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เร่ืองที ่2.1  
แนวทางการก ากบัการประกนัภัยต่อ 
   
  
1. แนวทางการก ากบัดูแลของ คปภ. ต่อกลยุทธ์การบริหารการประกนัภัยของบริษทัประกนัชีวติ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันชีวิตหรือ
บริษัทเอาประกันภัยต่อมีหน้าที่ต้องจัดท ากลยุทธ์การบริหารประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy) 
โดยบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องน าส่งกลยุทธ์การประกันภัยต่อให้นายทะเบียนตามก าหนดเวลาทุกปี  

บริษัทเอาประกันภัยต่อต้องจัดท ากลยุทธ์การประกันภัยต่อโดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกันภัยต่อตามนโยบายของบริษัท และต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามประกาศ คปภ. ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) วางนโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อของบริษัท ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท โดยระบุความเสี่ยงที่ส าคัญอันเก่ียวเนื่องกับการประกันภัยต่อและ
การจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 

2) ก าหนดกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การก าหนดสัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 
สัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและสัดส่วนการรับประกันภัยต่อ (Assumed Reinsurance) ให้ครอบคลุมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินให้เพียงพอต่อการชดใช้ค่าสินไหม  

บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องการก าหนดประเภทการประกันภัยต่อและการท าประกันภัยต่อช่วงให้
เหมาะสมที่สุด เพื่อจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของระดับความเสี่ยงสู งสุดที่รับได้ และไม่เกินความเสี่ยงภัย
สุทธิ ควรต้องเชื่อมโยงกับวิธีการในการจัดการความเสี่ยงภัยสะสมและการเรียกคืนค่าสินไหมมรณกรรม ตลอดจนได้
สะท้อนการประเมินเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาคัดเลือกแผนประกันภัยต่อส าหรับ
การสะสมของภัยขนาดใหญ่จากผู้เอาประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายที่เกิดจากเหตุการณ์มหันตภัย ต้องมี
ระบบการติดตามการสะสมของภัยและทบทวนความเพียงพอของการเอาประกันภัยต่ออย่างสม่ าเสมอ 

3) ก าหนดกระบวนการติดตามฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิตและ
ความสามารถของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน กระบวนการติดตามค่าสินไหมมรณกรรม กระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงานของโปรแกรมการประกันภัยต่อรวมถึงการตรวจสอบต่าง  ๆ โดยต้องมีการทบทวน ปรับ    
กลยุทธ์การประกันภัยต่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและลักษณะความเสี่ยงของบริษัทเพื่อ รองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคต 

4) ก าหนดรายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานของบริษัทที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ 
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3-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

บทที ่3 การให้บริการทีด่แีก่ลูกค้า                เพิม่เตมิ 
                  (1 ช่ัวโมง) 
เร่ืองที ่
 3.1 การสร้างความสัมพันธ์และแนวทางการรักษาลูกค้า 
 3.2 การให้บริการหลังการขาย 
 3.3 แนวทางการแก้ปัญหาและหาข้อยุติข้อพิพาทให้สอดคล้องกับหลักพึงปฏิบัติที่ดี  
 3.4 กรณีศึกษาเก่ียวกับการให้บริการแก่ลูกค้า  
 
แนวคดิ 
 1.  การสร้างความสัมพันธ์ในขั้นตอนแรกจะช่วยให้ผู้มุ่งหวังกล้าเปิดเผยตนเอง ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี  

ได้รวดเร็วขึ้น การรักษาความเสมอต้นเสมอปลายจะเป็นแนวทางในการรักษาลูกค้าได้ยืนยาว โดยมีวิธีการ
คัดเลือกกลุ่มลูกค้าตามระดับความสัมพันธ์ จ าแนกตามปี การท าคลังข้อมูล การร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ 
รวมถึงการจ้างเลขานุการเพื่อมาช่วยงานบริการให้ดียิ่งขึ้น 

 2.  การบริการหลังการขายเป็นปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจยั่งยืนเติบโต การเยี่ยมเยียน การทบทวนกรมธรรม์ การ
อ านวยความสะดวกในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และอ่ืน ๆ จะช่วยสร้างความประทับใจและความ
ภักดีให้กับลูกค้า 

 3.  แนวทางการแก้ปัญหาและหาข้อยุติข้อพิพาท เริ่มตั้งแต่กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ และกระบวนการฟ้องร้องต่อศาล การจัดการแก้ปัญหาและหาข้อยุติข้อพิพาทมีความ
จ าเป็นและมีความส าคัญอย่างมาก ที่จะให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ และเกิดความ
ศรัทธาต่อธุรกิจประกันชีวิต 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายการสร้างความสัมพันธ์และแนวทางการรักษาลูกค้าได้ 
 2. อธิบายการให้บริการหลังการขายได้ 
 3. อธิบายแนวทางการแก้ปัญหาและหาข้อยุติข้อพิพาทให้สอดคล้องกับหลักพึงปฏิบัติที่ดีได้ 
 4. วิเคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกับการให้บริการแก่ลูกค้าได้ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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เร่ืองที ่3.1  
การสร้างความสัมพนัธ์และแนวทางการรักษาลูกค้า 
 
 
 หลังจากได้ประกอบอาชีพมาแล้วช่วงเวลาหนึ่งตัวแทนประกันชีวิตจะพบว่าความมั่นคงของอาชีพอยู่ที่การ
สร้างสัมพันธ์ ให้บริการลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่ง่ายต่อการขายและให้ค าแนะน าจะมาจากการ
แนะน าของลูกค้าเก่า ดังนั้นการพัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์จึงเป็นกิจกรรมที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องและให้
ออกมาจากความเป็นตัวตนของตนเอง เพื่อความยั่งยืนของอาชีพในอนาคต ผ่านการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
และรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่ 
 
1. การสร้างความสัมพนัธ์ 
 ใน 10 ขั้นตอนกิจกรรมการขายนั้น ขั้นตอนที่ 1 คือการแสวงหาผู้มุ่งหวัง (Prospecting) เป็นขั้นตอนส าคัญ
มาก เพราะเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการต่าง ๆ ที่เหลือ การผ่านประสบการณ์การท างานประกันชีวิตหลายปี จะช่วย
ให้ขายประกันชีวิตเก่งขึ้น สามารถให้ค าแนะน าที่เหมาะสมมากขึ้น แต่ปัญหาคือไม่มีคนให้ขาย ไม่มีคนให้แนะน า จึง
เป็นสถานการณ์ที่วัดใจของตัวแทนประกันชีวิตในการอยู่หรือไปจากอาชีพนี้ ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อหาผู้
มุ่งหวังใหม่ ขยายตลาดใหม่ และการรักษาลูกค้าเก่า จึงเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งในอาชีพของตัวแทนประกันชีวิต  
 ในโคลงโลกนิติ ฉบับพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร บทหนึ่งสอนว่า 
 

     พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา 
สายดิ่งทิ้งทอดมา    หยั่งได้ 
เขาสูงอาจวัดวา      ก าหนด 
จิตมนุษย์นี้ไซร้      ยากแท้หยั่งถึง 

 
 แปลความได้ว่ามหาสมุทร ต่อให้ลึกสักเพียงใดก็ยังใช้สายดิ่งวัดความลึกได้ ภูเขา ต่อให้สูงสักเพียงใด ก็ยังอาจ
วัดความสูงได้ แต่จิตใจของคนเรานี้ ช่างลึกลับ ซับซ้อน เกินกว่าจะใช้เคร่ืองมือใด ๆ มาวัดให้หยั่งรู้ได้  
 การที่จะเข้าใจถึงจิตใจของผู้อ่ืนเป็นเรื่องยาก เพราะมีหลายระดับ การเข้าใจจิตใจตนเองเป็นเร่ืองที่ง่ายกว่า 
สามารถควบคุมได้ การสร้างทัศนคติเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความสมัพันธ์กับผู้คนต่าง ๆ ตัวแทนประกันชีวิตต้องสรา้ง
ทัศนคติมองโลกในแง่บวกแบบ 360 องศา คือทัศนคติมองโลกในแง่บวก ต่อตนเอง ต่อทีมงาน ต่อบริษัท ต่อธุรกิจ ซึ่ง
เป็นเสาหลักค้ าจุนให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้   
 ทัศนคติเป็นแรงผลักดันของทุก ๆ อย่าง ที่เกิดจากพฤติกรรม แล้วส่งผลต่อการสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น
ก่อให้เกิดบรรยากาศให้เกิดความคุ้นเคยเป็นกันเองในการพูดคุยเกิดความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อกัน เกิดความประทับใจทุก
ครั้ง เมื่อตัวแทนประกันชีวิตไปพบปะเยี่ยมเยียนด้วยไมตรีจิต  เป็นการแสดงถึงความเข้าใจ จะช่วยให้ผู้มุ่งหวัง         
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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เร่ืองที ่3.1  
การสร้างความสัมพนัธ์และแนวทางการรักษาลูกค้า 
 
 
 หลังจากได้ประกอบอาชีพมาแล้วช่วงเวลาหนึ่งตัวแทนประกันชีวิตจะพบว่าความมั่นคงของอาชีพอยู่ที่การ
สร้างสัมพันธ์ ให้บริการลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่ง่ายต่อการขายและให้ค าแนะน าจะมาจากการ
แนะน าของลูกค้าเก่า ดังนั้นการพัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์จึงเป็นกิจกรรมที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องและให้
ออกมาจากความเป็นตัวตนของตนเอง เพื่อความยั่งยืนของอาชีพในอนาคต ผ่านการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
และรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่ 
 
1. การสร้างความสัมพนัธ์ 
 ใน 10 ขั้นตอนกิจกรรมการขายนั้น ขั้นตอนที่ 1 คือการแสวงหาผู้มุ่งหวัง (Prospecting) เป็นขั้นตอนส าคัญ
มาก เพราะเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการต่าง ๆ ที่เหลือ การผ่านประสบการณ์การท างานประกันชีวิตหลายปี จะช่วย
ให้ขายประกันชีวิตเก่งขึ้น สามารถให้ค าแนะน าที่เหมาะสมมากขึ้น แต่ปัญหาคือไม่มีคนให้ขาย ไม่มีคนให้แนะน า จึง
เป็นสถานการณ์ที่วัดใจของตัวแทนประกันชีวิตในการอยู่หรือไปจากอาชีพนี้ ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อหาผู้
มุ่งหวังใหม่ ขยายตลาดใหม่ และการรักษาลูกค้าเก่า จึงเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งในอาชีพของตัวแทนประกันชีวิต  
 ในโคลงโลกนิติ ฉบับพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร บทหนึ่งสอนว่า 
 

     พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา 
สายดิ่งทิ้งทอดมา    หยั่งได้ 
เขาสูงอาจวัดวา      ก าหนด 
จิตมนุษย์นี้ไซร้      ยากแท้หยั่งถึง 

 
 แปลความได้ว่ามหาสมุทร ต่อให้ลึกสักเพียงใดก็ยังใช้สายดิ่งวัดความลึกได้ ภูเขา ต่อให้สูงสักเพียงใด ก็ยังอาจ
วัดความสูงได้ แต่จิตใจของคนเรานี้ ช่างลึกลับ ซับซ้อน เกินกว่าจะใช้เคร่ืองมือใด ๆ มาวัดให้หยั่งรู้ได้  
 การที่จะเข้าใจถึงจิตใจของผู้อ่ืนเป็นเรื่องยาก เพราะมีหลายระดับ การเข้าใจจิตใจตนเองเป็นเร่ืองที่ง่ายกว่า 
สามารถควบคุมได้ การสร้างทัศนคติเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความสมัพันธ์กับผู้คนต่าง ๆ ตัวแทนประกันชีวิตต้องสรา้ง
ทัศนคติมองโลกในแง่บวกแบบ 360 องศา คือทัศนคติมองโลกในแง่บวก ต่อตนเอง ต่อทีมงาน ต่อบริษัท ต่อธุรกิจ ซึ่ง
เป็นเสาหลักค้ าจุนให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้   
 ทัศนคติเป็นแรงผลักดันของทุก ๆ อย่าง ที่เกิดจากพฤติกรรม แล้วส่งผลต่อการสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น
ก่อให้เกิดบรรยากาศให้เกิดความคุ้นเคยเป็นกันเองในการพูดคุยเกิดความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อกัน เกิดความประทับใจทุก
ครั้ง เมื่อตัวแทนประกันชีวิตไปพบปะเยี่ยมเยียนด้วยไมตรีจิต  เป็นการแสดงถึงความเข้าใจ จะช่วยให้ผู้มุ่งหวัง         
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3-4 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

เกิดความรู้สึกอบอุ่น และค่อย ๆ เกิดความรู้สึกมั่นใจที่จะเล่าปัญหาความทุกข์ ความไม่สบายใจของตนเองออกมา 
ตัวแทนประกันชีวิตจะสามารถอาศัยกระบวนการของการให้ค าปรึกษาด าเนิ นการในขั้นตอนต่อไป การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีมีความหมายรวมถึงการท าความตกลงกันในเรื่องที่จะพูดคุยกัน เวลาที่ให้แก่กัน การรักษาความลับ 
ความร่วมมือในการค้นหาปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการพบกันครั้งแรก
จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ เพราะในการด าเนินการตามกระบวนการขายทุกขั้นตอนจ าเป็นต้องอาศัยการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีตลอดกระบวนการ  
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในขั้นตอนแรก จะช่วยให้ผู้มุ่งหวังกล้าเปิดเผยตนเอง แสดงความคิดความรู้สึก   
ต่าง ๆ ออกมาได้เต็มที่ โดยตัวแทนประกันชีวิตจะแสดงออกในด้านการยอมรับ และเข้าใจผู้มุ่งหวัง ทั้งทางด้านร่างกาย 
วาจา ใจ โดยไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินการกระท า ความคิด หรือความรู้สึกของผู้มุ่งหวัง กระตุ้นให้ผู้มุ่งหวังแสดงออกมาก
ขึ้นท าให้ได้ข้อมูลมากเพียงพอ ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีความช านาญในการใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษาและ
กระบวนการช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจความรู้สึกนึกคิด ปัญหา และความต้องการของตนเองอย่างกระจ่าง ท าให้
มองเห็นคุณค่าของตนเอง เกิดก าลังใจและความรู้สึกมั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองต่อไปได้  
 เมื่อสัมพันธ์อันดีได้เกิดขึ้นแล้ว จ าเป็นต้องมีความต่อเนื่อง รักษาความเสมอต้นเสมอปลาย และพัฒนา
ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และถนอมความสัมพันธ์ให้ยืนยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ยาก หากแต่ว่าควรต้องเข้าใจ
และเห็นความส าคัญ เช่นรู้จักมีเวลาให้แก่กันและกัน มองกันในแง่ดี มีอารมณ์ขันบ้าง รักษาสัญญาและชมคนอ่ืนให้เป็น 
การไม่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่น เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต เป็นหนทางช่วยถนอมความสัมพันธ์ได้ 
 
2. แนวทางการรักษาลูกค้า 
 2.1 ความส าคัญของการรักษาลูกค้า การมุ่งเน้นการหาลูกค้ารายใหม่เป็นสิ่งจ าเป็น แต่ตัวแทนประกันชีวิต
ต้องไม่ลืมรักษาลูกค้าเก่าไว้ด้วย เพราะรายได้ของตัวแทนประกันชีวิตนั้นมาจากค่าบ าเหน็จท าประกันภัย (คอมมิชชั่น) 
ปีแรกที่มาจากลูกค้ารายใหม่ กับค่าบ าเหน็จเก็บเบี้ยประกันภัย (คอมมิชชั่น) ปีต่ออายุซึ่งมาจากลูกค้ารายเก่า การได้
ลูกค้ารายใหม่ แต่ไม่สามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อความยั่งยืนในอาชีพ ดังนั้นการรักษาลูกค้าจึงมี
ความส าคัญมาก ดังนี้ 
  1) ลูกค้าจะเกิดความภักดีต่อตัวแทนประกันชีวิตเป็นหลักและบริษัทประกันชีวิตเป็นรอง 
  2) ลูกค้าจะซื้อสินค้ามากข้ึน พร้อมกับต้อนรับสินค้าใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อลูกค้า 
  3) ลูกค้าจะพูดถึงสินค้าของบริษัทในทางที่ดี และกระจายข่าวสารให้ในวงกว้าง 
  4) ลูกค้าจะไม่อ่อนไหวต่อการโฆษณาหรือส่งเสริมการตลาดของคู่แข่งขัน 
  5) ลูกค้าจะให้ข้อเสนอหรือแนวคิดต่าง ๆ แก่เรา 
  6) ลูกค้าจะแนะน าและให้รายชื่อคนใหม่ ๆ มาใช้บริการของบริษัท 
  7) ต้นทุนในการน าเสนอบริการหรือธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดกับลูกค้าเก่าหรือลูกค้าประจ านั้นจะต่ ากว่าการ
ท ากิจกรรมเดียวกันในลูกค้ารายใหม่ เพราะการได้ลูกค้ารายใหม่นั้นต้องใช้ต้นทุนคิดเป็น 5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ต้นทุนในการรักษาลูกค้าเก่าและการท าให้ลูกค้าเดิมมีความพอใจ เนื่องจากต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจะหา
ลูกค้าใหม่ซึ่งต้องดึงมาจากคู่แข่งขันหรือเร่ิมต้นใหม่ตั้งแต่แรก ๆ  
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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

