
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น : 
กลุ่มที่ 4 การยกระดับการกํากับพฤติกรรมทางตลาด                   

และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

19 เมษายน 2560
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การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคดิเห็น (เวลา 1 ชั่วโมง 35 นาที)

• Session 1 : 10.25 น. - 10.30 น. นําเสนอภาพรวมทั้ง 3 ประเด็น 5 นาที

• Session 2 : 10.30 น. - 11.00 น. การกํากับและตรวจสอบคนกลางประกันภัย

                       (รับฟังความเห็นและสรุป 30 นาที)

• Session 3 : 11.00 น. - 11.30 น. การจัดการสินไหมและเรื่องร้องเรียน  

                    (รับฟังความเห็นและสรุป 30 นาที)

• Session 4 : 11.30 น. - 11.40 น. การส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย  

                    (รับฟังความเห็นและสรุป 10 นาที)

• Session 5 : 11.40 น. - 12.00 น. สรุปผลการหารือ (20 นาที)
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กติกาการประชุมกลุ่มย่อยที่ 4
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การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกนัภัย ประจําปี 2559
(CEO Insurance Forum 2016)

ประเด็นการกํากับพฤติกรรมทางการตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ที่มีการกล่าวถึงในเวที    
การหารือปีที่ผ่านมา
� พฤติกรรมการดําเนินงานของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
� การบริหารจัดการสินไหมทดแทน
� การขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประกันภัยของประชาชน
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การดําเนินงานของสํานักงาน คปภ.

- แต่งตั้งคณะทํางานในการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารความเสี่ยง            
การตรวจสอบและควบคุมภายในเกี่ยวกับการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย 
- กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันภัยทุกบริษัทพึงจัดให้มี

- ยกร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต 

- เชิญบริษัทประกันภัยทุกบริษัท สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศดังกล่าว 

- คณะกรรมการ คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ ทั้ง 2 ฉบับ ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 

- ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการ คปภ. ได้ลงนามในประกาศฯ แล้ว เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2559 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น
กําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (4 กันยายน 2559) เป็นต้นไป
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ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

1. การร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางตลาดที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยของประชาชน ยังคงมีอยู่
อย่างต่อเนื่อง

2. การปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 
2559 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2559 ทั้ง 2 ฉบับ ยังไม่มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม



แนวทางและบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาการกํากับและตรวจสอบคนกลาง
ประกันภัยและการควบคุมคุณภาพการให้บริการ

การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการสินไหม และการจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านการประกันภัย

การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยแก่ประชาชน

1

2

3

กลุ่มย่อยที่ 4 เรื่องการยกระดับการกํากับพฤติกรรมทางตลาด                
และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
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ประเด็นการหารือ



สังกัดของนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดา

ประเภท สังกัด ไม่สังกัด

ธนาคาร ไม่ใช่ธนาคาร

นายหน้าประกันชีวิต 80,940 1,986 20,607

นายหน้าประกันวินาศภัย 67,712 5,205 48,700

รวม 148,652 7,191 69,307

สถิติช่องทางการจําหน่าย ปี พ.ศ. 2559 
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เบี้ยประกันชีวิตจําแนกตามช่องทางการจําหน่าย

เบี้ยประกันวินาศภัยจําแนกตามช่องทางการจําหน่าย

ใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า (บุคคลธรรมดา)

ใบอนุญาต ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย รวม

ตัวแทน 274,703 20,216 294,919

นายหน้า 103,533 121,617 225,150

รวม 378,236 141,833 520,069

ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล

ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต และ
ประกันวินาศภัย

รวม

197 459 69 725

ข้อมูล ณ  31 ธันวาคม 2559 : สํานักงาน คปภ.



