังกัดบริษัท
ประกันชีวิตอื่น โดยกล่าวหาว่าบริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัดเดิมมีฐานะการเงินไม่มั่นคง นอกจากนี้ตัวแทนประกันชีวิต
จะต้องให้บริการหรือแนะน าใด ๆ ตามความเป็นจริงด้วยความส านึกที่รู้และควรรู้ และจะให้ค าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน
เสมือนให้ตนเอง เช่น การน าเสนอขายประกันชีวิตที่ผลประโยชน์ตรงกับความต้องการของลูกค้าและต้องค านึงถึง
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยด้วย ไม่เสนอขายประกันชีวิตที่เกินความจ าเป็นถึงแม้ว่าลกูค้าจะมีฐานะร่ ารวย
หรือไม่ก็ตาม ถ้าตัวแทนประกันชีวิตปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ได้ ถือได้ว่าอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มี
ศักดิ์ศรี สมกับคุณประโยชน์และคุณค่าที่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยและสังคม 
 
2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองตวัแทนประกนัชีวติ  
 ในระดับสากลได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับตัวแทนประกันชีวิตเอาไว้ เพื่อให้สามารถท างานอย่าง
มืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ไม่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และท าให้
งานที่ท าบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตสามารถแบ่งเป็น 4 หมวด ดังนี้ 
  2.1  หลักการเสนอขายทั่วไป  
   1)  เพื่อความเหมาะสม ตัวแทนประกันชีวิตควรมีการโทรศัพท์นัดหมายกับผู้มุ่งหวังล่วงหน้าก่อนการ  
เข้าพบ หากเป็นการเข้าพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมา ตัวแทนประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้าไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงก่อนการ
เข้าพบ 
   2)  เมื่อมีการเข้าพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่าตนสังกัดบริษัทใด พร้อมแสดงใบอนุญาต
ตัวแทนประกันชีวิตที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย 
   3)  ตัวแทนประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะกับความต้องการและฐานะ
ทางการเงินของเขาให้ได้มากที่สุด 
   4)  ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าเฉพาะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วน
เร่ืองอื่น ๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอื่น 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     4-7 
 

 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
หรือของสมาคมผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน  ถ้าตัวแทนประกันชีวิตละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งอาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

4-14    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

  จรรยาบรรณข้อที่ 10 
 ประพฤตตินอยู่ในศีลธรรมประเพณีอนัดงีาม ทั้งธ ารงไว้ซ่ึงเกยีรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
 ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรจะด าเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมที่ดี กล่าวคือ ต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
ประเพณีอันดีงามโดยสม่ าเสมอ ตัวแทนประกันชีวิตที่ดียังต้องมีการยึดถือประเพณีอันดีงามเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ โดยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัดและต่อผู้เอา
ประกันภัยหรือลูกค้า การปฏิบัติตนดังกล่าวจะท าให้ตัวแทนประกันชีวิตเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจต่อลูกค้า และจะ
ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตผู้นั้นมีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานในที่สุด นอกจากนี้ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีจะต้องธ ารงไว้
ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ ค าว่า “อาชีวปฏิญาณ” หมายถึงการที่ผู้ประกอบอาชีพตัวแทน
ประกันชีวิตจะต้องปฏิญาณต่ออาชีพ กล่าวคือ ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องละเว้นไม่ปฏิบัติสิ่งใด  ๆ อันอาจจะท าให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงสถาบันประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิตต้นสงักัด เช่น กรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตย้ายไปสังกัดบริษัท
ประกันชีวิตอื่น โดยกล่าวหาว่าบริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัดเดิมมีฐานะการเงินไม่มั่นคง นอกจากนี้ตัวแทนประกันชีวิต
จะต้องให้บริการหรือแนะน าใด ๆ ตามความเป็นจริงด้วยความส านึกที่รู้และควรรู้ และจะให้ค าแนะน าแก่บุคคลอ่ืน
เสมือนให้ตนเอง เช่น การน าเสนอขายประกันชีวิตที่ผลประโยชน์ตรงกับความต้องการของลูกค้าและต้องค านึงถึง
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยด้วย ไม่เสนอขายประกันชีวิตที่เกินความจ าเป็นถึงแม้ว่าลกูค้าจะมีฐานะร่ ารวย
หรือไม่ก็ตาม ถ้าตัวแทนประกันชีวิตปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ได้ ถือได้ว่าอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มี
ศักดิ์ศรี สมกับคุณประโยชน์และคุณค่าที่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยและสังคม 
 