3-4



 

การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 3-5 
 

 
 

  8) ลูกค้าจะเป็นผู้ขอซื้อหรือแนะน าผู้มุ่งหวังรายใหม่ ให้มาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตและสินค้าประกันภัย
กับเราเอง 
  2.2 เทคนิคการรักษาลกูค้า ผลจากการรักษาลูกค้าเก่า จะท าให้อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์สูงขึ้น หมายถึง
รายได้จากการต่ออายุปีที่ 2 ข้ึนไป ยิ่งมากเท่าไรก็หมายถึงรายได้ที่มั่นคงเท่านั้น จ านวนลูกค้าที่มากข้ึนจึงจ าเป็นต้องมี
การบริหารจัดการที่ดี มีหลายเทคนิคที่สามารถน ามาปรับใช้ได้ดังนี้  
   1) วิธีการ ABC เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ สามารถแบ่งลูกค้าออกเป็นส่วน ๆ ตามระดับ
รายได้ อาชีพ ขนาดของครอบครัว ได้ดังนี้  
   กลุ่ม A คือลูกค้าที่ดีที่สุด เป็นกลุ่มที่ยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างดีมาก และให้ความ
ไว้วางใจในระดับสูง สามารถขายเพิ่มได้และแนะน าลูกค้าให้อย่างสม่ าเสมอ ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับบริการที่ดี
ที่สุด 
   กลุ่ม B คือลูกค้าที่ควรต้องยกระดับความสัมพันธ์และรู้สึกเข้ากันได้ สถานะความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลางและต้องสร้างความไว้วางใจเพิ่มขึ้น เป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการพัฒนาให้เข้าอยู่ในระดับกลุ่ม A ใน
อนาคต 
   กลุ่ม C คือลูกค้าที่ต้องการบริการขั้นพื้นฐาน ไม่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น หรือมี
ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล สิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตอยากบริการไม่สามารถยกระดับได้ กลุ่มนี้อาจมีลักษณะขี้สงสัย 
จุกจิก และเรียกร้องมากเกินไป 
  2) การจ าแนกตามปี 
   (1) กรณีลูกค้าในปีแรก ตัวแทนประกันชีวิตต้องให้น้ าหนักการสร้างความสัมพันธ์มากที่สุด เพื่อให้
เกิดความรู้จักคุ้นเคยและความไว้วางใจมากข้ึน จ าเป็นต้องมีการสื่อสารบ่อยคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ การสื่อสาร
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Line, Facebook ส่งของขวัญที่ระลึกในโอกาสเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าตระหนักและรู้สึกว่าเป็นคน
ส าคัญ เป้าหมายเพื่อให้ลูกค้ารักษากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อไปและไม่ลืมว่ามีประกันชีวิตอยู่ เพราะลูกค้าจะได้เก็บ
เงินเพื่อส่งเบี้ยประกันในปีต่อไป 
   (2) กรณีลูกค้าปีที่ 2-3 ขึ้นไป ตัวแทนประกันชีวิตต้องให้น้ าหนักการสร้างความสัมพันธ์รองลงมา
จากปีที่ 1 สถานะความคุ้นเคยและความไว้ใจระหว่างกันเริ่มมีมากขึ้น ต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ส่งของขวัญที่
ระลึก บัตรอวยพร ไปเยี่ยมเยียนเมื่อมีโอกาส 
   (3) กรณีลูกค้าปีที่ 4 เป็นต้นไป ความสม่ าเสมอในการติดต่อสื่อสารคือหัวใจของการบริการที่ดี  
ควรติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง แต่สามารถลดความถี่น้อยกว่าในปีแรก ๆ ได้ เพราะลูกค้ามีความเข้าใจ ให้
ความไว้วางใจในระดับที่สูงขึ้น หากได้ผ่านประสบการณ์การเรียกร้องสินไหมทดแทนด้วยแล้ว จะยิ่งมีโอกาสแนะน า
ลูกค้าใหม่ให้และป้องกันคู่แข่งเข้ามาในครอบครัวและบุคคลที่รู้จักของลูกค้ารายนี้ด้วย  
  3) การจัดท าคลังข้อมูล ตัวแทนประกันชีวิตต้องทราบลักษณะนิสัยของลูกค้าเก่าว่า ชอบอะไร ไม่ชอบ
อะไรตามลักษณะของแต่ละบุคคล โดยการจัดท าคลังข้อมูลบันทึกเอาไว้ เช่นในสมุดบันทึกลูกค้า หรือในโปรแกรม 
CRM ของบริษัทที่มีให้บริการหรือในนามส่วนตัว 
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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  8) ลูกค้าจะเป็นผู้ขอซื้อหรือแนะน าผู้มุ่งหวังรายใหม่ ให้มาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตและสินค้าประกันภัย
กับเราเอง 
  2.2 เทคนิคการรักษาลกูค้า ผลจากการรักษาลูกค้าเก่า จะท าให้อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์สูงขึ้น หมายถึง
รายได้จากการต่ออายุปีที่ 2 ข้ึนไป ยิ่งมากเท่าไรก็หมายถึงรายได้ที่มั่นคงเท่านั้น จ านวนลูกค้าที่มากข้ึนจึงจ าเป็นต้องมี
การบริหารจัดการที่ดี มีหลายเทคนิคที่สามารถน ามาปรับใช้ได้ดังนี้  
   1) วิธีการ ABC เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ สามารถแบ่งลูกค้าออกเป็นส่วน ๆ ตามระดับ
รายได้ อาชีพ ขนาดของครอบครัว ได้ดังนี้  
   กลุ่ม A คือลูกค้าที่ดีที่สุด เป็นกลุ่มที่ยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างดีมาก และให้ความ
ไว้วางใจในระดับสูง สามารถขายเพิ่มได้และแนะน าลูกค้าให้อย่างสม่ าเสมอ ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับบริการที่ดี
ที่สุด 
   กลุ่ม B คือลูกค้าที่ควรต้องยกระดับความสัมพันธ์และรู้สึกเข้ากันได้ สถานะความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลางและต้องสร้างความไว้วางใจเพิ่มขึ้น เป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการพัฒนาให้เข้าอยู่ในระดับกลุ่ม A ใน
อนาคต 
   กลุ่ม C คือลูกค้าที่ต้องการบริการขั้นพื้นฐาน ไม่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น หรือมี
ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล สิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตอยากบริการไม่สามารถยกระดับได้ กลุ่มนี้อาจมีลักษณะขี้สงสัย 
จุกจิก และเรียกร้องมากเกินไป 
  2) การจ าแนกตามปี 
   (1) กรณีลูกค้าในปีแรก ตัวแทนประกันชีวิตต้องให้น้ าหนักการสร้างความสัมพันธ์มากที่สุด เพื่อให้
เกิดความรู้จักคุ้นเคยและความไว้วางใจมากข้ึน จ าเป็นต้องมีการสื่อสารบ่อยคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ การสื่อสาร
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Line, Facebook ส่งของขวัญที่ระลึกในโอกาสเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าตระหนักและรู้สึกว่าเป็นคน
ส าคัญ เป้าหมายเพื่อให้ลูกค้ารักษากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อไปและไม่ลืมว่ามีประกันชีวิตอยู่ เพราะลูกค้าจะได้เก็บ
เงินเพื่อส่งเบี้ยประกันในปีต่อไป 
   (2) กรณีลูกค้าปีที่ 2-3 ขึ้นไป ตัวแทนประกันชีวิตต้องให้น้ าหนักการสร้างความสัมพันธ์รองลงมา
จากปีที่ 1 สถานะความคุ้นเคยและความไว้ใจระหว่างกันเริ่มมีมากขึ้น ต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ส่งของขวัญที่
ระลึก บัตรอวยพร ไปเยี่ยมเยียนเมื่อมีโอกาส 
   (3) กรณีลูกค้าปีที่ 4 เป็นต้นไป ความสม่ าเสมอในการติดต่อสื่อสารคือหัวใจของการบริการที่ดี  
ควรติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง แต่สามารถลดความถี่น้อยกว่าในปีแรก ๆ ได้ เพราะลูกค้ามีความเข้าใจ ให้
ความไว้วางใจในระดับที่สูงขึ้น หากได้ผ่านประสบการณ์การเรียกร้องสินไหมทดแทนด้วยแล้ว จะยิ่งมีโอกาสแนะน า
ลูกค้าใหม่ให้และป้องกันคู่แข่งเข้ามาในครอบครัวและบุคคลที่รู้จักของลูกค้ารายนี้ด้วย  
  3) การจัดท าคลังข้อมูล ตัวแทนประกันชีวิตต้องทราบลักษณะนิสัยของลูกค้าเก่าว่า ชอบอะไร ไม่ชอบ
อะไรตามลักษณะของแต่ละบุคคล โดยการจัดท าคลังข้อมูลบันทึกเอาไว้ เช่นในสมุดบันทึกลูกค้า หรือในโปรแกรม 
CRM ของบริษัทที่มีให้บริการหรือในนามส่วนตัว 
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  4) การจ้างเลขานุการ เพื่อแบ่งเบาภาระช่วยท างานแทนตัวแทนประกันชีวิต ด้านการติดตามเอกสาร 
การโทรศัพท์แจ้งเตือนต่าง ๆ และการให้บริการ เช่น การเก็บเบี้ยประกันภัย การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ เป็นต้น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจของตัวแทนประกันชีวิต 
  5) การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า โดยธรรมเนียมของคนไทย หากมีการเชิญให้เข้าร่วมงานที่จัดขึ้น
โดยลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิตควรต้องไปร่วมหรือหากไม่สามารถเข้าร่วมได้ก็ต้องโทรศัพท์แจ้งเหตุผล ไม่ควรเงียบไป 
เพราะความสัมพันธ์ที่สร้างมาอาจขาดจากกันได้ 
  6) การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ตัวแทนประกันชีวิตควรเชิญลูกค้ามาร่วมกิจกรรมทั้งที่จัดโดย
บริษัท หรือกิจกรรมภายนอกบ้างเป็นคร้ังคราว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นหนามากยิ่งขึ้น 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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เร่ืองที ่3.2  
การให้บริการหลงัการขาย 
 
 
 “การบริการหลังการขาย” เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการรักษากรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยให้น าส่งเบี้ย
ประกันภัยและมีผลบังคับตลอดไปจนครบสัญญา ตัวแทนประกันชีวิตมีหน้าที่ให้บริการหลังการขาย ดังต่อไปนี้ 
 1. การส่งมอบกรมธรรม์ 
 2. การเก็บเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ 
 3. การรักษาความยั่งยืนของกรมธรรม์ 
 4. การต่ออายุสัญญาประกันภัย 
 5. การเยี่ยมเยียนผู้เอาประกันภัย 
 6. การทบทวนกรมธรรม์และสัญญาเพิ่มเติมประจ าปี 
 7. การอ านวยความสะดวกในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินครบก าหนด 
 8. การอ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
 
1. การส่งมอบกรมธรรม์ 
 การส่งมอบกรมธรรม์ ถือเป็นการบริการหลังการขายที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้ตัวแทนประกันชีวิตได้ชี้แจง
ให้ผู้เอาประกันภัยนั้นได้ทราบว่าตนเอง “ซื้ออะไร แล้วซื้อไปท าไม” การส่งมอบกรมธรรม์ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1.1 ขั้นเตรียมการ 
  1) ตรวจสอบกรมธรรม์ว่าถูกต้อง และมีใบเสร็จครบถ้วนหรือไม่  
  2) ลงรายการในบัญชีผู้เอาประกันภัย หรือมีสมุดบันทึกรายนามผู้เอาประกันภัยซึ่งจะมีข้อมูลดังนี้  
   (1) เลขที่กรมธรรม์ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เอาประกันภัย แบบประกันภัย จ านวนเงิน
เอาประกันภัย งวดช าระเบี้ย 
   (2) วันครบก าหนดช าระเบี้ย วันเร่ิม-วันครบก าหนดสัญญา อายุผู้เอาประกันภัย อาชีพ 
   (3) กรมธรรม์ฉบับที่ซื้อเพิ่ม แผนผังเดินทางไปบ้านผู้เอาประกันภัย 
  3) เตรียมค าแนะน าเก่ียวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ 
  4) เตรียมค าพูดแก้ข้อสงสัย 
  5) นัดหมาย วัน เวลาส่งมอบกรมธรรม์ 
 เมื่อได้นัดหมายแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตต้องทบทวนเรื่องราวต่าง  ๆ ที่จะไปคุยกับผู้เอาประกันภัย และ
ตระหนักอยู่เสมอว่า “การพบครั้งนี้ ก็เหมือนกับการไปสัมภาษณ์เพื่อขาย” ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไข 
เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจจริง ๆ  
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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เร่ืองที ่3.2  
การให้บริการหลงัการขาย 
 
 
 “การบริการหลังการขาย” เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการรักษากรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยให้น าส่งเบี้ย
ประกันภัยและมีผลบังคับตลอดไปจนครบสัญญา ตัวแทนประกันชีวิตมีหน้าที่ให้บริการหลังการขาย ดังต่อไปนี้ 
 1. การส่งมอบกรมธรรม์ 
 2. การเก็บเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ 
 3. การรักษาความยั่งยืนของกรมธรรม์ 
 4. การต่ออายุสัญญาประกันภัย 
 5. การเยี่ยมเยียนผู้เอาประกันภัย 
 6. การทบทวนกรมธรรม์และสัญญาเพิ่มเติมประจ าปี 
 7. การอ านวยความสะดวกในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินครบก าหนด 
 8. การอ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
 
1. การส่งมอบกรมธรรม์ 
 การส่งมอบกรมธรรม์ ถือเป็นการบริการหลังการขายที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้ตัวแทนประกันชีวิตได้ชี้แจง
ให้ผู้เอาประกันภัยนั้นได้ทราบว่าตนเอง “ซื้ออะไร แล้วซื้อไปท าไม” การส่งมอบกรมธรรม์ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1.1 ขั้นเตรียมการ 
  1) ตรวจสอบกรมธรรม์ว่าถูกต้อง และมีใบเสร็จครบถ้วนหรือไม่  
  2) ลงรายการในบัญชีผู้เอาประกันภัย หรือมีสมุดบันทึกรายนามผู้เอาประกันภัยซึ่งจะมีข้อมูลดังนี้  
   (1) เลขที่กรมธรรม์ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เอาประกันภัย แบบประกันภัย จ านวนเงิน
เอาประกันภัย งวดช าระเบี้ย 
   (2) วันครบก าหนดช าระเบี้ย วันเร่ิม-วันครบก าหนดสัญญา อายุผู้เอาประกันภัย อาชีพ 
   (3) กรมธรรม์ฉบับที่ซื้อเพิ่ม แผนผังเดินทางไปบ้านผู้เอาประกันภัย 
  3) เตรียมค าแนะน าเก่ียวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ 
  4) เตรียมค าพูดแก้ข้อสงสัย 
  5) นัดหมาย วัน เวลาส่งมอบกรมธรรม์ 
 เมื่อได้นัดหมายแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตต้องทบทวนเรื่องราวต่าง  ๆ ที่จะไปคุยกับผู้เอาประกันภัย และ
ตระหนักอยู่เสมอว่า “การพบครั้งนี้ ก็เหมือนกับการไปสัมภาษณ์เพื่อขาย” ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไข 
เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจจริง ๆ  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