Session 2 : การกํากับและตรวจสอบคนกลางประกันภัย

10.30 น. - 11.00 น. รับฟังความเห็นและสรุป 30 นาที

นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา 

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

                  8



การกํากับพฤติกรรมการขาย

มีประกาศ คปภ. ที่เกี่ยวข้องรวมจํานวน 5 ฉบับ
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การประกันชีวิต (3 ฉบับ) การประกันวินาศภัย (2 ฉบับ)
1.เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
   กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
   ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และ
   ธนาคาร พ.ศ. 2551

1.เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
   กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
   ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย
   และธนาคาร พ.ศ. 2552

2. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์
   ประกันภัย ผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ. 2552

3.เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
    กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
    ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และ
    ธนาคาร (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2554

2.เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
   กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
   ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย 
   และธนาคาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554



ช่องทางการจําหน่าย

1. ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

2. โทรศัพท์

3. ไปรษณีย์ (Direct mail)

4. ธนาคาร (Bancassurance)

5. วิธีอื่น ๆ (นอกเหนือจาก 1 – 4)
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หลักปฏิบัติทั่วไปที่บริษัทต้องจัดการให้ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
หรือธนาคารต้องปฏิบัติ

1. ห้ามชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์อื่นเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ใหม่

2. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอก

3. ห้ามให้คําแนะนําซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูล

4. ต้องอธิบายหลักการเปิดเผยข้อความจริงในใบคําขอ และผลที่จะเกิดขึ้นหากมีการ
     แถลงข้อความเท็จ

การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัย 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดให้ตัวแทนประกัน

ชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตต้องปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ

ภายใต้การจัดการของบริษัทในประกาศ
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หน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย
บริษัทฯ ต้องมี ระบบการบริหาร  ควบคุม และ ตรวจประเมิน คุณภาพการขายผลิตภัณฑ์              
ในทุกช่องทางการจําหน่าย  ตั้งแต่ต้นทาง จนจบกระบวนการ    เช่น 

�     การคัดเลือก/คัดกรองบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัตงิานในการขาย  การมีมาตรฐาน
    การปฏิบัติงานขั้นต่ําสาํหรับนายหน้านิติบคุคล และช่องทางขายอื่น ๆ 

�     มาตรฐาน แนวปฏิบัติในกระบวนการเสนอขาย และการให้บริการหลงัการขาย

�     ระบบการให้ความรู้ดา้นผลติภัณฑ์แกผู่้เสนอขาย เพื่อให้มีคําแนะนําที่ถูกต้องแก่ลกูค้า

�     การกําหนดมาตรฐานการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แกล่กูค้า แนวทางการให้คําแนะนํา
    ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกบัลกูค้า (Suitability) และการใช้เอกสารประกอบการเสนอขาย

�     การประเมินปัจจยัเสีย่งของกระบวนการขาย และการตรวจประเมินคุณภาพการขาย
     ผลิตภัณฑ์ทั้งกระบวนการ 

�     การควบคุมภายในของระบบการควบคุมคุณภาพในการขาย
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ประเด็นหารือ (การเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์) 15 นาที

1. การได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามกฎหมายกําหนด

2. การขึ้นทะเบียนการเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์ ให้เป็นหน้าที่ของบริษัทประกันภัย 
โดยนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลเป็นผู้เสนอชื่อและรับรอง

3. บริษัทประกันภัยและนายหน้านิติบุคคลต้องมีหน้าที่ในการกํากับดูแลการเสนอขาย
ของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย และจะต้องแสดงรายชื่อ
ของผู้ที่ขายผ่านทางโทรศัพท์ และมีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่น ผ่าน
ช่องทางเว็บไซด์

4. บทสนทนาการเสนอขาย ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัท

5. มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม รวมทั้งการบันทึกเสียงบทสนทนาการ
เสนอขาย โดยมีกรรมการ/ผู้มีอํานาจในการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ

6. บริษัทประกันภัยมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพการเสนอขาย 13



ประเด็นหารือ (การเสนอขายผ่านธนาคาร) 15 นาที

1. เอกสารประกอบการเสนอขาย เอกสารอื่น ๆ รวมทั้ง โปรแกรมในการคํานวณเบี้ย
ประกันภัยต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันภัย

2.  เอกสารในการเสนอขาย รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ ที่ให้ลูกค้ากรอกข้อมูล ต้องแสดงให้
ชัดเจนว่าธนาคารเป็นนายหน้าประกันภัย และบริษัทใดเป็นผู้รับประกันภัย