2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองตวัแทนประกนัชีวติ  
 ในระดับสากลได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับตัวแทนประกันชีวิตเอาไว้ เพื่อให้สามารถท างานอย่าง
มืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ไม่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และท าให้
งานที่ท าบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตสามารถแบ่งเป็น 4 หมวด ดังนี้ 
  2.1  หลักการเสนอขายทั่วไป  
   1)  เพื่อความเหมาะสม ตัวแทนประกันชีวิตควรมีการโทรศัพท์นัดหมายกับผู้มุ่งหวังล่วงหน้าก่อนการ  
เข้าพบ หากเป็นการเข้าพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมา ตัวแทนประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้าไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงก่อนการ
เข้าพบ 
   2)  เมื่อมีการเข้าพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่าตนสังกัดบริษัทใด พร้อมแสดงใบอนุญาต
ตัวแทนประกันชีวิตที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย 
   3)  ตัวแทนประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะกับความต้องการและฐานะ
ทางการเงินของเขาให้ได้มากที่สุด 
   4)  ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าเฉพาะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วน
เร่ืองอื่น ๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอื่น 
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   5)  ตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ โดย เปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเท่านั้น  
  6)  หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ควบการลงทุน ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่า
กรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไปอย่างไร 
  7)  ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอื่นอย่างไม่เป็นธรรม 
  8)  ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม 
  9)  ให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่ผู้เอาประกันภัย 
 2.2  การอธิบายแบบประกนัชีวิต  
    1)  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวัง
เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน 
  2)  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายข้อจ ากัด รวมถึงข้อยกเว้นการคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้  
ผู้มุ่งหวังเข้าใจ 
    3)  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว พร้อมชี้ถึงผลเสียของการ
ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดด้วย  
   4)  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อน
ภาษีได้หรือไม่ 
   5)  กรณีที่น าเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือผลตอบแทนของกรมธรรม์มาจากผลการลงทุน 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า ผลประโยชน์ใดเป็นแบบแน่นอนตายตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลข
คาดการณ์ 
   6)  หากมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจากการคาดการณ์ ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่า ตัวเลข
เหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง ๆ จึงไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือน้อย
กว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 
   7)  หากตัวแทนประกันชีวิตใช้เอกสารประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตใด ต้องใช้เอกสารทั้งหมด
อย่างครบถ้วน โดยต้องไม่น าเสนอเฉพาะเอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 
 2.3  การกรอกใบสมัคร  
    1)  ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันภัย และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูลที่
กรอกลงในใบค าขอเอาประกันภัยนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ขอเอาประกันภัย 
    2)  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลง
ในใบค าขอเอาประกันภัย 
 2.4  การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัภัย 
    1)  ตัวแทนประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อ
ได้รับช าระเบี้ยประกันภัย  
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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    2)  ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวัง ไปยัง
บริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
 จะเห็นได้ว่าแนวทางปฏิบัติข้างต้น ล้วนแต่สร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของตัวแทนประกันชีวิต
เอง ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะของมืออาชีพ แน่นอนว่า
ย่อมต้องส่งผลไปถึงการท างานที่จะประสบความส าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้น 
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 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
หรือของสมาคมผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน  ถ้าตัวแทนประกันชีวิตละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งอาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  
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    2)  ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวัง ไปยัง
บริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
 จะเห็นได้ว่าแนวทางปฏิบัติข้างต้น ล้วนแต่สร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของตัวแทนประกันชีวิต
เอง ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะของมืออาชีพ แน่นอนว่า
ย่อมต้องส่งผลไปถึงการท างานที่จะประสบความส าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้น 
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เร่ืองที ่4.4  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของตัวแทนประกนัชีวติ 
   