3-8 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

 1.2 ขั้นตอนการส่งมอบกรมธรรม์ 
   1) แสดงความยินดีกับผู้เอาประกันภัยที่จะได้รับความคุ้มครองและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เอาประกันภัย 
  2) ชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่า “การประกันชีวิต” ช่วยอะไรได้บ้าง ชี้จุดส าคัญของกรมธรรม์ให้
เข้าใจว่าเขาซื้ออะไร ซื้อไปท าไม ให้เห็นคุณค่าของตัวกรมธรรม์ 
  3) อธิบายให้ทราบเงื่อนไขกรมธรรม์ ผลประโยชน์เมื่อสัญญาครบก าหนด หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ระหว่างทรงชีพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์แต่ละแบบ ผลประโยชน์หรือความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต  หรือทุพพลภาพ 
อธิบายให้เห็นความคุ้มครองในรูปแบบต่าง ๆ ของสัญญาประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันลอบท าร้าย เงินชดเชย
กรณีต้องรักษาพยาบาล และการประกันสุขภาพ รวมไปถึงการส่งเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาผ่อนผันช าระเบี้ย ใบเตือน
การช าระเบี้ยประกันภัย ข้อแตกต่างระหว่างการช าระเบี้ยประกันภัย รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน 
  4) ขายประกันภัยเพิ่ม ขณะส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ถือเป็นโอกาสดีที่จะทราบความต้องการ
เพิ่มเติมของผู้เอาประกันภัย แสวงหาจุดที่จะขายประกันภัยเพิ่ม มีผู้เอาประกันภัย 20-30% ที่ซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติม
จากที่ซื้อไปแล้ว 
  5) ขอรายชื่อผู้มุ่งหวังใหม่ เพราะยังมีคนอีกเป็นจ านวนมากที่รู้จักกับผู้เอาประกันภัยและยังไม่ได้ท า
ประกันชีวิต บุคคลเหล่านี้อาจจะเป็นญาติ เพื่อนฝูง คนสนิทของผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีมักจะขอ
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มุ่งหวังจากผู้เอาประกันภัยใหม่เสมอ  เพราะผู้เอาประกันภัยใหม่ ๆ จะมีความ
กระตือรือร้นในการท าประกันชีวิต เมื่อถูกขอร้องก็จะยินดีแนะน าให้รู้จักกับเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักที่ตนเห็นว่าพอจะท า
ประกันชีวิตได้ นอกจากนี้ ตัวแทนประกันชีวิตอาจถามถึงญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านที่ดีของผู้เอาประกันภัย การขอความ
ร่วมมือให้ผู้เอาประกันภัยเขียนจดหมายแนะน า โทรศัพท์ หรือช่วยน าพาให้ การขายรายใหม่ก็ย่อมมีโอกาสมากข้ึน 
  “ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันภัยแล้ว ย่อมมีน้อยกว่าผู้มุ่งหวังที่จะขายต่อไปในอนาคตเสมอ” ผู้เอา
ประกันภัยที่ซื้อประกันภัยแล้วเปรียบเสมือนสะพานทอดข้ามไปยังผู้มุ่งหวังรายใหม่ ๆ ต่อไป การสร้างสะพานเพิ่มข้ึนก็
เท่ากับท าให้ตัวแทนประกันชีวิตขายได้ง่ายขึ้น 
 เมื่อขอรายชื่อผู้มุ่งหวังใหม่แล้ว ก่อนลากลับ ควรแสดงความยินดีกับผู้เอาประกันภัยอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับ
ขอบคุณที่ได้ให้รายชื่อผู้มุ่งหวัง 
 
2. การเกบ็เบีย้ประกนัภัยปีต่ออายุ 
 เมื่อได้ส่งมอบกรมธรรม์และชี้แจงผลประโยชน์แล้ว การเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นข้ันตอนการบริการหลังการ
ขายที่จะยังผลประโยชน์ให้กรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยมีผลบังคับให้ความคุ้มครองตลอดอายุสัญญา  และเป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ของผู้ขาย การเก็บเบี้ยประกันภัยนี้มิใช่เป็นการท าหน้าที่เก็บเงิน แต่ถือเป็นการเยี่ยมเยียนสอบถามความ
ต้องการหรือความจ าเป็นใหม่ ๆ ของผู้เอาประกันภัยอีกด้วย 
 ตัวแทนประกันชีวิตบางรายไม่เห็นความจ าเป็นของการเก็บเบี้ยประกันภัย การรับใบค าขอเอาประกันภัยโดย
ไม่รับเบี้ยประกันภัยงวดแรกไปทันที การช าระเบี้ยประกันภัยแทนให้ หรือเก็บเบี้ยประกันภัยเพียง ปีแรก แล้วก็ไม่ไป
เก็บอีก หรือเมื่อย้ายภูมิล าเนาใหม่ก็ทิ้งผู้เอาประกันภัยโดยไม่โอนผลงานไปให้ผู้อ่ืนเก็บแทน เช่นนี้ถือเป็นพฤติกรรม
อันตรายร้ายแรงอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการสูญเสียเงินทองโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ยังเป็นการท าลายชื่อเสียง
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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ตัวเองและธุรกิจประกันชีวิตอีกด้วย และประการที่ส าคัญ ลูกค้าจะสูญเสียผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ตัวแทนประกัน
ชีวิตที่มีลักษณะปฏิบัติดังกล่าวจึงยากที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพ และผลสุดท้ายก็ต้องไปจากวงการประกันชีวิต 
 หลักการเก็บเบี้ยประกันภัย มี 6 ประการ ดังนี้ 
  1) รวดเร็ว ต้องเก็บเบี้ยประกันภัยให้เร็วที่สุด จะได้มีเวลาในการหาผู้มุ่งหวัง การขายและการแสวงหา
ตัวแทนประกันชีวิตเข้ามาร่วมงานด้วยมากข้ึน 
  2) ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การเก็บเบี้ยประกันภัยในเขตท้องที่เดียวกันควรเก็บในวัน
เดียวกันและนัดหมายล่วงหน้าไว้ก่อน 
  3) ตรงต่อเวลา เก็บเบี้ยประกันภัย ทุกเดือนตามวันเวลาที่นัดหมายและตรงตามก าหนดเสมอ เพื่อให้
เกิดความเคยชิน เป็นการสร้างนิสัยที่ดีในการช าระเบี้ยประกันภัย และสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้เอาประกันภัยด้วย 
  4) ความสะดวกทั้งตัวแทนประกันชีวิตและผู้เอาประกันภัย เช่น การให้ธนาคารหักเงินเข้าบัญชีทุกเดือน 
หรือการช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
  5) ความถูกต้อง การเก็บเบี้ยประกันภัยจะต้องตรงตามงวดที่ช าระ การเขียนใบเสร็จต้องถูกต้องชัดเจน
ทั้งชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี ที่ช าระเบี้ยประกันภัย 
  6) ความปลอดภัย เงินของผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งครบตามจ านวนด้วยความถูกต้องและปลอดภัย พึง
ระลึกเสมอว่า เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระนั้น เป็นเงินที่ฝากไว้เพื่ออนาคตส าหรับตัวผู้เอาประกันภัยเอง
และครอบครัว 
 ประโยชน์ของการเก็บเบี้ยประกันภัย การเก็บเบี้ยประกันภัยให้ประโยชน์แก่ทั้งผู้เอาประกันภัยและตัวแทน
ประกันชีวิต ในมุมมองของการท างาน การเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นงานพื้นฐานที่ให้ประโยชน์แก่ตัวแทนประกันชีวิต 
ดังนี้ 
  1) รายได้ ได้แก ่ค่าบ าเหน็จท าประกันภัย (ค่าคอมมิชชั่น) ค่าบ าเหน็จเก็บเบี้ยประกันภัย บ าเหน็จรายปี 
เงินรางวัลโบนัส เงินรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ 
  2) ผู้ร่วมงานใหม่ ผู้เอาประกันภัยก็คือบุคคลที่ได้รับการสนองความต้องการ ความจ าเป็นด้วยการ
ประกันชีวิต ย่อมมีความคิดในแง่ดีเก่ียวกับการประกันชีวิต ถือเป็นโอกาสที่จะชักชวนให้เข้ามาร่วมงานด้วย  
 ผู้เอาประกันภัยเป็นพื้นฐานผลงานความก้าวหน้า และอาจเป็นผู้แนะน า  เป็นผู้ชักชวนหรือแม้กระทั่งเป็น
ตัวแทนประกันชีวิตก็ได้ การบริการหลังการขายที่ดีย่อมท าให้เกิดความผูกพันและสะดวกที่จะเสนอขายอาชีพ ชักชวน
ให้เข้ามาร่วมงานด้านประกันชีวิต งานขายนั้นสิ่งที่ส าคัญก็คือ การสร้างก าลังคนใหม่ ทีมงานใดก าลังคนหนาแน่น มี
คุณภาพ ทีมงานนั้นย่อมมั่นคง มีความก้าวหน้าและมีอนาคต 
 
3. การรักษาความยัง่ยนืของกรมธรรม์ 
 การเพิ่มรายได้ของตัวแทนประกันชีวิตอีกวิธีหนึ่งคือ การรักษาผลบังคับ แต่ในการรักษาผลบังคับต้องเร่ิมต้น
ตั้งแต่การขาย โดยหาผู้มุ่งหวังที่มีคุณภาพ การขายก็ต้องขายความต้องการหรือความจ าเป็นของผู้ซื้อ พร้อมทั้งดูก าลัง
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยด้วย นอกจากนั้นการบริการที่ดีหลังการขาย การติดตาม
เก็บเบี้ยประกันภัยอย่างทั่วถึง และการพยายามต่ออายุสัญญากรมธรรม์ที่ขาดผล สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อตัวแทน
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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ตัวเองและธุรกิจประกันชีวิตอีกด้วย และประการที่ส าคัญ ลูกค้าจะสูญเสียผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ตัวแทนประกัน
ชีวิตที่มีลักษณะปฏิบัติดังกล่าวจึงยากที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพ และผลสุดท้ายก็ต้องไปจากวงการประกันชีวิต 
 หลักการเก็บเบี้ยประกันภัย มี 6 ประการ ดังนี้ 
  1) รวดเร็ว ต้องเก็บเบี้ยประกันภัยให้เร็วที่สุด จะได้มีเวลาในการหาผู้มุ่งหวัง การขายและการแสวงหา
ตัวแทนประกันชีวิตเข้ามาร่วมงานด้วยมากข้ึน 
  2) ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การเก็บเบี้ยประกันภัยในเขตท้องที่เดียวกันควรเก็บในวัน
เดียวกันและนัดหมายล่วงหน้าไว้ก่อน 
  3) ตรงต่อเวลา เก็บเบี้ยประกันภัย ทุกเดือนตามวันเวลาที่นัดหมายและตรงตามก าหนดเสมอ เพื่อให้
เกิดความเคยชิน เป็นการสร้างนิสัยที่ดีในการช าระเบี้ยประกันภัย และสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้เอาประกันภัยด้วย 
  4) ความสะดวกทั้งตัวแทนประกันชีวิตและผู้เอาประกันภัย เช่น การให้ธนาคารหักเงินเข้าบัญชีทุกเดือน 
หรือการช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
  5) ความถูกต้อง การเก็บเบี้ยประกันภัยจะต้องตรงตามงวดที่ช าระ การเขียนใบเสร็จต้องถูกต้องชัดเจน
ทั้งชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี ที่ช าระเบี้ยประกันภัย 
  6) ความปลอดภัย เงินของผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งครบตามจ านวนด้วยความถูกต้องและปลอดภัย พึง
ระลึกเสมอว่า เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ช าระนั้น เป็นเงินที่ฝากไว้เพื่ออนาคตส าหรับตัวผู้เอาประกันภัยเอง
และครอบครัว 
 ประโยชน์ของการเก็บเบี้ยประกันภัย การเก็บเบี้ยประกันภัยให้ประโยชน์แก่ทั้งผู้เอาประกันภัยและตัวแทน
ประกันชีวิต ในมุมมองของการท างาน การเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นงานพื้นฐานที่ให้ประโยชน์แก่ตัวแทนประกันชีวิต 
ดังนี้ 
  1) รายได้ ได้แก ่ค่าบ าเหน็จท าประกันภัย (ค่าคอมมิชชั่น) ค่าบ าเหน็จเก็บเบี้ยประกันภัย บ าเหน็จรายปี 
เงินรางวัลโบนัส เงินรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ 
  2) ผู้ร่วมงานใหม่ ผู้เอาประกันภัยก็คือบุคคลที่ได้รับการสนองความต้องการ ความจ าเป็นด้วยการ
ประกันชีวิต ย่อมมีความคิดในแง่ดีเก่ียวกับการประกันชีวิต ถือเป็นโอกาสที่จะชักชวนให้เข้ามาร่วมงานด้วย  
 ผู้เอาประกันภัยเป็นพื้นฐานผลงานความก้าวหน้า และอาจเป็นผู้แนะน า  เป็นผู้ชักชวนหรือแม้กระทั่งเป็น
ตัวแทนประกันชีวิตก็ได้ การบริการหลังการขายที่ดีย่อมท าให้เกิดความผูกพันและสะดวกที่จะเสนอขายอาชีพ ชักชวน
ให้เข้ามาร่วมงานด้านประกันชีวิต งานขายนั้นสิ่งที่ส าคัญก็คือ การสร้างก าลังคนใหม่ ทีมงานใดก าลังคนหนาแน่น มี
คุณภาพ ทีมงานนั้นย่อมมั่นคง มีความก้าวหน้าและมีอนาคต 
 
3. การรักษาความยัง่ยนืของกรมธรรม์ 
 การเพิ่มรายได้ของตัวแทนประกันชีวิตอีกวิธีหนึ่งคือ การรักษาผลบังคับ แต่ในการรักษาผลบังคับต้องเร่ิมต้น
ตั้งแต่การขาย โดยหาผู้มุ่งหวังที่มีคุณภาพ การขายก็ต้องขายความต้องการหรือความจ าเป็นของผู้ซื้อ พร้อมทั้งดูก าลัง
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยด้วย นอกจากนั้นการบริการที่ดีหลังการขาย การติดตาม
เก็บเบี้ยประกันภัยอย่างทั่วถึง และการพยายามต่ออายุสัญญากรมธรรม์ที่ขาดผล สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อตัวแทน
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3-10 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

ประกันชีวิตอย่างมาก เพราะจะเป็นการรักษาตลาดให้ยั่งยืน ดังตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบการขายที่มีคุณภาพกับการ
ขายที่ไม่มีคุณภาพ 
 

ตารางที ่3.1 เปรียบเทยีบลกัษณะการขายทีส่ามารถรักษาความยัง่ยนืของกรมธรรม์ 
 

การขายทีท่ าให้มผีลบังคบัสูง (มคุีณภาพ) การขายทีท่ าให้มผีลบังคบัต า่ (ไม่มคุีณภาพ) 
ผู้มุ่งหวงั 
1. ขายให้ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้เพียงพอ และมัธยัสถ์ 
2. พิจารณาถึงความมั่นคงของอาชีพผู้มุ่งหวัง 
3. พยายามขายแก่ผู้มุ่งหวังที่มีอายุต่าง ๆ กัน 
4. ท าการติดต่อกับผู้เอาประกันภัยเก่าสม่ าเสมอ เพ่ือจะได้      
    ผู้มุ่งหวังใหม ่
5. ขายกรมธรรม์ชนิดต่าง ๆ กันเพ่ือให้เหมาะสมกับความ  
   ต้องการของผู้เอาประกัน 

ผู้มุ่งหวงั 
1.  ขายให้ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ต่ าและฟุ่มเฟือย  ไม่สามารถ

ควบคุมตัวเองให้ประหยัดได้ 
2.  คิดว่าใคร ๆ ก็เป็นผู้มุ่งหวังที่ดีได้ 
3.  เข้าพบได้ง่าย เฉพาะคนหนุ่มสาว 
4.  ไม่ได้สนใจผู้เอาประกันภัยเลย นอกจากไปขายครั้งแรก คือ

ขายแล้วทิ้ง 
5.  ขายกรมธรรม์ที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยน้อย และมุ่ง