3. ผลิตภัณฑ์ที่ขายพ่วง พนักงานต้องแสดงความชัดเจนทั้งในด้านความคุ้มครองและ
เบี้ยประกันภัย

4.  ธนาคารต้องมีแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ ขั้นตอนการเสนอขายที่ชัดเจน ข้อห้าม บทลงโทษ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบติดตาม และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

5. ธนาคารต้องจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และมีการติดตามความคบืหน้า
อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าแก่ลูกคา้ทราบเป็นระยะ

6. การขายกรมธรรม์ประกันภัยนอกสถานที่ของพนักงานธนาคาร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร
14



Session 3 : การจัดการสินไหมและเรื่องร้องเรียน  

11.00-11.30 น. รับฟังความเห็นและสรุป 30 นาที

นายชนะพล มหาวงษ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

                  15



16

การพฒันามาตรฐานระบบการจัดการสนิไหม 
และการจัดการเรื่องร้องเรียนดา้นการประกนัภัย

สถิติข้อมูลจํานวนเรื่องร้องเรียน
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ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย พ.ร.บ. ตัวแทน/
นายหน้า

ปี 2557 2,344 8,234 661 363
ปี 2558 3,066 9,262 574 522
ปี 2559 3,008 10,956 626 707



1. บริษัทมีระบบงานการจัดการสินไหมที่ชัดเจนเป็นไปตามประกาศฯ ที่กําหนด

2. บริษัทมีกระบวนการพิจารณาการชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัยหรือการจ่ายค่าสินไหมทดแทน   
และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน

3. ผลักดันให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีการนําระบบตาม 1 และ 2 ไปใช้อย่างสมบูรณ์ โดยผ่านแนวทาง
ปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการชดใช้เงินตามสัญญาประกัน
ชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 และ ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 
และเพื่อเตรียมการรองรับและเชื่อมโยงกับประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายและ
การชดใช้เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในอนาคตด้วย

4. มีกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัยที่รวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน

5. มีการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ

17

ประเดน็หารือ (การพฒันามาตรฐานระบบการจัดการสนิไหม 
และการจัดการเรื่องร้องเรียนดา้นการประกนัภัย) 30 นาที
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การพฒันามาตรฐานระบบการจัดการสนิไหม 
และการจัดการเรื่องร้องเรียนดา้นการประกนัภัย

1. ประชุมชี้แจงบริษัทประกันภัย เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศทั้ง 2 ฉบับ

2. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสํานักงาน คปภ. เพื่อบูรณาการ
ในการตรวจสอบตามประกาศทั้ง 2 ฉบับ 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขข้อพิพาทด้าน
การประกันภัย ให้มีการเชื่อมฐานข้อมูลทุกขั้นตอนทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค รวมทั้งเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนกับบริษัทประกันภัย
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

การดําเนินการของสํานักงาน คปภ.

ประกาศฯชีวิต ประกาศฯวินาศภัย



Session 4 : การส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชน

11.30-11.40 น. รับฟังความเห็นและสรุป 10 นาที

นายจรัญ สอนสวัสดิ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค

                  19



• จัดทําคู่มือประชาชน เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องประกันภัยใกล้ตัว หรือ
ประกันภัยแบบใหม่ๆ 

• พัฒนาสื่อในรูปแบบใหม่ๆ ที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์
• การเผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

ส่งเสริมการให้ความรู้                  
ผ่านสื่อในยุคดิจิทัล

• อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (Change Agent) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
• ส่งเสริมความรู้ผ่านโครงการยุวชนประกันภัยและอาสาสมัครประกันภัย
• ส่งเสริมการประกันภัยตามนโยบายรัฐเพื่อประชาชน เช่น ประกันภัยข้าวนาปี ประกันภัยราย

ย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ฯลฯ

ส่งเสริมการให้ความรู้            
เชิงรุก ในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค

•พัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
•บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน MOU ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

พัฒนาเครือข่ายและ                       
การมีส่วนร่วมด้านการ

ประกันภัย

• พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวลัประกันภัยดีเดน่ครบวงจรประจําปี และจัดพิธีมอบรางวัล
ประกันภัยดีเด่นครบวงจร (วันประกันภัย)  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการ
และผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจประกันภัยที่มีการบริหารจัดการมีประสิทธภิาพ