 
 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของตัวแทน
ประกันชีวิต 10 ประการ ซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์
เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่1  
มคีวามซ่ือสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกนัภัย บริษทั และเพือ่นร่วมอาชีพ 
 1.1  ซ่ือสัตย์ต่อผู้ เอาประกนัชีวิต 
  นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ได้ขายประกันชีวิตให้กับ นาง ข. โดยได้บอก
กับนาง ข. ว่าต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ปีละ 6,000 บาท แต่เมื่อนาง ข. ได้รับใบเสร็จรับเงิน กลายเป็น
ใบเสร็จรับเงินจ านวน 12 ใบ (ใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ ต่อเบี้ยประกันภัย 1 เดือน) นาง ข. จึงหยิบกรมธรรม์ประกันภัยมา
อ่านดู ในกรมธรรม์ประกันภัยระบุจ่ายเบี้ยประกันภัยเดือนละ 500 บาท โดยต้องจ่ายภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน การ
กระท าของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต เพราะ นาย ก. ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันชีวิต 
  แนวทางปฏิบัตทิี่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตควรมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันชีวิต โดยตัวแทนประกัน
ชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันชวีิตเมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ซึ่งในกรณี
นี้ตัวแทนประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี จ านวน 1 ใบเท่านั้น และตัวแทนประกัน
ชีวิตจะต้องส่งใบค าขอเอาประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ ได้รับจากผู้เอาประกันภัย ไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่
กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
 1.2  ซ่ือสัตย์ต่อบริษทั 
 นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ทราบว่าบริษัทประกันชีวิตที่ตนเป็นตัวแทน มีปัญหา
ขาดสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว และส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ก าลังเร่งรัดให้ปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงิน นาย ก. ทราบว่า นาย ข. เพื่อนของตนก าลังจะท าประกันชีวิตกับบริษัทนี้จึง
รีบแจ้งให้เพื่อนทราบ พร้อมกับกล่าวโจมตีผู้บริหารบริษัทของตนว่าไร้ประสิทธิภาพและคดโกงทั้งที่ไม่มีมูลความจริง 
การกระท าของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต เพราะนาย ก. ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัทประกันชีวิตที่
ตนเองสังกัด 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตควรมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัทประกันชีวิตที่ตนเองสังกัด 
พร้อมทั้งต้องรักษาความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ซึ่งในกรณีนี้ตัวแทนประกันชีวิตได้กล่าวโจมตีผู้บริหารบริษัท
ของตนว่าไร้ประสิทธิภาพและคดโกงทั้งที่ไม่มีมูลความจริง อีกทั้งยังน าข้อมูลข่าวสารด้านฐานะการเงินของบริษัท
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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ประกันชีวิตไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน ท าให้ความลับของบริษัทประกันชีวิตรั่วไหล ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตคนนี้จึงถือว่า
ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อบริษัท 
 1.3  ซ่ือสัตย์ต่อเพือ่นร่วมอาชีพ 
  นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทหนึ่งประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ต่อมาได้ย้ายมาเป็นตัวแทนประกัน
ชีวิตของบริษัทสองประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากอยู่ใกล้บ้าน จากนั้นนาย ก. ได้เสนอขายการประกันชีวิต
ให้แกน่าย ข. ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกับคนที่นาย ค. ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทสองประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เสนอ
ขายประกันชีวิตอยู่เช่นกัน เมื่อนาย ค. ทราบเช่นนั้น จึงบอกแก่นาย ข. ว่าการที่ นาย ก. ย้ายบริษัทบ่อย ๆ เป็นการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่ดี การกล่าวของนาย ค. ผิดจรรยาบรรณ เพราะ นาย ค. ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อเพื่อนร่วม
อาชีพ 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตควรมีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยการไม่กล่าวให้ร้าย  
ทับถมซึ่งกันและกัน อีกทั้งตัวแทนประกันชีวิตต้องร่วมมือกันสร้างสรรค์ภาพพจน์ที่ดีงามให้แก่วงการประกันชีวิต ใน
ขณะเดียวกันตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันโดยไม่ขัดต่อ
หลักการประกันชีวิต 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่2  
ให้บริการทีด่อีย่างสม า่เสมอ และช้ีแจงให้ผู้เอาประกนัภัยทราบถึงสิทธิและหน้าทีเ่พือ่รักษา 
ผลประโยชน์ของผู้เอาประกนัภัย 
 ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งสมัครท าประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 80/25 ช าระเบี้ยประกันมา 10 ปี แต่ต่อมามี
ปัญหาด้านการเงิน ไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้ ตัวแทนที่ขายประกันชีวิตได้ไปบริการเก็บเบี้ยประกันภัยหลาย