ขายแต่กรมธรรม์ชนิดเดียว ไม่ค านึงถึงฐานะ และความ
ต้องการของผู้เอาประกันภัย 

 
4. การต่ออายุสัญญาประกนัภัย 
 กรมธรรม์ใดที่ขาดอายุ นอกจากผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองและตัวแทนประกันชีวิตขาดรายได้
แล้ว ยังเป็นการท าลายตลาดและความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อธุรกิจประกันชีวิตด้วย ตราบใดที่อายุกรมธรรม์ยังไม่
ครบ 2 ปี หากเกิดการขาดอายุ ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากมูลค่ากรมธรรม์  วิธีแก้ปัญหานี้ ก็คือ             
“การต่ออายุสัญญา” ตราบใดที่กรมธรรม์ยังขาดอายุไม่เกิน 5 ปี ตัวแทนประกันชีวิตสามารถบริการต่ออายุกรมธรรม์
ให้ผู้เอาประกันภัยได้ โดยใช้หลักการเช่นเดียวกับการขายประกันภัยฉบับใหม่ คือ การร้องขอต่ออายุ ซึ่งคล้ายกับการ
เขียนใบค าขอเอาประกันภัย พร้อมกับแถลงใบรับรองสุขภาพของผู้เอาประกันภัย 
 
5. การเยีย่มเยยีนผู้เอาประกนัภัย 
 เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า การไปเยี่ยมเยียนผู้เอาประกันภัยหรือลูกค้าเก่านั้นง่ายกว่าการพบผู้มุ่งหวังรายใหม่ 
เพราะมีความรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี และทราบปัญหาที่ลูกค้าประสบอยู่ การใช้เวลาไปเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่ายิ่งมาก
เท่าใด ตัวแทนประกันชีวิตก็จะได้รับผลประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น เพราะผลจากความพอใจที่ได้ให้บริการที่ดี จะท าให้
สามารถขายประกันภัยเพิ่มได้อย่างง่ายดาย และยังได้มีโอกาสที่จะได้รับค าแนะน าให้รู้จักผู้มุ่งหวังรายใหม่ ๆ อีกด้วย 
การติดต่อเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่าโดยให้บริการที่เหมาะสมนั้น การเข้าพบด้วยตนเองเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะมีหลายสิ่ง
หลายอย่างซึ่งลูกค้าต้องการปรึกษา เมื่อใดที่ตัวแทนประกันชีวิตลืมลูกค้า ลูกค้าก็จะลืมตัวแทนประกันชีวิตเช่นเดียวกัน 
ตัวแทนประกันชีวิตก็จะขาดรายได้ที่สมควรจะได้รับ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 3-11 
 

 
 

 เครื่องมือที่ใช้เยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่ดี คือ การมีบัญชีผู้เอาประกันภัย ในการออกไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยนั้น 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องน าบัญชีผู้เอาประกันภัยติดตัวไปด้วยเสมอ  พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ เหมือนเมื่อตัวแทน
ประกันชีวิตออกไปขายและเก็บเบี้ยประกันภัย สิ่งที่จะได้จากการเยี่ยมเยียนผู้เอาประกันภัย คือ ผู้มุ่งหวังรายใหม่ 
ตัวแทนประกันชีวิตรายใหม่เข้ามาร่วมงานด้วย การขายประกันภัยเพิ่ม เบี้ยประกันภัยปีต่อ การต่ออายุสัญญา              
การสร้างตลาดการขายด้านประชาสัมพันธ์ รู้ถึงสภาวะของคู่แข่งขัน รักษากรมธรรม์ไม่ให้ขาดผลบังคับ และสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้เอาประกันภัยเป็นส่วนตัว 
 
6. การทบทวนกรมธรรม์และสัญญาเพิม่เตมิประจ าปี  
 เป็นกิจกรรมการบริการที่มีความส าคัญมากของการท าหน้าที่ตัวแทนประกันชีวิต เพื่อให้แน่ใจว่าความ
คุ้มครองชีวิต ประกันสุขภาพ และความคุ้มครองอ่ืน ๆ ยังคงตอบสนองต่อความจ าเป็นของลูกค้า ถ้าหากไม่เพียงพอ
สามารถน าเสนอเพิ่มได้ และยังเป็นการทบทวนเป้าหมายที่ ลูกค้าเคยให้ไว้ในตอนเสนอขาย ซึ่งอาจจะจริงหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ 
  การทบทวนกรมธรรม์ คือการขายซ้ าในครั้งที่ 2 หรือต่อ ๆ ไป โดยการอธิบายแบบประกันภัย ผลประโยชน์ 
ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ จ านวนเงินเอาประกันภัย มูลค่าต่าง ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย วิธีการช าระเบี้ยประกันภัย ช่อง
ทางการช าระเบี้ยประกันภัย วิธีการติดต่อเพื่อให้บริการกรมธรรม์  ในการทบทวนกรมธรรม์ท่ีขายเอง หรือของบริษัท
อ่ืน ๆ ที่ลูกค้ามี เพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพ และเป็นโอกาสในการชักชวนเพื่อซื้อกรมธรรม์เพิ่ม หรือส าหรับสมาชิกใน
ครอบครัว ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพราะลูกค้าไม่กังวลว่าจะถูกเสนอขายประกันภัย
เหมือนคร้ังแรก 
 
7. การอ านวยความสะดวกในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงนิครบก าหนด 
 กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินครบก าหนด ตัวแทนประกันชีวิต 
ควรแนะน าผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทดังนี้ 
  7.1 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  1) กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ให้รีบแจ้งบริษัทภายในเวลาที่ก าหนดในสัญญาพร้อมทั้งยื่นเอกสาร
หลักฐานให้กับบริษัทดังนี้ 
   1.1) กรมธรรม์ประกันภัย ถ้าหายให้แจ้งความแล้วน าส าเนารายงานประจ าวันรับแจ้งเอกสาร
หายไปแสดงแทน 
   1.2) ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยงวดสุดท้าย 
   1.3) ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย พร้อมส าเนา 
   1.4) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เอาประกันภัยพร้อมส าเนา 
   1.5) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับประโยชน์ทุกคนพร้อมส าเนา 
   1.6) ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้เอาประกันภัยที่มีการคัดชื่อออกหรือจ าหน่ายตายออกจาก
ทะเบียนบ้านแล้ว พร้อมส าเนา 
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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 เครื่องมือที่ใช้เยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่ดี คือ การมีบัญชีผู้เอาประกันภัย ในการออกไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยนั้น 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องน าบัญชีผู้เอาประกันภัยติดตัวไปด้วยเสมอ  พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ เหมือนเมื่อตัวแทน
ประกันชีวิตออกไปขายและเก็บเบี้ยประกันภัย สิ่งที่จะได้จากการเยี่ยมเยียนผู้เอาประกันภัย คือ ผู้มุ่งหวังรายใหม่ 
ตัวแทนประกันชีวิตรายใหม่เข้ามาร่วมงานด้วย การขายประกันภัยเพิ่ม เบี้ยประกันภัยปีต่อ การต่ออายุสัญญา              
การสร้างตลาดการขายด้านประชาสัมพันธ์ รู้ถึงสภาวะของคู่แข่งขัน รักษากรมธรรม์ไม่ให้ขาดผลบังคับ และสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้เอาประกันภัยเป็นส่วนตัว 
 
6. การทบทวนกรมธรรม์และสัญญาเพิม่เตมิประจ าปี  
 เป็นกิจกรรมการบริการที่มีความส าคัญมากของการท าหน้าที่ตัวแทนประกันชีวิต เพื่อให้แน่ใจว่าความ
คุ้มครองชีวิต ประกันสุขภาพ และความคุ้มครองอ่ืน ๆ ยังคงตอบสนองต่อความจ าเป็นของลูกค้า ถ้าหากไม่เพียงพอ
สามารถน าเสนอเพิ่มได้ และยังเป็นการทบทวนเป้าหมายที่ ลูกค้าเคยให้ไว้ในตอนเสนอขาย ซึ่งอาจจะจริงหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ 
  การทบทวนกรมธรรม์ คือการขายซ้ าในครั้งที่ 2 หรือต่อ ๆ ไป โดยการอธิบายแบบประกันภัย ผลประโยชน์ 
ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ จ านวนเงินเอาประกันภัย มูลค่าต่าง ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย วิธีการช าระเบี้ยประกันภัย ช่อง
ทางการช าระเบี้ยประกันภัย วิธีการติดต่อเพื่อให้บริการกรมธรรม์  ในการทบทวนกรมธรรม์ที่ขายเอง หรือของบริษัท
อ่ืน ๆ ที่ลูกค้ามี เพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพ และเป็นโอกาสในการชักชวนเพื่อซื้อกรมธรรม์เพิ่ม หรือส าหรับสมาชิกใน
ครอบครัว ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพราะลูกค้าไม่กังวลว่าจะถูกเสนอขายประกันภัย
เหมือนคร้ังแรก 
 
7. การอ านวยความสะดวกในการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงนิครบก าหนด 
 กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินครบก าหนด ตัวแทนประกันชีวิต 
ควรแนะน าผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทดังนี้ 
  7.1 การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
  1) กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ให้รีบแจ้งบริษัทภายในเวลาที่ก าหนดในสัญญาพร้อมทั้งยื่นเอกสาร
หลักฐานให้กับบริษัทดังนี้ 
   1.1) กรมธรรม์ประกันภัย ถ้าหายให้แจ้งความแล้วน าส าเนารายงานประจ าวันรับแจ้งเอกสาร
หายไปแสดงแทน 
   1.2) ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยงวดสุดท้าย 
   1.3) ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย พร้อมส าเนา 
   1.4) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เอาประกันภัยพร้อมส าเนา 
   1.5) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับประโยชน์ทุกคนพร้อมส าเนา 
   1.6) ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้เอาประกันภัยที่มีการคัดชื่อออกหรือจ าหน่ายตายออกจาก
ทะเบียนบ้านแล้ว พร้อมส าเนา 
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   1.7) ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้รับประโยชน์ทุกคน พร้อมส าเนา 
   1.8) ใบรับรองแพทย์กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 
  หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยฆ่าตัวตาย ต้องน าส าเนาบันทึกประจ าวันรับแจ้งเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง และใบชันสูตรพลิกศพที่เจ้าหน้าที่ต ารวจเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเสียชีวิตด้วย
อุบัติเหตุให้น าส าเนาบันทึกประจ าวันหลังจากกลับจากสถานที่เกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
  2) กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ทุพพลภาพและสูญเสียอวัยวะ ต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ
ภายใน 30 วัน และยื่นหลักฐานดังนี้ 
   2.1) กรอกแบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าทดแทนของบริษัทประกันภัย 
   2.2) ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่ระบุวันเริ่มต้น และวันสุดท้ายในการเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาล 
   2.3) เอกสารประกอบอ่ืน ๆ เช่น ฟิล์มเอกซเรย์ 
   2.4) ใบรับรองแพทย์ 
 7.2 การรับเงินครบก าหนด กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา ให้ยื่นเอกสารหลักฐานให้กับ
บริษัทดังนี้ 
  1) ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยหายให้แจ้งความและน าส าเนาใบแจ้งความไปแสดงแทน 
  2) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย 
  3) ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยงวดสุดท้าย 
 
8. การอ านวยความสะดวกในการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขกรมธรรม์ประกนัภัย 
 กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทประกันภัย
ดังนี้ 
 1) การขอกู้เงินตามกรมธรรม์ เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้เงินมีดังนี้ 
  1.1) ค าขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์ และสัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ประกันภัย 
  1.2) ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 
  1.3) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก กรณีให้โอนเข้าบัญชี 
 2)  การขอยกเลิกกรมธรรม์ 
  2.1) แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย 
  2.2) กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง 
  2.3) ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 
  2.4) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก กรณีให้โอนเข้าบัญชี 
 3) การขอแปรสภาพกรมธรรม์เป็นใช้เงินส าเร็จ และขยายระยะเวลา 
  3.1) แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย 
  3.2) ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 4) การเปลี่ยนแปลงรายการในกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารหลักที่ต้องยื่นในการขอเปลี่ยนแปลงรายการไม่ว่า
จะรายการใด คือ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายการในกรมธรรม์ หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย และส าเนาบัตร
ประชาชนพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 
 กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือส าเนาทะเบียน
บ้าน ทะเบียนสมรส หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
 กรณีขอเพิ่มสัญญาเพิ่มเติม และเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัย เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือใบค าขอเอา
ประกันภัย ผลตรวจสุขภาพตามระเบียบ  
 กรณีขอเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัย เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือใบค าขอเอาประกันภัย และกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับจริง  
 กรณีขอปรับอัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัยระบุ
อาชีพใหม่  
 กรณีขอยึดถือผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือหนังสือขอยึดถือผลประโยชน์ 
และกรมธรรม์ฉบับจริง  
 กรณีขอโอนสิทธิ เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือแบบโอนสิทธิในกรมธรรม์ ส าเนาบัตรประชาชนของผู้โอนสิทธิ
พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง และส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนสิทธิพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง  
 กรณีแจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือหนังสือแจ้งความจ าน งขอรับเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง  
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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 4) การเปลี่ยนแปลงรายการในกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารหลักที่ต้องยื่นในการขอเปลี่ยนแปลงรายการไม่ว่า
จะรายการใด คือ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายการในกรมธรรม์ หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย และส าเนาบัตร
ประชาชนพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 
 กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือส าเนาทะเบียน
บ้าน ทะเบียนสมรส หนังสือเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
 กรณีขอเพิ่มสัญญาเพิ่มเติม และเพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัย เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือใบค าขอเอา
ประกันภัย ผลตรวจสุขภาพตามระเบียบ  
 กรณีขอเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัย เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือใบค าขอเอาประกันภัย และกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับจริง  
 กรณีขอปรับอัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัยระบุ
อาชีพใหม่  
 กรณีขอยึดถือผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือหนังสือขอยึดถือผลประโยชน์ 
และกรมธรรม์ฉบับจริง  
 กรณีขอโอนสิทธิ เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือแบบโอนสิทธิในกรมธรรม์ ส าเนาบัตรประชาชนของผู้โอนสิทธิ
พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง และส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนสิทธิพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง  
 กรณีแจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมคือหนังสือแจ้งความจ าน งขอรับเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง  
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เร่ืองที ่3.3 
แนวทางการแก้ปัญหาและหาข้อยุติข้อพพิาทให้สอดคล้องกบั 
หลกัพงึปฏิบัติที่ดี 
 
 
 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของธุรกิจในปัจจุบันก็คือ การท าให้ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการใช้
สินค้าหรือบริการที่ได้รับมอบ แต่ในยุคปัจจุบัน จากการที่สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ท าให้ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น บางครั้งเกินกว่าที่ผู้ให้บริการจะ
เข้าใจและสร้างความพึงพอใจให้ได้ ผลที่ตามมาคือ ลูกค้าเกิดการร้องเรียนมากขึ้น ต าหนิต่อว่าอย่างรุนแรงมากขึ้น 
การจัดการแก้ปัญหาและหาข้อยุติข้อพิพาทจึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้ลูกค้าและ
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ และเกิดความศรัทธาต่อธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาและหาข้อยุติข้อ
พิพาทให้สอดคล้องกับหลักพึงปฏิบัติที่ดี มีดังนี้ 
 1. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 
 2. กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 3. กระบวนการฟ้องร้องต่อศาล 
 
1. กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน  
 เรื่องร้องเรียน (Complaints) หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าไม่ได้รับจากองค์กรธุรกิจตามความต้องการหรือความ
คาดหวังของลูกค้า และท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 เร่ืองร้องเรียนสามารถเกิดขึ้นได้เสมอในการให้บริการลูกค้า อย่างไรก็ตามเร่ืองร้องเรียนต้องมีองค์ประกอบที่
ชัดเจน เพื่อให้สามารถน าค าร้องเรียนไปพิจารณาข้อเท็จจริง เพื่อหาแนวทางในการก าจัดหรือแก้ไข และท าให้องค์กร
ทราบว่าจะให้ค าตอบแก่ลูกค้าอย่างไร การรับเรื่องร้องเรียนต้องอาศัยข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดการเรื่องร้องเรียน ของ
ลูกค้าซึ่งประกอบไปด้วย สิ่งที่ลูกค้าต้องการให้แก้ไข ประเภทของข้อร้องเรียน ข้อมูลด้านบุคคลากร และข้อมูลทาง
การตลาด 
 1.1 ประเภทของข้อร้องเรียน ข้อร้องเรียนจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 
  1.1.1 ข้อร้องเรียนการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บริการ 
ต้องการให้ตัวแทนประกันชีวิต ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงาน เช่น การละเลยต่อลูกค้าผู้เอาประกันภัย ความล่าช้า 
ความผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ การเลือกปฏิบัติ การใช้ค าพูด การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน การที่ไม่มีความรู้ 
เมื่อลูกค้าสอบถาม ไม่สามารถให้ค าตอบได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น  
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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  1.1.2 ข้อร้องเรียนประเภทอื่น ๆ หมายถึง ข้อที่ไม่พึงใจในด้านสินค้าหรือบริการของทางบริษัท ต้องการ
ให้ผู้ให้บริการแก้ไข เช่น สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับโฆษณาที่ลูกค้ารับรู้ ข้ันตอนการบริการหลายข้ันตอนท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการรอคอย ทั้งด้านเอกสารและการขออนุมัติจากผู้บริหาร เป็นต้น 
 ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ  
  1) ระดับรุนแรงมาก เป็นข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้รับบริการที่ไม่พึงพอใจอย่างมาก และเป็นเร่ืองที่มี
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ เสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กร มีผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลท าให้ผู้รับบริการตัดสินใจไม่เลือกใช้
บริการ  
  2) ระดับรุนแรงปานกลาง เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ ที่สร้างความไม่พึงพอใจให้ผู้รับบริการ 
หากปล่อยทิ้งไว้จะท าให้ผู้รับบริการเลือกใช้บริการจากที่อ่ืน 
  3) ระดับรุนแรงเล็กน้อย เป็นข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดจากการได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่ง
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
 ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  
  1) กรณีร้องเรียนที่ส านักงานใหญ่หรือสาขา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่รับ
เร่ืองร้องเรียน รับเอกสารข้อร้องเรียนและให้ผู้ร้องเรียนกรอกแบบฟอร์ม หรือเป็นผู้บันทึกแบบฟอร์มและน าเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับบัญชาด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้วหรืออยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข  จะ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแจ้งข้อมูลกลับต่อผู้ร้องเรียน  
  2) กรณีข้อร้องเรียนจากสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Web-board เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร และแจ้งข้อมูลกลับผู้ร้องเรียนต่อไป 
 ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  ช่องทางต่าง ๆ ได้ เช่น การ
ร้องเรียนด้วยตนเองที่บริษัท ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร หรือการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางจดหมาย และ
ปัจจุบันลูกค้าเริ่มมีการร้องเรียนผ่าน  Social Media ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทเป็นอย่างมากเนื่องจากกระจายสู่
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
 1.2 ขั้นตอนการจดัการเร่ืองร้องเรียน  
  1) ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางที่ก าหนดให้ เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งผลกลับ ให้มีการ
บันทึกข้อมูล รายละเอียดการร้องเรียน ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
และเหตุที่ร้องเรียน ตามแบบฟอร์มเอกสารของทางบริษัท  
  2) เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอน  โดย
พิจารณาแบ่งประเภทข้อร้องเรียน ระดับความรุนแรง และด าเนินการชี้แจง ปรับปรุง แก้ไขข้อร้องเรียน อย่างเป็นขั้น
เป็นตอน โดยที่ขั้นตอนทั้งหมดนี้ต้องด าเนินการโดยไม่ชักช้า และต้องแจ้งผลการด าเนินการหรือความคืบหน้าให้ลูกค้า
ทราบเป็นระยะ ๆ หากข้อร้องเรียนนั้นเป็นการรับเรื่องมาจากส านักงาน คปภ. บริษัทต้องแจ้งผลการด าเนินการให้
ส านักงาน คปภ. ทราบ และบันทึกข้อมูลข้อร้องเรียน และวิธีการแก้ไขเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
  3) เมื่อมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น บริษัทประกันภัยต้องน าข้อร้องเรียนนั้นมาทบทวนว่าเกิดจากสาเหตุใด 
หากเป็นความบกพร่องในการให้บริการของบริษัท บริษัทก็ต้องปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น หากเป็นความ
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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  1.1.2 ข้อร้องเรียนประเภทอื่น ๆ หมายถึง ข้อที่ไม่พึงใจในด้านสินค้าหรือบริการของทางบริษัท ต้องการ
ให้ผู้ให้บริการแก้ไข เช่น สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับโฆษณาที่ลูกค้ารับรู้ ขั้นตอนการบริการหลายขั้นตอนท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการรอคอย ทั้งด้านเอกสารและการขออนุมัติจากผู้บริหาร เป็นต้น 
 ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ  
  1) ระดับรุนแรงมาก เป็นข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้รับบริการที่ไม่พึงพอใจอย่างมาก และเป็นเร่ืองที่มี
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ เสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กร มีผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลท าให้ผู้รับบริการตัดสินใจไม่เลือกใช้
บริการ  
  2) ระดับรุนแรงปานกลาง เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ ที่สร้างความไม่พึงพอใจให้ผู้รับบริการ 
หากปล่อยทิ้งไว้จะท าให้ผู้รับบริการเลือกใช้บริการจากที่อ่ืน 
  3) ระดับรุนแรงเล็กน้อย เป็นข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดจากการได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่ง
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
 ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  
  1) กรณีร้องเรียนที่ส านักงานใหญ่หรือสาขา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่รับ
เร่ืองร้องเรียน รับเอกสารข้อร้องเรียนและให้ผู้ร้องเรียนกรอกแบบฟอร์ม หรือเป็นผู้บันทึกแบบฟอร์มและน าเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับบัญชาด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้วหรืออยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข  จะ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแจ้งข้อมูลกลับต่อผู้ร้องเรียน  
  2) กรณีข้อร้องเรียนจากสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Web-board เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร และแจ้งข้อมูลกลับผู้ร้องเรียนต่อไป 
 ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  ช่องทางต่าง ๆ ได้ เช่น การ
ร้องเรียนด้วยตนเองที่บริษัท ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร หรือการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางจดหมาย และ
ปัจจุบันลูกค้าเริ่มมีการร้องเรียนผ่าน  Social Media ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทเป็นอย่างมากเนื่องจากกระจายสู่
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
 1.2 ขั้นตอนการจดัการเร่ืองร้องเรียน  
  1) ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางที่ก าหนดให้ เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งผลกลับ ให้มีการ
บันทึกข้อมูล รายละเอียดการร้องเรียน ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อผู้ถูกร้องเรียน 
และเหตุที่ร้องเรียน ตามแบบฟอร์มเอกสารของทางบริษัท  
  2) เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอน  โดย
พิจารณาแบ่งประเภทข้อร้องเรียน ระดับความรุนแรง และด าเนินการชี้แจง ปรับปรุง แก้ไขข้อร้องเรียน อย่างเป็นขั้น
เป็นตอน โดยที่ขั้นตอนทั้งหมดนี้ต้องด าเนินการโดยไม่ชักช้า และต้องแจ้งผลการด าเนินการหรือความคืบหน้าให้ลูกค้า
ทราบเป็นระยะ ๆ หากข้อร้องเรียนนั้นเป็นการรับเรื่องมาจากส านักงาน คปภ. บริษัทต้องแจ้งผลการด าเนินการให้
ส านักงาน คปภ. ทราบ และบันทึกข้อมูลข้อร้องเรียน และวิธีการแก้ไขเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
  3) เมื่อมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น บริษัทประกันภัยต้องน าข้อร้องเรียนนั้นมาทบทวนว่าเกิดจากสาเหตุใด 
หากเป็นความบกพร่องในการให้บริการของบริษัท บริษัทก็ต้องปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น หากเป็นความ
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บกพร่องในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต บริษัทต้องจัดให้มีระเบียบการปฏิบัติงาน และบทก าหนดโทษที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  4) ถ้าหากข้อร้องเรียนนั้นแก้ไขแล้วแต่ไม่เป็นที่พึงพอใจ ผู้ร้องเรียนสามารถน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการ
แก้ไขข้อพิพาท ที่ทางส านักงาน คปภ. จัดให้มีได้ 
 
2. กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 ในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(ส านักงาน คปภ.) ได้แบ่งขั้นตอนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 2.1 กระบวนการประนอมข้อพิพาทประกันภัยก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ  
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
   2.1 กระบวนการประนอมข้อพิพาทประกันภัยก่อนต้ังอนุญาโตตุลาการ  การประนอมข้อพิพาท 
(Mediation) เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) อีกแนวทางหนึ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อคู่พิพาท ท าให้ข้อพิพาทระงับเสร็จสิ้นไปได้โดยความรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย สร้างความพึงพอใจ
และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของคู่พิพาท ดังนั้น การประนอมข้อพิพาทจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ส าคัญ และควรต้อง
น ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ เพื่อลดปริมาณการตั้งอนุญาโตตุลาการที่จะท าให้
ต้องใช้เวลาด าเนินการและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในชั้นการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีการด าเนินกระบวนการ
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท
ประกันภัย พ.ศ. 2553 ข้อ 3 บัญญัติว่า “เมื่อมีการยื่นค าเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการแล้ว ก่อนคู่พิพาทตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท หากเลขาธิการเห็นสมควรหรือ
คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้ส านักงาน คปภ. จัดให้มีการตกลงหรือประนีประนอมยอมความ
ก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ ในกรณีเช่นว่านี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นัดพร้อมเพื่อประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้นก่อน หาก
คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่และคู่พิพาทประสงค์จะให้มีการตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตั้งผู้ประนอมข้อพิพาทที่ได้รับการข้ึนทะเบียนของส านักงาน คปภ. เพื่อด าเนินการประนอมข้อพิพาทไปตาม
ระเบียบนี้” 
 กระบวนการระงับข้อพิพาทประกันภัยก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ เมื่อส านักงาน คปภ. รับค าเสนอข้อพิพาท
และค าคัดค้านแล้ว หากคู่พิพาททั้งสองฝ่ายประสงค์ด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ มี
กระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  2.1.1 รับส านวนข้อพิพาทที่คู่พิพาทประสงค์ให้ส านักงาน คปภ. จัดให้มีการประนอมข้อพิพาทก่อนตั้ง
อนุญาโตตุลาการ พร้อมลงสารบบงานประนอมข้อพิพาท 
  2.1.2 นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อหาแนวทางประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้น 
  2.1.3 หากคู่พิพาทประสงค์ตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท
จากทะเบียนผู้ประนอมข้อพิพาทของส านักงาน คปภ. 
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บกพร่องในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต บริษัทต้องจัดให้มีระเบียบการปฏิบัติงาน และบทก าหนดโทษที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  4) ถ้าหากข้อร้องเรียนนั้นแก้ไขแล้วแต่ไม่เป็นที่พึงพอใจ ผู้ร้องเรียนสามารถน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการ
แก้ไขข้อพิพาท ที่ทางส านักงาน คปภ. จัดให้มีได้ 
 
2. กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 ในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(ส านักงาน คปภ.) ได้แบ่งขั้นตอนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 2.1 กระบวนการประนอมข้อพิพาทประกันภัยก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ  
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
   2.1 กระบวนการประนอมข้อพิพาทประกันภัยก่อนต้ังอนุญาโตตุลาการ  การประนอมข้อพิพาท 
(Mediation) เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) อีกแนวทางหนึ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อคู่พิพาท ท าให้ข้อพิพาทระงับเสร็จสิ้นไปได้โดยความรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย สร้างความพึงพอใจ
และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของคู่พิพาท ดังนั้น การประนอมข้อพิพาทจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ส าคัญ และควรต้อง
น ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ เพื่อลดปริมาณการตั้งอนุญาโตตุลาการที่จะท าให้
ต้องใช้เวลาด าเนินการและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในชั้นการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีการด าเนินกระบวนการ
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท
ประกันภัย พ.ศ. 2553 ข้อ 3 บัญญัติว่า “เมื่อมีการยื่นค าเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการแล้ว ก่อนคู่พิพาทตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท หากเลขาธิการเห็นสมควรหรือ
คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้ส านักงาน คปภ. จัดให้มีการตกลงหรือประนีประนอมยอมความ
ก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ ในกรณีเช่นว่านี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นัดพร้อมเพื่อประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้นก่อน หาก
คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่และคู่พิพาทประสงค์จะให้มีการตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตั้งผู้ประนอมข้อพิพาทที่ได้รับการข้ึนทะเบียนของส านักงาน คปภ. เพื่อด าเนินการประนอมข้อพิพาทไปตาม
ระเบียบนี้” 
 กระบวนการระงับข้อพิพาทประกันภัยก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ เมื่อส านักงาน คปภ. รับค าเสนอข้อพิพาท
และค าคัดค้านแล้ว หากคู่พิพาททั้งสองฝ่ายประสงค์ด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ มี
กระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  2.1.1 รับส านวนข้อพิพาทที่คู่พิพาทประสงค์ให้ส านักงาน คปภ. จัดให้มีการประนอมข้อพิพาทก่อนตั้ง
อนุญาโตตุลาการ พร้อมลงสารบบงานประนอมข้อพิพาท 
  2.1.2 นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อหาแนวทางประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้น 
  2.1.3 หากคู่พิพาทประสงค์ตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท
จากทะเบียนผู้ประนอมข้อพิพาทของส านักงาน คปภ. 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
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ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
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  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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  2.2.7 ค าชี้ขาด และการปฏิบัติตามค าชี้ขาด 
  2.2.1 การย่ืนค าเสนอข้อพิพาท 
   1) คู่พิพาทที่เป็นฝ่ายเรียกร้อง เรียกว่า ผู้เสนอข้อพิพาท ต้องท าค าเสนอข้อพิพาทตามแบบพิมพ์ที่
ส านักงาน คปภ. ก าหนด เพื่อยื่นต่อส านักงาน คปภ. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    (1) ค าเสนอให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการภายใต้การด าเนินการของ
ส านักงาน คปภ. 
    (2) ชื่อและที่อยู่ของคู่พิพาท 
    (3) สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
    (4) ข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่งข้อพิพาท หากข้อพิพาทนั้นเกี่ยวกับจ านวนเงินให้ระบุ 
จ านวนเงินที่เรียกร้องด้วย 
    (5) ค าขอให้ชี้ขาด 
    (6) จ านวนอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนหรือสามคน 
   2) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของค าเสนอข้อพิพาทแล้ว ผู้เสนอข้อ
พิพาทต้องวางเงินหลักประกันตามทุนทรัพย์ที่เรียกร้องด้วย (ซึ่งก าหนดอัตราไว้ในระเบียบส านักงาน คปภ . ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ) และพนักงานเจ้าหน้าที่จะรับเร่ืองเข้าสู่สารบบเป็นหมายเลขคดีด าของส านักงาน คปภ. และแจ้งข้อ
พิพาทให้ผู้คัดค้านทราบต่อไป 
  2.2.2 การย่ืนค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
   1) พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการเสนอข้อพิพาท และส่งส าเนาค าเสนอข้อพิพาทให้ ผู้คั ดค้าน          
(บริษัทประกันภัย) ซึ่งเป็นผู้ถูกเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย เพื่อยื่นค าคัดค้านเข้ามาในคดี ตามแบบพิมพ์ที่
เลขาธิการก าหนด ได้แก่ 
    (1) ค าคัดค้าน 
    (2) หนังสือตั้งผู้ด าเนินกระบวนพิจารณาแทน 
    (3) บัญชีระบุพยาน 
    (4) กรมธรรม์ประกันภัย หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับสัญญาประกันภัย 
    (5) เอกสารที่อ้างเป็นพยานในคดี 
   2) ผู้คัดค้าน ต้องยื่นค าคัดค้าน ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับค าเสนอข้อพิพาท หากไม่ทันภายใน
ก าหนดก็ให้ยื่นค าร้องขยายระยะเวลายื่นค าคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของส านวน ซึ่งเป็นดุลพินิจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ แต่ทั้งนี้ขยายได้ไม่เกิน 15 วัน ผู้คัดค้านต้องวางเงินหลักประกันตามอัตราที่ประกาศก าหนด 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพ่ือช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา  ผู้เสนอข้อพิพาทหรือ 
ผู้คัดค้าน แต่งตั้งบุคคลใดเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณาก็ได้ โดยให้แจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนฯ มาตาม
แบบพิมพ์ที่เลขาธิการก าหนด 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนต้ังอนุญาโตตุลาการ  มีกระบวนการตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทประกันภัยในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2553 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตลุาการชีข้าดข้อพิพาท มีกระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) ให้คู่พิพาทก าหนดเลือกบุคคลผู้ท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทจากทะเบียน
รายชื่ออนุญาโตตุลาการของส านักงาน คปภ. ซึ่งการตั้งอนุญาโตตุลาการต้องท าเป็นหนังสือตามที่ระเบียบได้ก าหนดไว้ 
ได้แก ่
    (1) หนังสือตั้งอนุญาโตตุลาการ 
    (2) สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
   2) ให้คู่พิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการตามจ านวนดังต่อไปนี้ 
    (1) กรณีข้อพิพาทที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรี ยกร้องไม่เกิน  
2,000,000 บาท ให้มอีนญุาโตตลุาการจ านวน 1 คน 
    (2) กรณีข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเกิน 2,000,000 บาท ให้มีอนุญาโตตุลาการ 
จ านวน 3 คน เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันให้มีอนุญาโตตุลาการจ านวน 1 คน ก็ได้ 
   3) พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการ ในทะเบียนอนุญาโตตุลาการของส านักงาน 
คปภ. พร้อมประวัติโดยย่อ และให้คู่พิพาทเลือกอนุญาโตตุลาการจากรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว 
  เมื่อคู่พิพาทตกลงเลือกอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดข้อพิพาทไดแ้ล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานกับ
อนุญาโตตุลาการ และก าหนดวันพิจารณานัดแรกเพื่อชี้สองสถานก าหนดประเด็นข้อพิพาทต่อไป 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในช้ันอนุญาโตตลุาการ 
   1) ในวันนัดพิจารณานัดแรก อนุญาโตตุลาการจะก าหนดประเด็นข้อพิพาทและก าหนดวันนัด
สืบพยาน ก าหนดหน้าที่น าสืบพยาน และก าหนดกระบวนการพิจารณา 
   2) ให้คู่พิพาทท าบันทึกค าพยานเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของส านวน 
อนุญาโตตุลาการ และคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง 
   3) ในระหว่างกระบวนพิจารณา หากคู่พิพาทฝ่ายใดประสงค์ขอให้มีการหมายเรียกพยานบุคคล
หรือค าสั่งเรียกพยานเอกสารเข้ามาในคดี ให้ยื่นค าร้องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อมีค าสั่งอนุญาต และมีหนังสือน าแจ้งไป
ยังศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาออกหมายเรียกและค าสั่งเรียกพยานดังกล่าว (เนื่องจากอนุญาโตตุลาการไม่มี
อ านาจในการออกหมายเรียกพยานบุคคลหรือค าสั่งเรียกพยานเอกสาร) 
   4) เมื่อด าเนินกระบวนการตั้งอนุญาโตตุลาการเสร็จสิ้นแล้ว  อนุญาโตตุลาการ จะต้องด าเนิน
กระบวนพิจารณาและจัดท าค าชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หรือเกินกว่านั้นถ้ามีเหตุจ าเป็น ซึ่งเป็นดุลพินิจของ
อนุญาโตตุลาการที่จะขยายระยะเวลาท าค าชี้ขาดออกไป เมื่อท าค าชี้ขาดเสร็จแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
จัดส่งค าชี้ขาดให้แก่คู่พิพาททราบต่อไป 
  2.2.7 ค าชีข้าด และการปฏิบัติตามค าชีข้าด 
   1) ค าชี้ขาดมีผลผูกพันคู่พิพาทนับแต่วันอ่าน หรือเว้นแต่คู่พิพาทไม่มาฟังค าชี้ขาด ก็ให้รีบส่งส าเนา
ค าชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้น และให้ถือว่าค าชี้ขาดมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่ส าเนาค าชี้ขาดไปถึง เมื่อคู่พิพาทฝ่ายนั้น 
   2) หากพบว่าภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ส าเนาค าชี้ขาดไปถึง เมื่อคูพิพาทฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเกิดความสงสัยตามสมควรเกี่ยวกับข้อความในค าชี้ขาด  ก็อาจยื่นค าร้องขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ให้
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตลุาการชีข้าดข้อพิพาท มีกระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) ให้คู่พิพาทก าหนดเลือกบุคคลผู้ท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทจากทะเบียน
รายชื่ออนุญาโตตุลาการของส านักงาน คปภ. ซึ่งการตั้งอนุญาโตตุลาการต้องท าเป็นหนังสือตามที่ระเบียบได้ก าหนดไว้ 
ได้แก ่
    (1) หนังสือตั้งอนุญาโตตุลาการ 
    (2) สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
   2) ให้คู่พิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการตามจ านวนดังต่อไปนี้ 
    (1) กรณีข้อพิพาทที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรี ยกร้องไม่เกิน  
2,000,000 บาท ให้มอีนญุาโตตลุาการจ านวน 1 คน 
    (2) กรณีข้อพิพาทที่มีจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเกิน 2,000,000 บาท ให้มีอนุญาโตตุลาการ 
จ านวน 3 คน เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันให้มีอนุญาโตตุลาการจ านวน 1 คน ก็ได้ 
   3) พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการ ในทะเบียนอนุญาโตตุลาการของส านักงาน 
คปภ. พร้อมประวัติโดยย่อ และให้คู่พิพาทเลือกอนุญาโตตุลาการจากรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว 
  เมื่อคู่พิพาทตกลงเลือกอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดข้อพิพาทไดแ้ล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานกับ
อนุญาโตตุลาการ และก าหนดวันพิจารณานัดแรกเพื่อชี้สองสถานก าหนดประเด็นข้อพิพาทต่อไป 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในช้ันอนุญาโตตลุาการ 
   1) ในวันนัดพิจารณานัดแรก อนุญาโตตุลาการจะก าหนดประเด็นข้อพิพาทและก าหนดวันนัด
สืบพยาน ก าหนดหน้าที่น าสืบพยาน และก าหนดกระบวนการพิจารณา 
   2) ให้คู่พิพาทท าบันทึกค าพยานเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของส านวน 
อนุญาโตตุลาการ และคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง 
   3) ในระหว่างกระบวนพิจารณา หากคู่พิพาทฝ่ายใดประสงค์ขอให้มีการหมายเรียกพยานบุคคล
หรือค าสั่งเรียกพยานเอกสารเข้ามาในคดี ให้ยื่นค าร้องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อมีค าสั่งอนุญาต และมีหนังสือน าแจ้งไป
ยังศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาออกหมายเรียกและค าสั่งเรียกพยานดังกล่าว (เนื่องจากอนุญาโตตุลาการไม่มี
อ านาจในการออกหมายเรียกพยานบุคคลหรือค าสั่งเรียกพยานเอกสาร) 
   4) เมื่อด าเนินกระบวนการตั้งอนุญาโตตุลาการเสร็จสิ้นแล้ว  อนุญาโตตุลาการ จะต้องด าเนิน
กระบวนพิจารณาและจัดท าค าชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หรือเกินกว่านั้นถ้ามีเหตุจ าเป็น ซึ่งเป็นดุลพินิจของ
อนุญาโตตุลาการที่จะขยายระยะเวลาท าค าชี้ขาดออกไป เมื่อท าค าชี้ขาดเสร็จแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
จัดส่งค าชี้ขาดให้แก่คู่พิพาททราบต่อไป 
  2.2.7 ค าชีข้าด และการปฏิบัติตามค าชีข้าด 
   1) ค าชี้ขาดมีผลผูกพันคู่พิพาทนับแต่วันอ่าน หรือเว้นแต่คู่พิพาทไม่มาฟังค าชี้ขาด ก็ให้รีบส่งส าเนา
ค าชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้น และให้ถือว่าค าชี้ขาดมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่ส าเนาค าชี้ขาดไปถึง เมื่อคู่พิพาทฝ่ายนั้น 
   2) หากพบว่าภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ส าเนาค าชี้ขาดไปถึง เมื่อคูพิพาทฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเกิดความสงสัยตามสมควรเกี่ยวกับข้อความในค าชี้ขาด  ก็อาจยื่นค าร้องขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ให้
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อนุญาโตตุลาการตีความข้อความนั้นได้ ค าตีความให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค าชี้ขาด และต้องปฏิบัติไปในท านองเดียวกับ
การท าค าชี้ขาด 
   3) หากพบว่าภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ส าเนาค าชี้ขาดไปถึง เมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเห็นว่ามิได้ชี้ขาดในข้อประเด็นสาระส าคัญใด ก็อาจยื่นค าร้องขอต่อเลขาธิการเป็นหนังสือตามแบบที่ส านั กงาน 
คปภ. ก าหนด ขอให้อนุญาโตตุลาการท าค าชี้ขาดเพิ่มเติมในประเด็นข้อนั้นได้ 
 
หมายเหตุ:  
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพจิารณา 
 อัตราการวางเงินเป็นหลักประกันค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณา และอัตรา  
ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 
 หากประชาชนมีข้อพิพาทด้านการประกันภัยเกิดขึ้น และมีความประสงค์จะระงับข้อพิพาท ด้วยวิธีประนอมข้อพิพาท 
หรือวิธีอนุญาโตตุลาการ สามารถขอรับค าปรึกษาได้ที่ ส านักงาน คปภ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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ภาพที ่3.1 กระบวนการระงบัข้อพพิาทด้วยวธีิการอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. 

1. เจา้หนา้ที่ตรวจรบัค าเสนอขอ้พพิาท 
2. รบัวางเงนิเป็นหลกัประกนัตามทุนทรพัย์ 
3. ลงบนัทึกระบบงาน 
4. แจง้การเสนอขอ้พพิาทใหบ้ริษทัประกนัภยั ยื่นค า  
   คดัคา้น พรอ้มวางเงนิหลกัประกนัตามทุนทรพัย์ 

ประชาชนยื่นค าเสนอขอ้พพิาท เพื่อใหร้ะงบัขอ้พพิาท
ดว้ยวธิีการอนุญาโตตุลาการ 

ประสงคป์ระนอม 

คู่    
พพิาท 

ประสงคจ์ะใหม้ี 
การประนอม 

ขอ้พพิาทหรือไม่ 

ไม่ประสงคป์ระนอม 

1. ตัง้ผูป้ระนอมขอ้พพิาท 
2. ด าเนินกระบวนการประนอมขอ้พพิาท 

ส่วนระงบัขอ้พิพาท 
ส่วนอนุญาโตตุลาการ 

A 

1. ด าเนินการใหคู่้พพิาทตกลงตัง้อนุญาโตตุลาการ 
2. ด าเนินกระบวนการพจิารณาในช ัน้อนุญาโตตุลาการ 
3. อนุญาโตตุลาการท าค าวนิิจฉยัชี้ขาดขอ้พพิาท 
4. เจา้หนา้ที่ตรวจกล ัน่กรองค าวนิิจฉยัชี้ขาด 
5. เจา้หนา้ที่ด  าเนินการจดัส่งค าชี้ขาดใหคู่้พพิาท 

การ 
ประนอม 

ขอ้พพิาทส าเร็จ
หรือไม่ 

ท าสญัญา 
ประนีประนอมยอมความ 

A 

1. เจา้หนา้ที่รายงานผลการด าเนินงานต่อเลขาธิการ 
2. แจง้คู่พพิาทวางเงนิค่าใชจ่้ายเพิม่ หรอืคืนเงนิวาง  
   หลกัประกนั (หากม)ี 

ขอ้พิพาทยุติ 
(เสร็จสิ้นกระบวนงาน) 
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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ภาพที ่3.1 กระบวนการระงบัข้อพพิาทด้วยวธีิการอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. 

1. เจา้หนา้ที่ตรวจรบัค าเสนอขอ้พพิาท 
2. รบัวางเงนิเป็นหลกัประกนัตามทุนทรพัย์ 
3. ลงบนัทึกระบบงาน 
4. แจง้การเสนอขอ้พพิาทใหบ้ริษทัประกนัภยั ยื่นค า  
   คดัคา้น พรอ้มวางเงนิหลกัประกนัตามทุนทรพัย์ 

ประชาชนยื่นค าเสนอขอ้พพิาท เพื่อใหร้ะงบัขอ้พพิาท
ดว้ยวธิีการอนุญาโตตุลาการ 

ประสงคป์ระนอม 

คู่    
พพิาท 

ประสงคจ์ะใหม้ี 
การประนอม 

ขอ้พพิาทหรือไม่ 

ไม่ประสงคป์ระนอม 

1. ตัง้ผูป้ระนอมขอ้พพิาท 
2. ด าเนินกระบวนการประนอมขอ้พพิาท 

ส่วนระงบัขอ้พิพาท 
ส่วนอนุญาโตตุลาการ 

A 

1. ด าเนินการใหคู่้พพิาทตกลงตัง้อนุญาโตตุลาการ 
2. ด าเนินกระบวนการพจิารณาในช ัน้อนุญาโตตุลาการ 
3. อนุญาโตตุลาการท าค าวนิิจฉยัชี้ขาดขอ้พพิาท 
4. เจา้หนา้ที่ตรวจกล ัน่กรองค าวนิิจฉยัชี้ขาด 
5. เจา้หนา้ที่ด  าเนินการจดัส่งค าชี้ขาดใหคู่้พพิาท 

การ 
ประนอม 

ขอ้พพิาทส าเร็จ
หรือไม่ 

ท าสญัญา 
ประนีประนอมยอมความ 

A 

1. เจา้หนา้ที่รายงานผลการด าเนินงานต่อเลขาธิการ 
2. แจง้คู่พพิาทวางเงนิค่าใชจ่้ายเพิม่ หรอืคืนเงนิวาง  
   หลกัประกนั (หากม)ี 