ครั้ง แต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถจ่ายได้ ตัวแทนประกันชีวิตจึงแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัยว่า หากหยุดส่งเบี้ยประกันภัย 
กรมธรรม์จะขาดอายุ และตนไม่สามารถช่วยอะไรได้ การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตรายนี้ผิดจรรยาบรรณ 
เนื่องจากขาดความรับผิดชอบในเร่ืองการให้บริการที่ดี  
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด ีคือ ตัวแทนประกันชีวิตควรให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และควรชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย โดยในกรณีนี้ หากผู้เอาประกันภัยไม่สามารถช าระ
เบี้ยประกันภัยได้ ตัวแทนประกันชีวิตควรแนะน าว่ากรมธรรม์จะยังมีผลคุ้มครองต่อไปอีกระยะหนึ่ง ด้วยการกู้จ่าย
อัตโนมัติ หรือจะสามารถใช้วิธีขยายการคุ้มครองด้วยมูลค่าขยายระยะเวลาหรือมูลค่าใช้เงินส าเร็จ โดยที่ไม่ต้องมีภาระ
จ่ายเบี้ยประกันภัยอีกต่อไปก็ได้  
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 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
หรือของสมาคมผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน  ถ้าตัวแทนประกันชีวิตละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งอาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  
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ประกันชีวิตไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน ท าให้ความลับของบริษัทประกันชีวิตรั่วไหล ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตคนนี้จึงถือว่า
ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อบริษัท 
 1.3  ซ่ือสัตย์ต่อเพือ่นร่วมอาชีพ 
  นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทหนึ่งประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ต่อมาได้ย้ายมาเป็นตัวแทนประกัน
ชีวิตของบริษัทสองประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากอยู่ใกล้บ้าน จากนั้นนาย ก. ได้เสนอขายการประกันชีวิต
ให้แกน่าย ข. ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกับคนที่นาย ค. ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทสองประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เสนอ
ขายประกันชีวิตอยู่เช่นกัน เมื่อนาย ค. ทราบเช่นนั้น จึงบอกแก่นาย ข. ว่าการที่ นาย ก. ย้ายบริษัทบ่อย ๆ เป็นการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีไม่ดี การกล่าวของนาย ค. ผิดจรรยาบรรณ เพราะ นาย ค. ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อเพื่อนร่วม
อาชีพ 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตควรมีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยการไม่กล่าวให้ร้าย  
ทับถมซึ่งกันและกัน อีกทั้งตัวแทนประกันชีวิตต้องร่วมมือกันสร้างสรรค์ภาพพจน์ที่ดีงามให้แก่วงการประกันชีวิต ใน
ขณะเดียวกันตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันโดยไม่ขัดต่อ
หลักการประกันชีวิต 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่2  
ให้บริการทีด่อีย่างสม า่เสมอ และช้ีแจงให้ผู้เอาประกนัภัยทราบถึงสิทธิและหน้าทีเ่พือ่รักษา 
ผลประโยชน์ของผู้เอาประกนัภัย 
 ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งสมัครท าประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 80/25 ช าระเบี้ยประกันมา 10 ปี แต่ต่อมามี
ปัญหาด้านการเงิน ไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้ ตัวแทนที่ขายประกันชีวิตได้ไปบริการเก็บเบี้ยประกันภัยหลาย
ครั้ง แต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถจ่ายได้ ตัวแทนประกันชีวิตจึงแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัยว่า หากหยุดส่งเบี้ยประกันภัย 
กรมธรรม์จะขาดอายุ และตนไม่สามารถช่วยอะไรได้ การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตรายนี้ผิดจรรยาบรรณ 
เนื่องจากขาดความรับผิดชอบในเร่ืองการให้บริการที่ดี  
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด ีคือ ตัวแทนประกันชีวิตควรให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และควรชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย โดยในกรณีนี้ หากผู้เอาประกันภัยไม่สามารถช าระ
เบี้ยประกันภัยได้ ตัวแทนประกันชีวิตควรแนะน าว่ากรมธรรม์จะยังมีผลคุ้มครองต่อไปอีกระยะหนึ่ง ด้วยการกู้จ่าย
อัตโนมัติ หรือจะสามารถใช้วิธีขยายการคุ้มครองด้วยมูลค่าขยายระยะเวลาหรือมูลค่าใช้เงินส าเร็จ โดยที่ไม่ต้องมีภาระ
จ่ายเบี้ยประกันภัยอีกต่อไปก็ได้  
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กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่3  
รักษาความลบัอนัมคิวรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
 การที่ตัวแทนประกันชีวิตน าความลับของผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผย เช่น บิดามารดาของผู้เอาประกันภัยเป็น
โรคติดต่อร้ายแรง ผู้เอาประกันภัยมีภรรยาน้อย หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถส่งเบี้ยประกันภัยได้ เป็นต้น ถือว่าผิด
จรรยาบรรณ เพราะเปิดเผยความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องรักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและ
ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่4 
เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกนัภัยในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัเพือ่การพจิารณารับประกนัภัย หรือ
เพือ่ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
 ตัวแทนประกันชีวิตคือนาย ก. แนะน าผู้เอาประกันภัยคือนาง ง. กรอกใบค าขอเอาประกันภัย ให้ปกปิด
ข้อความจริงเก่ียวกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นโรคร้ายอยู่ ถือว่าผิดจรรยาบรรณเพราะเป็นสาระส าคัญในการพิจารณารับ
ประกันภัย  
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด ีคือ ตัวแทนประกันชีวิตควรแนะน าลูกค้าให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  1)  เปิดเผยทุกเร่ืองที่มีการสอบถามในใบค าขอเอาประกันภัย 
  2)  เปิดเผยอาชีพ รายได้ การถูกปฏิเสธหรือเลื่อนการรับประกันภัย ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 
  3)  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย ในเรื่องที่บริษัทประกันชีวิตรับรู้ อาจ
ท าให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือบอกปัดไม่รับประกันภัย 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่5 
ไม่เสนอแนะผู้เอาประกนัภยัท าประกนัภยัเกนิความสามารถในการช าระเบีย้ประกนัภัย หรือเสนอขาย
นอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ 
 นาย ก. ท าประกันชีวิตโดยการชักชวนของตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นญาติกันด้วยความเกรงใจ แม้ว่าตัวแทน
ประกันชีวิตจะทราบว่านาย ก. ยังมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจ าอ่ืน  ๆ อีกมากในฐานะหัวหน้าครอบครัว และ
สามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยได้เพียงปีละ 30,000 บาทเท่านั้น แต่ตัวแทนประกันชีวิตบอกกับนาย ก. ว่าการท าประกัน
ชีวิตเหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร เมื่อครบก าหนดระยะเวลาประกันภัยก็จะได้เงินคืน หรือเมื่อนาย ก. เกิด
ปัญหาด้านการเงินก็สามารถขอถอนเบี้ยประกันภัยคืนได้แต่ได้เงินคืนน้อยกว่าที่นาย ก. ได้จ่ายไป จึงท าให้ นาย ก. ท า
ประกันภัยโดยจ่ายเบี้ยประกันภัย 80,000 บาท ตามค าแนะน าของตัวแทนประกันชีวิต การกระท าของตัวแทนประกัน
ชีวิตคนนี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะเสนอแนะผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัย 
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังคือนาย ก. ท าประกันภัยให้เหมาะสมกับ
รายได้ รายจ่าย และภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัย เพราะการแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันภัยเกินความสามารถใน
การช าระเบี้ยประกันภัย จะท าให้เกิดปัญหาในการที่จะรักษากรมธรรม์ไว้จนครบสัญญา 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่6 
ไม่ลดหรือเสนอทีจ่ะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
 นาย ก. ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้เสนอลดค่าบ าเหน็จให้นาย ข. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ท าประกันชีวิต นาย 
ข. ก็ได้น าเรื่องนี้เล่าให้นาย ค. ซึ่งเป็นเพื่อนฟัง นาย ค. ก าลังได้รับการเสนอให้ท าประกันชีวิตจากตัวแทนประกันชีวิต
ชื่อนาย ง. อยู่ นาย ค. จึงร้องให้นาย ง. ลดค่าบ าเหน็จให้ มิฉะนั้นจะไม่ท าประกันชีวิตกับนาย ง. ท าให้นาย ง. ไม่
สามารถขายประกันชีวิตให้นาย ค. ได้ และหากนาย ค. ไปท าประกันชีวิตกับนาย ก. นาย ก.ก็ต้องลดค่าบ าเหน็จให้ 
นาย ค. เหมือนกับที่ให้นาย ข. ด้วย ท าให้นาย ก. มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด ารงชีวิตเป็นปกติ อาจมีผลท าให้ นาย ก. 
ต้องออกจากอาชีพตัวแทนประกันชีวิตในที่สุด ผลที่จะเกิดตามมาก็คือ ผู้เอาประกันภัยก็ขาดการบริการจากตัวแทน
ประกันชีวิต อันส่งผลต่อภาพพจน์ของอาชีพในที่สุด ซึ่งในกรณีนี้การลดค่าบ าเหน็จถือว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็น
การจูงใจให้เอาประกันชีวิต 
 แนวทางปฏิบัติที่ด ีคือ ตัวแทนประกันชีวิตอาจใช้วิธีซื้อของขวัญวันเกิด หรือจัดหาปฏิทิน สมุดบันทึกให้ผู้เอา
ประกันภัยในโอกาสวันปีใหม่แทนการลดค่าบ าเหน็จจะดีกว่า หากท าเช่นนี้ถือว่าไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะไม่ได้เป็น
การลดค่าบ าเหน็จ แต่ถือเป็นการให้บริการหลังการขาย 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่7 
ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกนัภยัสละกรมธรรม์เดมิเพือ่ท าสัญญาใหม่ หากท าให้ผู้เอาประกนัภยั 
เสียประโยชน์  
 ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตจึงด าเนินการยกเลิกให้ทันที
โดยไม่ชี้แจงให้เห็นข้อดีข้อเสีย ถือว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะไม่ได้ชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและข้อดีข้อเสีย
ของการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตควรชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงทางเลือกต่าง ๆ นอกเหนือ 
จากการเวนคืนกรมธรรม์ โดยการใช้สิทธิในมูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิต และชี้ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียของการยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัย 
 