ขอ้พิพาทยุติ 
(เสร็จสิ้นกระบวนงาน) 
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3. กระบวนการฟ้องร้องต่อศาล 
 การน าคดีประกันภัยขึ้นสู่ศาลมีได้ 2 กรณีคือ 1) การคัดค้านค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และ 2) การ
ฟ้องร้องต่อศาล 
 3.1 การคัดค้านค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 40 
การคัดค้านค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจท าได้โดยการขอให้ศาลท่ีมีเขตอ านาจเพิกถอนค าชี้ขาดได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1 คู่พิพาทฝ่ายท่ีขอให้เพิกถอนค าชีข้าดสามารถพิสูจน์ได้ว่า 
    1) คู่สัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้น 
   2) สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแห่งประเทศที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือ
ตามกฎหมายไทยในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงดังกล่าว 
   3) ไม่มีการแจ้งให้คู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนค าชี้ขาดรู้ล่วงหน้าโดยชอบถึงการแต่งตั้งคณะ
อนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าต่อสู้คดีในชั้น
อนุญาโตตุลาการได้เพราะเหตุประการอ่ืน 
   4) ค าชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือค าชี้ขาดวินิจฉัย
เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ถ้าค าชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้น
สามารถแยกออกได้จากค าชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้วศาลอาจเพิกถอนเฉพาะส่วนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่ง
สัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนั้นก็ได้ หรือ  
   5) องค์ประกอบของอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการมิได้เป็นไป
ตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือในกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนองค์ประกอบดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมายนี้ 
  3.1.2 มีกรณีปรากฏต่อศาลว่า 
   1) ค าชี้ขาดนั้นเก่ียวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย 
หรือ  
   2) การยอมรับหรือการบังคับตามค าชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน 
  มาตรา 42 เมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดประสงค์จะให้มีการบังคับตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ            
ให้คู่พิพาทฝ่ายนั้นยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจภายในก าหนดเวลาสามปีนับแต่วันที่อาจบังคับตามค าชี้ขาดได้     
เมื่อศาลได้รับค าร้องดังกล่าวให้รีบท าการไต่สวน และมีค าพิพากษาโดยพลัน 
  ผู้ร้องขอบังคับตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อศาล 
   (1) ต้นฉบับค าชี้ขาด หรือส าเนาที่รับรองถูกต้อง 
   (2) ต้นฉบับสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือส าเนาที่รับรองถูกต้อง 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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   (3) ค าแปลเป็นภาษาไทยของค าชี้ขาดและสัญญาอนุญาโตตุลาการโดยมีผู้แปลซึ่งได้สาบานตัวแล้ว
หรือปฏิญาณตนต่อหน้าศาลหรือต่อหน้าเจ้าพนักงานหรือบุคคลที่มีอ านาจในการรับค าสาบาน หรือปฏิญาณหรือ
รับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในการรับรองค าแปล หรือผู้แทนทางการฑูตหรือกงสุลไทยในประเทศที่มีการท า        
ค าชี้ขาดหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้น (ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
 3.2 การฟ้องร้องต่อศาล ในกรณีประกันชีวิต การฟ้องร้องต่อศาลโดยทั่วไปแล้ว จะเป็นคดีแพ่ง ซึ่งเป็นคดีที่มี
การโต้แย้งสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง เช่น การฟ้องให้ผู้กู้ช าระเงินตามสัญญากู้ หรือการฟ้องเรียกให้
ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการฟ้องมุ่งให้จ าเลยช าระเงิน มิใช่มุ่งที่จะให้จ าเลย
ต้องถูกลงโทษ เช่น จ าคุกดังเช่นคดีอาญา 
  3.2.1 บคุคลท่ีมีสิทธิน าคดีแพ่งขึน้ฟ้องร้องต่อศาล จะต้องมีเหตุตามกฎหมายก าหนดไว้ 2 ประการ คือ  
   1) การโต้แย้งสิทธิ หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทบกระเทือนหรือละเมิดต่อ
สิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมายของบุคคลอ่ืน สิทธินี้มิได้หมายถึงสิทธิในทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงสิทธิ
อ่ืน ๆ ด้วย เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิในครอบครัว หรือสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง  
   2) การต้องใช้สิทธิทางศาล หมายถึง กรณีที่กฎหมายก าหนดให้การกระท าบางอย่างต้องได้รับ
อนุญาตหรือได้รับการรับรองจากศาลก่อน เช่น การขอเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตาย การขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ การขอท า       
นิติกรรมแทนผู้เยาว์ การขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือการ
ขอให้แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นต้น  
  3.2.2 ค่าธรรมเนียมศาล การด าเนินคดีแพ่งนั้นปกติคู่ความจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเสมอ เช่น ค่า
ขึ้นศาล ค่าค าร้อง ค่าแต่งทนาย ค่าอ้างเอกสาร เป็นต้น 
  3.2.3 การส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้อง เมื่อโจทก์ได้มีการยื่นฟ้องแล้ว โจทก์ต้องส่งหมายเรียกและ
ส าเนาค าฟ้องให้แก่จ าเลย เพื่อให้จ าเลยแก้คดี โดยโจทก์ต้องน าเจ้าหน้าที่พนักงานศาลไปส่งหมายเรียกแก่จ าเลย
ภายใน 7 วัน นับแต่วันยื่นค าฟ้อง และโจทก์ต้องจ่ายค่าพาหนะและค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานศาล หากไม่สามารถ
ส่งให้ตัวจ าเลยได้ ศาลอาจสั่งให้ (1) ปิดหมายเรียกไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของจ าเลย
หรือ (2) อาจลงโฆษณา โดยวิธีอ่ืนใดตามที่ศาลเห็นสมควร ซึ่งทางปฏิบัติศาลจะให้ส่งโดยประกาศหนังสือพิมพ์ กรณี
ข้อ (1), (2) นั้น กฎหมายให้มีผลใช้ได้เมื่อก าหนดระยะเวลา 15 วัน ได้ล่วงพ้นไปแล้วนับแต่วันปิดหมายหรือประกาศ
โฆษณา 
  3.2.4 การย่ืนค าให้การ เมื่อส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องให้จ าเลยแล้ว จ าเลยต้องท าค าให้การเป็น
หนังสือยื่นต่อศาลภายใน 15 วัน หรือในกรณีคดีไม่มีข้อยุ่งยาก จ าเลยต้องท าค าให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลก่อนหรือ
ในวันนัดพิจารณา 
  3.2.5 การสืบพยาน เมื่อโจทก์ได้ฟ้องและจ าเลยได้ยื่นค าให้การต่อสู้คดีหรือกรณีที่จ าเลยขาดนัดยื่น
ค าให้การแล้ว ศาลจะนับสืบพยานโจทก์หรือจ าเลยแล้วแต่กรณี การสืบพยานนี้คู่ความจะน าพยานบุคคลเข้าสาบานตัว
และเบิกความต่อศาล และในระหว่างการสืบพยานคู่ความสามารถอ้างเอกสารประกอบการซักถามหรือถามค้านได้ เมื่อ
การสืบพยานของคู่ความทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ศาลจะนัดฟังค าพิพากษาต่อไป 
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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   (3) ค าแปลเป็นภาษาไทยของค าชี้ขาดและสัญญาอนุญาโตตุลาการโดยมีผู้แปลซึ่งได้สาบานตัวแล้ว
หรือปฏิญาณตนต่อหน้าศาลหรือต่อหน้าเจ้าพนักงานหรือบุคคลที่มีอ านาจในการรับค าสาบาน หรือปฏิญาณหรือ
รับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในการรับรองค าแปล หรือผู้แทนทางการฑูตหรือกงสุลไทยในประเทศที่มีการท า        
ค าชี้ขาดหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้น (ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
 3.2 การฟ้องร้องต่อศาล ในกรณีประกันชีวิต การฟ้องร้องต่อศาลโดยทั่วไปแล้ว จะเป็นคดีแพ่ง ซึ่งเป็นคดีที่มี
การโต้แย้งสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง เช่น การฟ้องให้ผู้กู้ช าระเงินตามสัญญากู้ หรือการฟ้องเรียกให้
ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการฟ้องมุ่งให้จ าเลยช าระเงิน มิใช่มุ่งที่จะให้จ าเลย
ต้องถูกลงโทษ เช่น จ าคุกดังเช่นคดีอาญา 
  3.2.1 บคุคลท่ีมีสิทธิน าคดีแพ่งขึน้ฟ้องร้องต่อศาล จะต้องมีเหตุตามกฎหมายก าหนดไว้ 2 ประการ คือ  
   1) การโต้แย้งสิทธิ หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทบกระเทือนหรือละเมิดต่อ
สิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมายของบุคคลอ่ืน สิทธินี้มิได้หมายถึงสิทธิในทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงสิทธิ
อ่ืน ๆ ด้วย เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิในครอบครัว หรือสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง  
   2) การต้องใช้สิทธิทางศาล หมายถึง กรณีที่กฎหมายก าหนดให้การกระท าบางอย่างต้องได้รับ
อนุญาตหรือได้รับการรับรองจากศาลก่อน เช่น การขอเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตาย การขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ การขอท า       
นิติกรรมแทนผู้เยาว์ การขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือการ
ขอให้แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นต้น  
  3.2.2 ค่าธรรมเนียมศาล การด าเนินคดีแพ่งนั้นปกติคู่ความจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเสมอ เช่น ค่า
ขึ้นศาล ค่าค าร้อง ค่าแต่งทนาย ค่าอ้างเอกสาร เป็นต้น 
  3.2.3 การส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้อง เมื่อโจทก์ได้มีการยื่นฟ้องแล้ว โจทก์ต้องส่งหมายเรียกและ
ส าเนาค าฟ้องให้แก่จ าเลย เพื่อให้จ าเลยแก้คดี โดยโจทก์ต้องน าเจ้าหน้าที่พนักงานศาลไปส่งหมายเรียกแก่จ าเลย
ภายใน 7 วัน นับแต่วันยื่นค าฟ้อง และโจทก์ต้องจ่ายค่าพาหนะและค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานศาล หากไม่สามารถ
ส่งให้ตัวจ าเลยได้ ศาลอาจสั่งให้ (1) ปิดหมายเรียกไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของจ าเลย
หรือ (2) อาจลงโฆษณา โดยวิธีอ่ืนใดตามที่ศาลเห็นสมควร ซึ่งทางปฏิบัติศาลจะให้ส่งโดยประกาศหนังสือพิมพ์ กรณี
ข้อ (1), (2) นั้น กฎหมายให้มีผลใช้ได้เมื่อก าหนดระยะเวลา 15 วัน ได้ล่วงพ้นไปแล้วนับแต่วันปิดหมายหรือประกาศ
โฆษณา 
  3.2.4 การย่ืนค าให้การ เมื่อส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องให้จ าเลยแล้ว จ าเลยต้องท าค าให้การเป็น
หนังสือยื่นต่อศาลภายใน 15 วัน หรือในกรณีคดีไม่มีข้อยุ่งยาก จ าเลยต้องท าค าให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลก่อนหรือ
ในวันนัดพิจารณา 
  3.2.5 การสืบพยาน เมื่อโจทก์ได้ฟ้องและจ าเลยได้ยื่นค าให้การต่อสู้คดีหรือกรณีที่จ าเลยขาดนัดยื่น
ค าให้การแล้ว ศาลจะนับสืบพยานโจทก์หรือจ าเลยแล้วแต่กรณี การสืบพยานนี้คู่ความจะน าพยานบุคคลเข้าสาบานตัว
และเบิกความต่อศาล และในระหว่างการสืบพยานคู่ความสามารถอ้างเอกสารประกอบการซักถามหรือถามค้านได้ เมื่อ
การสืบพยานของคู่ความทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ศาลจะนัดฟังค าพิพากษาต่อไป 
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  3.2.6 การบังคับคดี คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีตามค าพิพากษาสามารถด าเนินการบังคับคดีเพื่อให้มีการ
ปฏิบัติไปตามค าพิพากษาได้ หากคู่ความฝ่ายที่แพ้คดีไม่ยอมปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษา โดยอาจยึด อายัด
ทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษามาขายทอดตลาดหรือจับกุม คุมขังลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ในกรณีไม่ยอมกระท า
การตามที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษา 

ตารางที ่3.2 เปรียบเทยีบวธีิการระงบัข้อพพิาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไกล่เกลีย่ประนอมข้อพพิาท อนุญาโตตุลาการ ด าเนินคดใีนศาล 
คู่พิพาทตัดสินใจเอง คนกลางตัดสิน คนกลางตัดสิน 
เลือกผู้ไกล่เกลี่ยได้ เลือกผู้ตัดสินได้ เลือกผู้ตัดสินไม่ได้ 
ความลับ ความลับ เปิดเผย 
รักษาความสัมพันธ์ เป็นปฏิปักษ์ เป็นปฏิปักษ์ 

ไกล่เกลีย่ประนอมข้อพพิาท อนุญาโตตุลาการ ด าเนินคดใีนศาล 
เรียบง่าย ควบคุมกระบวนการได้บ้าง เป็นไปตามกฎหมาย 
ประหยัดค่าใช้จ่าย มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายสูง 
รวดเร็ว รวดเร็ว ใช้เวลานาน 
เชี่ยวชาญทักษะ เชี่ยวชาญเนื้อหา เชี่ยวชาญกฎหมาย 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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เร่ืองที ่3.4  
กรณศึีกษาเกีย่วกบัการให้บริการแก่ลูกค้า 
 
 
 ในการท าสัญญาประกันชีวิตควรมีตัวแทนประกันชีวิตท าหน้าที่ในการชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับ
ประกันภัยได้ตกลงท าสัญญากัน ตัวแทนประกันชีวิตมีหน้าที่หลักในการท าให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพอใจใน
การท าประกันชีวิต และจะต้องท าหน้าที่สนับสนุนการขาย ไปติดต่อเยี่ยมเยียน และช่วยด าเนินการอ านวยความ
สะดวกหรือให้ค าปรึกษาให้แก่ลูกค้าในสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการขาย ดังนั้นหน้าที่ส าคัญหน้าที่หนึ่งของ
ตัวแทนประกันชีวิต คือการให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอแก่ผู้เอาประกันภัย ตัวแทนต้องให้บริการหลังการขายที่ดี ตาม
เงื่อนไขแห่งกรรมธรรม์ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ และผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
จรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตในข้อที่ 2 เร่ืองการให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึง
สิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ความหมายคือตัวแทนควรมีความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียร
ในการให้บริการติดตามให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ ต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
 
1. กรณศึีกษาทีต่วัแทนประกนัชีวติสมควรท า เร่ืองการให้บริการแก่ลูกค้า 
 เร่ืองที่ 1 การน าส่งเบีย้ประกนัภัย 
 นาย ก. เป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง รับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรในการให้บริการ ไม่เคยผิดนัด ไม่
ละเลยการไปเก็บเบี้ยประกันภัย และถ้าไม่สามารถไปเก็บเบี้ยประกันภัยเองได้ นาย ก. ก็จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 
และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบตั้งแต่เก็บเบี้ยประกันภัยครั้งแรกแล้วว่า การเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ในการให้บริการ
ของนาย ก. แต่ถ้าเมื่อใดที่นาย ก. ไม่สามารถมาเก็บเบี้ยประกันภัยได้ตามที่ก าหนด ก็เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
เองที่ต้องเป็น ผู้ส่งเบี้ยประกันภัยให้ถึงบริษัท เพื่อมิให้กรรมธรรม์ขาดอายุ และได้รับการคุ้มครองต่อไป หรือหากเมื่อใด
ที่ นาย ก.   ไม่สะดวก ติดภารกิจ หรือเดินทางไปต่างประเทศก็จะแจ้งลูกค้าก่อนเป็นการล่วงหน้าว่าจะมอบหมายให้
เลขาหรือทีมงานเข้าไปให้บริการแทน 
 เร่ืองที่ 2 การให้ข้อมูลผลประโยชน์ความคุ้มครอง 
 นาย ข. เป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ทุกครั้งที่น าเสนอประกันชีวิตให้กับผู้มุ่งหวัง นาย ข. จะ
อธิบายว่า สิ่งที่น าเสนอคือประกันชีวิต ผู้มุ่งหวังเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ให้ความคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ที่ได้รับระหว่างปีกรมธรรม์เป็นอย่างไร และผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อกรมธรรม์ครบก าหนดเป็นเช่นไร ไม่
เคยพูดว่าเป็นการฝากเงิน ไม่เคยพูดว่าผลประโยชน์ได้รับระหว่างปีกรมธรรม์นั้นเป็นดอกเบี้ย แต่จะพูดย้ าเสมอว่าเงินที่
ได้รับนั้นคือ เงินคืนตามกรมธรรม์ หากผู้มุ่งหวังต้องการทราบผลตอบแทนที่แท้จริงเพื่อเปรียบเทียบว่าผลตอบแทนของ
บริษัทประกันชีวิตไหนดีกว่ากัน เพราะจ านวนเงินคืนรายปี จ านวนเงินที่จะได้รับเมื่อสัญญาครบก าหนดและ
ผลตอบแทนตลอดสัญญาของบริษัทนั้นแตกต่างกัน นาย ข. จะแจ้งอัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR: Internal Rate of 
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ตวัแทนฯ ต้องให้บรกิำร

ควำมหมำยคอืตวัแทนฯ ควรมคีวำม
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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เร่ืองที ่3.4  
กรณศึีกษาเกีย่วกบัการให้บริการแก่ลูกค้า 
 
 
 ในการท าสัญญาประกันชีวิตควรมีตัวแทนประกันชีวิตท าหน้าที่ในการชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับ
ประกันภัยได้ตกลงท าสัญญากัน ตัวแทนประกันชีวิตมีหน้าที่หลักในการท าให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพอใจใน
การท าประกันชีวิต และจะต้องท าหน้าที่สนับสนุนการขาย ไปติดต่อเยี่ยมเยียน และช่วยด าเนินการอ านวยความ
สะดวกหรือให้ค าปรึกษาให้แก่ลูกค้าในสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการขาย ดังนั้นหน้าที่ส าคัญหน้าที่หนึ่งของ
ตัวแทนประกันชีวิต คือการให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอแก่ผู้เอาประกันภัย ตัวแทนต้องให้บริการหลังการขายที่ดี ตาม
เงื่อนไขแห่งกรรมธรรม์ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ และผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
จรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตในข้อที่ 2 เร่ืองการให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึง
สิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ความหมายคือตัวแทนควรมีความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียร
ในการให้บริการติดตามให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ ต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
 