 
 
 
 

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

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     4-7 
 

 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
หรือของสมาคมผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน  ถ้าตัวแทนประกันชีวิตละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งอาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังคือนาย ก. ท าประกันภัยให้เหมาะสมกับ
รายได้ รายจ่าย และภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัย เพราะการแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันภัยเกินความสามารถใน
การช าระเบี้ยประกันภัย จะท าให้เกิดปัญหาในการที่จะรักษากรมธรรม์ไว้จนครบสัญญา 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่6 
ไม่ลดหรือเสนอทีจ่ะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
 นาย ก. ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้เสนอลดค่าบ าเหน็จให้นาย ข. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ท าประกันชีวิต นาย 
ข. ก็ได้น าเรื่องนี้เล่าให้นาย ค. ซึ่งเป็นเพื่อนฟัง นาย ค. ก าลังได้รับการเสนอให้ท าประกันชีวิตจากตัวแทนประกันชีวิต
ชื่อนาย ง. อยู่ นาย ค. จึงร้องให้นาย ง. ลดค่าบ าเหน็จให้ มิฉะนั้นจะไม่ท าประกันชีวิตกับนาย ง. ท าให้นาย ง. ไม่
สามารถขายประกันชีวิตให้นาย ค. ได้ และหากนาย ค. ไปท าประกันชีวิตกับนาย ก. นาย ก.ก็ต้องลดค่าบ าเหน็จให้ 
นาย ค. เหมือนกับที่ให้นาย ข. ด้วย ท าให้นาย ก. มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด ารงชีวิตเป็นปกติ อาจมีผลท าให้ นาย ก. 
ต้องออกจากอาชีพตัวแทนประกันชีวิตในที่สุด ผลที่จะเกิดตามมาก็คือ ผู้เอาประกันภัยก็ขาดการบริการจากตัวแทน
ประกันชีวิต อันส่งผลต่อภาพพจน์ของอาชีพในที่สุด ซึ่งในกรณีนี้การลดค่าบ าเหน็จถือว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็น
การจูงใจให้เอาประกันชีวิต 
 แนวทางปฏิบัติที่ด ีคือ ตัวแทนประกันชีวิตอาจใช้วิธีซื้อของขวัญวันเกิด หรือจัดหาปฏิทิน สมุดบันทึกให้ผู้เอา
ประกันภัยในโอกาสวันปีใหม่แทนการลดค่าบ าเหน็จจะดีกว่า หากท าเช่นนี้ถือว่าไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะไม่ได้เป็น
การลดค่าบ าเหน็จ แต่ถือเป็นการให้บริการหลังการขาย 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่7 
ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกนัภยัสละกรมธรรม์เดมิเพือ่ท าสัญญาใหม่ หากท าให้ผู้เอาประกนัภยั 
เสียประโยชน์  
 ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตจึงด าเนินการยกเลิกให้ทันที
โดยไม่ชี้แจงให้เห็นข้อดีข้อเสีย ถือว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะไม่ได้ชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและข้อดีข้อเสีย
ของการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตควรชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงทางเลือกต่าง ๆ นอกเหนือ 
จากการเวนคืนกรมธรรม์ โดยการใช้สิทธิในมูลค่าของกรมธรรม์ประกันชีวิต และชี้ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียของการยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัย 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่8 
ไม่กล่าวให้ร้ายทบัถมตวัแทนประกนัชีวติหรือบริษทัอืน่ 
 การที่ตัวแทนประกันชีวิตกล่าวว่า บริษัทประกันชีวิตอื่นเขาจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยล่าช้า ไม่สนใจผู้เอา
ประกันภัย หรือเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และตัวแทนประกัน
ชีวิตก็มีน้อย อาจท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่ไม่ดี การกระท าของตัวแทนประกันขีวิตรายนี้ถือว่าผิด
จรรยาบรรณ เพราะได้กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตอื่น  
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องไม่กล่าวพาดพิงถึงบริษัทประกันชีวิตบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
หรือตัวแทนประกันชีวิตอื่นในทางเสื่อมเสีย 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่9 
หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
 นางสาวแพรวกับนางสาวพลอย นอกจากจะเป็นเพื่อนกันแล้วยังเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกัน
ชีวิตเดียวกันด้วย ต่อมานางสาวแพรวทราบว่านางสาวพลอยได้ไปเรียนเพิ่มเติมวิชาการเงินส่วนบุคคล เมื่อทั้งสองได้
พบปะกัน นางสาวแพรวจึงได้ต่อว่านางสาวพลอยที่เสียเวลาเรียนเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเรียน 1 
เดือนเต็ม เพราะนอกจากจะเสียเวลาในการท ามาหากินแล้วยังไม่ตรงกับอาชีพตัวแทนประกันชีวิต การกระท าของนาว
สาวพลอยนั้น ไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็นสิทธิของนาวสาวพลอยที่จะไปเรียนหรือท าอะไร ตราบใดที่ไม่ท าให้ผู้เอา
ประกันภัยเสียประโยชน์  
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ในอาชีพ ท าให้ตัวเองมีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยมีเหตุผลตามองค์ประกอบดังนี้ 1) ต้องมีความรอบรู้ในตัวงาน หลักวิชาการที่
ถูกต้อง หลักวิธีการขายและการให้บริการที่ดีควบคู่กันไปเสมอ 2) ควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา และ  
3) ต้องมีความรอบรู้ สามารถให้ค าแนะน าเร่ืองผลประโยชน์ สิทธิในกรมธรรม์ เงื่อนไข ข้อยกเว้น กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่10 
ประพฤตตินอยู่ในศีลธรรมประเพณอีนัดงีาม ทั้งธ ารงไว้ซ่ึงเกยีรต ิศักดิ์ศรีและคุณธรรม 
แห่งอาชีวปฏิญาณ 
 นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิต แต่มีพฤติกรรมดังนี้ 
 1)  ชอบดื่มเหล้าครั้งละมาก ๆ มีนิสัยชอบเที่ยวกลางคืน ถึงแม้จะให้บริการที่ดีแก่ผู้เอาประกันภัยอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่เคยก่อความเสียหายใด ๆ แก่ผู้เอาประกันภัย 
 2)  ชอบยืมเงินคนอ่ืน รวมถึงยืมจากผู้เอาประกันภัยบางคน 
 พฤติกรรมของนาย ก. ถือว่าผิดจรรยาบรรณเพราะไม่ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และธ ารง
ไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีของตน 
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ



 

4-22    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 แนวทางปฏิบัตทิี่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวติควรประพฤติปฏบิัตติัว ดังต่อไปนี้ 
 1)  การตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม ไม่ท าสิ่งที่ผิดศีลธรรม 
 2)  สร้างภาพพจน์ที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือ และยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
 ดังนั้น สิ่งที่ท าอยู่ถึงแม้จะสามารถให้การบริการลูกค้าได้ไม่ขาดตกบกพร่อง แต่ก็ถือว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะ
ท าตัวไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีเกียรติ และผิดศีลธรรม 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
หรือของสมาคมผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน  ถ้าตัวแทนประกันชีวิตละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งอาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  
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4-22    คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 แนวทางปฏิบัตทิี่ดี คือ ตัวแทนประกันชีวติควรประพฤติปฏบิัตติัว ดังต่อไปนี้ 
 1)  การตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม ไม่ท าสิ่งที่ผิดศีลธรรม 
 2)  สร้างภาพพจน์ที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือ และยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
 ดังนั้น สิ่งที่ท าอยู่ถึงแม้จะสามารถให้การบริการลูกค้าได้ไม่ขาดตกบกพร่อง แต่ก็ถือว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะ
ท าตัวไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีเกียรติ และผิดศีลธรรม 
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เร่ืองที ่4.5  
คุณลกัษณะทีด่ขีองตัวแทนประกนัชีวติ 
   
 
  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (2552) ได้กล่าวว่า ตัวแทนประกัน
ชีวิตคือคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันภัยในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ และพวกเขามีส่วนส าคัญในการ
สร้างสรรค์ธุรกิจ หรือฉุดรั้งการเติบโตทางธุรกิจ และธุรกิจประกันภัยจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่ อมีตัวแทน
ประกันชีวิตที่มีคุณภาพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1.  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพตัวแทนประกนัชีวิต  โดยมองเห็นถึงคุณประโยชน์ของ
การท าประกันชีวิตว่ามีประโยชน์ในการวางแผนชีวิต เป็นส่วนส าคัญในการป้องกันความเสี่ ยงและสร้างหลักประกัน
ให้กับตนเองและครอบครัว เป็นการหาเจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบทาง “แพ่ง” ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องมีความเชื่อมั่น
ในระบบประกันภัย ด้วยการแสดงถึงทัศนคติที่ดีต่ออาชีพด้วยการท าประกันชีวิตตนเอง หากตนเองยังไม่ท าประกันชีวิต
ก็ยากที่จะชักจูงให้ผู้อื่นท าประกันชีวิตได้ 
 2.  มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่างดี ตัวแทนประกันชีวิตสามารถให้ค าชี้แจงสาระส าคัญของ
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตลอดจน
สามารถให้ค าปรึกษาหารือแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างตรงไปตรงมา 
 3.  มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพต้องมีความรู้เก่ียวกับการประกันชีวิต 
เป็นคนขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และต้องกระตือรือร้นในการท างาน ขยันและอดทน เพราะในการพบปะ 
ผู้มุ่งหวังอาจต้องมีความเพียรพยายามและต้องใช้ความอดทนสูง และตัวแทนประกันชีวิตที่ดีต้องรู้จักแสวงหาผู้มุ่งหวัง
อยู่เสมอ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการขายประกันภัยให้เกิดขึ้น 
  4.  มีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อผู้ เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพประกันภัย ความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของตัวแทนประกันชีวิตที่ประสบความส าเร็จ อาชีพตัวแทนประกันชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับเบี้ย
ประกันภัยและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ซึ่งเป็นเงินของผู้เอาประกันภัยหรือบริษัท ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้อง
ปฏิบัติงานด้วยความรัดกุมและเข้มงวด การทุจริตหรือแม้แต่การละเลยจนท าให้ลูกค้าเสียหาย เช่น  การไปรับเบี้ย
ประกันชีวิตมาแล้วแต่ลืมน าส่งบริษัทจนท าให้กรมธรรม์ขาดอายุ อาจท าให้ตัวแทนประกันชีวิตถูกภาคทัณฑ์หรืออาจ
ต้องออกจากอาชีพ ท าให้สูญเสียธุรกิจที่สั่งสมมาหลายปี ทั้งยังต้องระวังไม่เห็นแก่ประโยชน์ระยะสั้นด้วยการขายที่ผิด
เงื่อนไขของกรมธรรม์ การอ้างผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่เกินจริง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอา
ประกันภัย ต่อบริษัทและต่ออาชีพของตนเอง อันจะเป็นการท าลายธุรกิจประกันชีวิตในระยะยาว 
 5.  มีบุคลิกภาพที่ดี ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีบุคลิกที่ดี ทั้งในด้านลักษณะท่าทาง น้ าเสียงในการสนทนา 
และการแต่งกายที่สุภาพ สะอาด ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้ผู้มุ่งหวังเกิดความเชื่อถือในตัวแทนประกันชีวิต อันส่งผล
ต่อความเลื่อมใสตามมา  
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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 6.  มีทักษะการขายที่ดี ตัวแทนประกันชีวิตควรมีพัฒนาเทคนิคการขายของตนเองอยู่ เสมอ เพราะ
ความสามารถในการขายจะท าให้เกิดการขยายตลาด โดยการออกตลาดเพื่อแสวงหาผู้มุ่งหวัง ซึ่งการวิเคราะห์การขาย
อย่างสม่ าเสมอจะท าให้ได้ประสบการณ์รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาทักษะการขาย เพื่อ
เป็นตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพต่อไป 
 7.  มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพที่ดีต้องเป็นคนอารมณ์ดี 
ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับทุกคนได้ มีทัศนคติที่เป็นมิตรกับทุกคน เป็นนักฟังที่ดี ตลอดจนมีความรู้รอบตัวพอสมควร ซึ่ง
สามารถน ามาใช้ในการสนทนากับลูกค้า โดยจะพูดคุยในเร่ืองเหตุการณ์ส าคัญและเป็นที่สนใจของสังคมได้ 
 8.  ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีการวางแผนการท างาน
อย่างมีระบบ มีความมุ่งมั่น มีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาให้เหมาะสม ทั้งเวลาที่ใช้ส าหรับการพบ 
ผู้มุ่งหวังรายใหม่ การติดตามลูกค้ารายเก่า การบริการลูกค้า การเยี่ยมเยียนลูกค้า ตลอดจนการหารายชื่อของผู้มุ่งหวัง
รายใหม่ 
 9.  มีศิลปะในการพูด ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีไม่จ าเป็นต้องพูดเก่ง แต่ต้องพูดเป็น รู้กาลเทศะ และ
ตรงไปตรงมา เพราะค าพูดจะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง 
 10. มีความรับผิดชอบต่ออาชีพตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตเป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยความเชื่อถือ
ศรัทธา และความสุจริตใจต่อกัน ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องมีความรับผิดชอบในการท าหน้าที่แนะน า ให้
ค าปรึกษา และให้บริการที่ดีแก่ผูเอาประกันภัย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทประกันชีวิต โดยควรปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     4-7 
 

 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ความประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
หรือของสมาคมผู้ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเองเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน  ถ้าตัวแทนประกันชีวิตละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งอาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวแทนประกัน
ชีวิต ในที่สุดอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  
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 6.  มีทักษะการขายที่ดี ตัวแทนประกันชีวิตควรมีพัฒนาเทคนิคการขายของตนเองอยู่ เสมอ เพราะ
ความสามารถในการขายจะท าให้เกิดการขยายตลาด โดยการออกตลาดเพื่อแสวงหาผู้มุ่งหวัง ซึ่งการวิเคราะห์การขาย
อย่างสม่ าเสมอจะท าให้ได้ประสบการณ์รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาทักษะการขาย เพื่อ
เป็นตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพต่อไป 
 7.  มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ ตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพที่ดีต้องเป็นคนอารมณ์ดี 
ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับทุกคนได้ มีทัศนคติที่เป็นมิตรกับทุกคน เป็นนักฟังที่ดี ตลอดจนมีความรู้รอบตัวพอสมควร ซึ่ง
สามารถน ามาใช้ในการสนทนากับลูกค้า โดยจะพูดคุยในเร่ืองเหตุการณ์ส าคัญและเป็นที่สนใจของสังคมได้ 
 8.  ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีการวางแผนการท างาน
อย่างมีระบบ มีความมุ่งมั่น มีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาให้เหมาะสม ทั้งเวลาที่ใช้ส าหรับการพบ 
ผู้มุ่งหวังรายใหม่ การติดตามลูกค้ารายเก่า การบริการลูกค้า การเยี่ยมเยียนลูกค้า ตลอดจนการหารายชื่อของผู้มุ่งหวัง
รายใหม่ 
 9.  มีศิลปะในการพูด ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีไม่จ าเป็นต้องพูดเก่ง แต่ต้องพูดเป็น รู้กาลเทศะ และ
ตรงไปตรงมา เพราะค าพูดจะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง 
 10. มีความรับผิดชอบต่ออาชีพตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตเป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยความเชื่อถือ
ศรัทธา และความสุจริตใจต่อกัน ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องมีความรับผิดชอบในการท าหน้าที่แนะน า ให้
ค าปรึกษา และให้บริการที่ดีแก่ผูเอาประกันภัย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทประกันชีวิต โดยควรปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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