1. กรณศึีกษาทีต่วัแทนประกนัชีวติสมควรท า เร่ืองการให้บริการแก่ลูกค้า 
 เร่ืองที่ 1 การน าส่งเบีย้ประกนัภัย 
 นาย ก. เป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง รับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรในการให้บริการ ไม่เคยผิดนัด ไม่
ละเลยการไปเก็บเบี้ยประกันภัย และถ้าไม่สามารถไปเก็บเบี้ยประกันภัยเองได้ นาย ก. ก็จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 
และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบตั้งแต่เก็บเบี้ยประกันภัยครั้งแรกแล้วว่า การเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ในการให้บริการ
ของนาย ก. แต่ถ้าเมื่อใดที่นาย ก. ไม่สามารถมาเก็บเบี้ยประกันภัยได้ตามที่ก าหนด ก็เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
เองที่ต้องเป็น ผู้ส่งเบี้ยประกันภัยให้ถึงบริษัท เพื่อมิให้กรรมธรรม์ขาดอายุ และได้รับการคุ้มครองต่อไป หรือหากเมื่อใด
ที่ นาย ก.   ไม่สะดวก ติดภารกิจ หรือเดินทางไปต่างประเทศก็จะแจ้งลูกค้าก่อนเป็นการล่วงหน้าว่าจะมอบหมายให้
เลขาหรือทีมงานเข้าไปให้บริการแทน 
 เร่ืองที่ 2 การให้ข้อมูลผลประโยชน์ความคุ้มครอง 
 นาย ข. เป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ทุกครั้งที่น าเสนอประกันชีวิตให้กับผู้มุ่งหวัง นาย ข. จะ
อธิบายว่า สิ่งที่น าเสนอคือประกันชีวิต ผู้มุ่งหวังเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ให้ความคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ที่ได้รับระหว่างปีกรมธรรม์เป็นอย่างไร และผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อกรมธรรม์ครบก าหนดเป็นเช่นไร ไม่
เคยพูดว่าเป็นการฝากเงิน ไม่เคยพูดว่าผลประโยชน์ได้รับระหว่างปีกรมธรรม์นั้นเป็นดอกเบี้ย แต่จะพูดย้ าเสมอว่าเงินที่
ได้รับนั้นคือ เงินคืนตามกรมธรรม์ หากผู้มุ่งหวังต้องการทราบผลตอบแทนที่แท้จริงเพื่อเปรียบเทียบว่าผลตอบแทนของ
บริษัทประกันชีวิตไหนดีกว่ากัน เพราะจ านวนเงินคืนรายปี จ านวนเงินที่จะได้รับเมื่อสัญญาครบก าหนดและ
ผลตอบแทนตลอดสัญญาของบริษัทนั้นแตกต่างกัน นาย ข. จะแจ้งอัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR: Internal Rate of 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

3-26 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 

Return) ให้ผู้มุ่งหวังทราบ และไม่เคยบังคับผู้มุ่งหวังในการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ผู้มุ่งหวังเลือกในสิ่งที่ตนต้องการ 
หากผู้มุ่งหวัง ตกลงท าสัญญา นาย ข. จะแจ้งให้ผู้มุ่งหวังตอบค าถามในใบค าขอเอาประกันภัยตามความเป็นจริงทุกครั้ง 
เพราะนาย ข. ระลึกไว้เสมอว่า ถ้าเมื่อใดลูกค้าโกหกปกปิดข้อความจริง ที่อาจท าให้บริษัทผู้รับประกันภัยปฏิเสธการ
จ่ายผลประโยชนต์ามกรมธรรม์ ลูกค้าจะไม่ได้รับผลประโยชนต์ามทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์ เมื่อนั้นจะน าความสูญเสียมาให้
ทั้งลูกค้า ครอบครัวของลูกค้า รวมถึงตัวนาย ข. เองด้วย 
 เร่ืองที่ 3 การเยีย่มเยยีนลูกค้าตามวาระโอกาส 
 นาย ค. เป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง มองว่าโอกาสในการขายเพิ่ม และได้ลูกค้ารายใหม่ มาจาก
ฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ ดังนั้นการเยี่ยมเยียนลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะทุกครั้งที่ไปจะทราบสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับลูกค้า เช่น หากลูกค้าก าลังจะแต่งงาน ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองรายได้เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพิ่มมากขึ้น หาก
ลูกค้าก าลังจะมีบุตร ความต้องการประกันชีวิตคุ้มครองผู้ที่อยู่ในอุปการะจะเพิ่มขึ้น รวมถึงเมื่อบุตรคลอดออกมาแล้ว
นั้นก็ต้องการประกันชีวิต ควบคู่กับประกันสุขภาพ เป็นต้น นาย ค. ถือว่าลูกค้าเป็นผู้ที่ส าคัญที่สุด ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิตหรือไม่ นาย ค. ก็ยินดีที่จะให้บริการทั้งสิ้น นาย ค. หวังว่าการให้บริการที่ดีอย่าง
สม่ าเสมอนี้ จะท าให้ลูกค้าแนะน าและบอกต่อ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนในการหาลูกค้ารายใหม่ของนาย ค. เองอีก
ด้วย 
 
2. กรณศึีกษาทีต่วัแทนประกนัชีวติไม่สมควรท า เร่ืองการให้บริการแก่ลูกค้า 
 เร่ืองที่ 1 การไม่ให้บริการของตวัแทนประกนัชีวติ  
 นางสาว ง. เป็นลูกค้าของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ได้เดินทางเข้ามาแจ้งที่บริษัทว่าไม่พอใจในการ
ให้บริการของตัวแทน จ. ที่หลังจากนางสาว ง. ซื้อประกันชีวิตไป ตัวแทน จ. ก็ไม่เคยเข้ามา ให้บริการเก็บเบี้ย
ประกันภัย และเยี่ยมเยียนดูแลเหมือนที่กล่าวอ้างว่าตนเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ดี มีรางวัลการันตี เมื่อนางสาว ง. 
เจ็บป่วย ก็ต้องด าเนินเร่ืองการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง โทรศัพท์ไปก็ไม่ค่อยรับสาย เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา มี
ตัวแทน ฉ. ตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทเดียวกับนาย จ. มาน าเสนอประกันชีวิตให้กับนางสาว ง. นางสาว ง. เห็นว่า
แบบประกันภัยดีเหมาะสมกับตนเองจึงซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ นาย ฉ. อธิบายรายละเอียดของแบบประกันภัย 
ข้อยกเว้นการคุ้มครองให้กับนางสาว ง. ทราบอย่างชัดเจน แนะน าให้เข้าใจถึงเงื่อนไขและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับ 
และนาย ฉ. ยังหมั่นโทรศัพท์มาถามสารทุกข์สุกดิบของนางสาว ง. อย่างสม่ าเสมอ ท าให้นางสาว ง. ประทับใจ และ
อยากเปลี่ยนตัวแทนประกันชีวิต จากนาย จ. มาเป็นนาย ฉ. ดังนั้นนางสาว ง. จึงแจ้งมายังบริษัทประกันชีวิตเพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงตัวแทนประกันชีวิตผู้ให้บริการ 
 ประเด็นปัญหาการละเลยไม่ให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตมักเกิดขึ้นบ่อย เมื่อมีการขายสินค้าเกิดขึ้น 
ความคาดหวังที่ดีจะได้รับบริการที่หลังการขายย่อมตามมา บริษัทประกันชีวิตนอกจากจะให้การอบรมตัวแทนประกัน
ชีวิตเร่ืองการให้บริการที่ดีแล้วนั้น บริษัทต้องตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งการเสื่อมเสียชื่อเสียง การถูกฟ้องร้อง ดังนั้น
บริษัทประกันชีวิตควรมีมาตรการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ 
 1) บริษัทต้องบันทึกข้อร้องเรียนของนางสาว ง. ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2) บริษัทต้องแจ้งเร่ืองร้องเรียนให้ตัวแทนประกันชีวิต และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 3) บริษัทต้องให้โอกาสตัวแทนประกันชีวิตในการประสานงานกับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหา 
 4) หากตัวแทนประกันชีวิตไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ บริษัทจะท าการเจรจา หรือเสนอทางเลือกให้กับลูกค้า 
 5) หากลูกค้ารับข้อเสนอ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนก็จะท าการบันทึกข้อตกลง  
 6) หากลูกค้าไม่รับข้อเสนอ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนก็จะท าการเสนอเร่ืองให้ผู้บริหารสายงานพิจารณา  
 7) แจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วัน 
 8) บันทึกผล 
 9) หากลูกค้ายังไม่พอใจในข้อตกลง ลูกค้าสามารถน าข้อร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาท หรือ
กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
 ทั้งนี้บริษัทควรจัดให้มีระเบียบในการดูแลผลงาน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนตัวแทนให้มีการบริการหลังการ
ขายที่ดีให้กับผู้เอาประกันภัย  
 เร่ืองที่ 2 การไม่ให้ข้อมูลเร่ืองผลตอบแทนและความเส่ียง 
 นาย ช. เป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง มีใบอนุญาตเป็นผู้แนะน าการลงทุน สามารถแนะน ากรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ นาย ช. เห็นว่าบริษัทที่ตนท างานอยู่
นั้นมีแบบประกันยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ขายอยู่ จึงไปน าเสนอให้ลูกค้าเดิมที่ท าประกันชีวิตอยู่กับตน โดยที่ไม่ได้ท า
การวิเคราะห์ความต้องการและความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ ตอนที่เสนอขายนั้นก็พูดแต่ว่า ได้ผลตอบแทนสูงกว่ากรมธรรม์
แบบเดิม ๆ  และยังย้ าว่าได้รับผลตอบแทนแน่นอน จึงท าให้ลูกค้าหลงเชื่อ เมื่อเวลาผ่านไป 3 ปี ลูกค้าอยากทราบว่า
เงินที่จ่ายไปเป็นจ านวนเท่าใดแล้ว ปรากฏว่า เงินที่จ่ายไป 100,000 บาทนั้น มูลค่าลดลงเหลือ 90,000 บาท ท าให้
ลูกค้าไม่พอใจอย่างมาก เพราะเงินจ านวนนี้จ าเป็นต้องน าไปใช้เพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตร ลูกค้าจึงท าการร้องเรียน
มายังบริษัท 
 ประเด็นปัญหาการที่ตัวแทนประกันชีวิตละเลยไม่ให้ข้อมูลในเร่ืองผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
ผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์นั้น เป็นเรื่องที่บริษัท
ประกันชีวิตต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก การอบรมความรู้เรื่องการลงทุนต้องกระท าตลอดเวลา เพราะการลงทุนใน
ตลาดการเงิน ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนั้นไม่แน่นอน ผันผวนไปตามวัฏจักรทางเศรษฐกิจ และควรเปรียบเทียบให้ลูกค้า
เห็นว่า การประกันชีวิต การลงทุน และการประกันชีวิตควบการลงทุนนั้น มีความแตกต่างกันเช่นไร เพื่อให้ลูกค้าได้
ตัดสินใจบนพื้นฐานของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ เร่ืองที่ควรแนะน าให้กับลูกค้า คือ นโยบายการลงทนุ
ผลตอบแทน เงินลงทุนเริ่มต้น ระยะเวลาลงทุน การถอนเงินลงทุน การคิดค่าธรรมเนียม และความยืดหยุ่นในการ
ลงทุน  
 หากตัวแทนประกันชีวิตไม่ให้ค าแนะน าการลงทุนที่เหมาะสม ให้กับผู้มุ่งหวังที่ต้องการกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ บริษัทควรมีมาตรการรองรับ เช่น บทก าหนดโทษ 
เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตมีความระมัดระวังก่อนการเสนอขาย รวมไปถึงบริษัทควรมีการตรวจสอบความเข้าใจไปยังผู้
มุ่งหวังก่อนการพิจารณารับประกันภัย การตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอขายและแบบประเมินความเส่ียง 
เพราะการที่ลูกค้าเข้าใจผิด มีโอกาสท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ และเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงบริษัทประกันชีวิตอีกด้วย 
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  2.1.4 นัดพร้อมผู้ประนอมข้อพิพาทและคู่พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้
ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน และบันทึกการประนอมข้อพิพาท 
  2.1.5 ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ 
รวมทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  1) ผลการด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทส าเร็จ 
   (1) ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   (2) กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้คู่พิพาทท าการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญาดังกล่าว ภายใต้ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการฯ 
   (3) สรุปส านวนยุติข้อพิพาท 
   (4) ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่าย และขออนุมัติคืนเงินวางหลักประกัน 
   (5) บันทึกข้อพิพาทยุติในสาระบบงาน 
  2) ผลการประนอมข้อพิพาท กรณีประนอมข้อพิพาทไม่ส าเร็จ 
   (1) นัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
   (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 
 2.2 กระบวนการระงับข้อพิพ าท ด้วยวิ ธีอนุญ าโตตุลาการ  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท ที่มีกฎ ระเบียบ รองรับการด าเนินงานโดยยึดหลักการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ท าให้การระงับข้อพิพาท
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชน
ไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททาง
ประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา
ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.2.1 การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
  2.2.2 การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) 
  2.2.3 การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
  2.2.4 การประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ 
  2.2.5 การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
  2.2.6 การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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 3) บริษัทต้องให้โอกาสตัวแทนประกันชีวิตในการประสานงานกับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหา 
 4) หากตัวแทนประกันชีวิตไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ บริษัทจะท าการเจรจา หรือเสนอทางเลือกให้กับลูกค้า 
 5) หากลูกค้ารับข้อเสนอ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนก็จะท าการบันทึกข้อตกลง  
 6) หากลูกค้าไม่รับข้อเสนอ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนก็จะท าการเสนอเร่ืองให้ผู้บริหารสายงานพิจารณา  
 7) แจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วัน 
 8) บันทึกผล 
 9) หากลูกค้ายังไม่พอใจในข้อตกลง ลูกค้าสามารถน าข้อร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาท หรือ
กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
 ทั้งนี้บริษัทควรจัดให้มีระเบียบในการดูแลผลงาน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนตัวแทนให้มีการบริการหลังการ
ขายที่ดีให้กับผู้เอาประกันภัย  
 เร่ืองที่ 2 การไม่ให้ข้อมูลเร่ืองผลตอบแทนและความเส่ียง 
 นาย ช. เป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง มีใบอนุญาตเป็นผู้แนะน าการลงทุน สามารถแนะน ากรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ นาย ช. เห็นว่าบริษัทที่ตนท างานอยู่
นั้นมีแบบประกันยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ขายอยู่ จึงไปน าเสนอให้ลูกค้าเดิมที่ท าประกันชีวิตอยู่กับตน โดยที่ไม่ได้ท า
การวิเคราะห์ความต้องการและความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ ตอนที่เสนอขายนั้นก็พูดแต่ว่า ได้ผลตอบแทนสูงกว่ากรมธรรม์
แบบเดิม ๆ  และยังย้ าว่าได้รับผลตอบแทนแน่นอน จึงท าให้ลูกค้าหลงเชื่อ เมื่อเวลาผ่านไป 3 ปี ลูกค้าอยากทราบว่า
เงินที่จ่ายไปเป็นจ านวนเท่าใดแล้ว ปรากฏว่า เงินที่จ่ายไป 100,000 บาทนั้น มูลค่าลดลงเหลือ 90,000 บาท ท าให้
ลูกค้าไม่พอใจอย่างมาก เพราะเงินจ านวนนี้จ าเป็นต้องน าไปใช้เพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตร ลูกค้าจึงท าการร้องเรียน
มายังบริษัท 
 ประเด็นปัญหาการที่ตัวแทนประกันชีวิตละเลยไม่ให้ข้อมูลในเร่ืองผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
ผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์นั้น เป็นเรื่องที่บริษัท
ประกันชีวิตต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก การอบรมความรู้เรื่องการลงทุนต้องกระท าตลอดเวลา เพราะการลงทุนใน
ตลาดการเงิน ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่แน่นอน ผันผวนไปตามวัฏจักรทางเศรษฐกิจ และควรเปรียบเทียบให้ลูกค้า
เห็นว่า การประกันชีวิต การลงทุน และการประกันชีวิตควบการลงทุนนั้น มีความแตกต่างกันเช่นไร เพื่อให้ลูกค้าได้
ตัดสินใจบนพื้นฐานของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ เร่ืองที่ควรแนะน าให้กับลูกค้า คือ นโยบายการลงทนุ
ผลตอบแทน เงินลงทุนเริ่มต้น ระยะเวลาลงทุน การถอนเงินลงทุน การคิดค่าธรรมเนียม และความยืดหยุ่นในการ
ลงทุน  
 หากตัวแทนประกันชีวิตไม่ให้ค าแนะน าการลงทุนที่เหมาะสม ให้กับผู้มุ่งหวังที่ต้องการกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ บริษัทควรมีมาตรการรองรับ เช่น บทก าหนดโทษ 
เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตมีความระมัดระวังก่อนการเสนอขาย รวมไปถึงบริษัทควรมีการตรวจสอบความเข้าใจไปยังผู้
มุ่งหวังก่อนการพิจารณารับประกันภัย การตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอขายและแบบประเมินความเสี่ยง 
เพราะการที่ลูกค้าเข้าใจผิด มีโอกาสท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ และเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงบริษัทประกันชีวิตอีกด้วย 
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บรรณานุกรม 
 
 
โคลงโลกนิติ ฉบับพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร. 
ส านักส่งเสรมิและการศึกษาต่อเนือ่ง. แนวปฏิบัติในการจัดการข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ. มหาวิทยาลยัสงขลา-

นครินทร ์
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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