ยกระดับธรรมาภิบาลของ                
ภาคธุรกิจประกันภยั 
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การส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชน



ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชน                               
มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย

21

ประเด็นหารือ (การส่งเสริมความรู้) 10 นาที 



Thank you

www.oic.or.th
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 

และการปฏบิัติหนาที่ของตวัแทนประกันชีวติ นายหนาประกันชีวิต และธนาคาร 
พ.ศ. 2551 

.............................. 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (5) และมาตรา 70/2 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คร้ังที่ 9/2551 เม่ือวันที่ 24 
กันยายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ 
ไวดังน้ี 
 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่
ของตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551” 
 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
 

หมวด 1 
ความทั่วไป 

 

 ขอ 3 ในประกาศนี้ 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย 
 “นายทะเบียน” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยหรือผู ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มอบหมาย 
  “บริษัท” หมายความวา บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
  “ตัวแทนประกันชีวิต” หมายความวา ตัวแทนประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกัน
ชีวิต 
  “นายหนาประกันชีวิต” หมายความวา นายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกัน
ชีวิต 
 



 

-2- 
 

  “ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต ตามกฎหมาย
วาดวยการประกันชีวิต 
  “ผูมุงหวัง” หมายความวา ผูที่ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตชักชวน
หรือชี้ชอง หรือจัดการใหทําประกันชีวิต 
  “การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย” ในกรณีบริษัท หมายความวา การเชิญชวนให    
ผูมุงหวังทําประกันภัย ในกรณีที่กระทําโดยตัวแทนประกันชีวิต หมายความวา การชักชวนผูมุงหวังให
ทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท ในกรณีที่กระทําโดยนายหนาประกันชีวิตและธนาคาร หมายความวา 
การชี้ชองหรือจัดการใหผูมุงหวังทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท  
 

  ขอ 4 ในการออกและเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตาม
ประกาศนี้ 
 

  ขอ 5 การปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตตอง
ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติภายใตการจัดการของบริษัทในประกาศน้ี  
 

  ขอ 6 ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต ฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตาม
ประกาศน้ีอาจเปนเหตุใหนายทะเบียนมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาต
เปนนายหนาประกันชีวิต แลวแตกรณีตามความในมาตรา 81 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต            
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 

หมวด 2 
การออกกรมธรรมประกันภัย 

 

  ขอ 7 เม่ือบริษัทไดรับคําขอเอาประกันภัย พรอมเบี้ยประกันภัยของผูมุงหวัง หากบริษัท
พิจารณาตอบตกลงรับประกันภัยรายใด ใหบริษัทสงมอบกรมธรรมประกันภัยอันมีเน้ือความตองตาม
สัญญาใหแกผูเอาประกันภัย โดยบริษัทจะตองแนบเอกสารสรุปเง่ือนไขความคุมครอง ขอยกเวนตาม
กรมธรรมประกันภัยไปพรอมกับกรมธรรมประกันภัยน้ัน 
          กรณีเปนการรับประกันภัยกลุม ใหบริษัทสงมอบกรมธรรมประกันภัยและ
เอกสารตามวรรคหนึ่ง ใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูถือกรมธรรมประกันภัย สวนผูไดรับความคุมครอง
หรือสมาชิกผูเอาประกันภัย ใหบริษัทออกหนังสือรับรองการประกันภัย พรอมเอกสารสรุปเง่ือนไข 
ความคุมครอง ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยใหแกผูไดรับความคุมครอง หรือสมาชิกผูเอา
ประกันภัยแตละราย 
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หมวด 3 
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 

 

  ขอ 8 ใหบริษัทจัดการใหตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต และธนาคารทํา
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยใหเปนไปตามประกาศนี้ 
 

  ขอ 9 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยใหบริษัทสามารถกระทําได ดังน้ี 
9.1 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนา

ประกันชีวิต 
9.2 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานไปรษณีย (Direct mail)  

 9.3 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร (Bancassurance) 
   9.4 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกเหนือจาก 9.1 9.2 และ 
9.3 แตไมรวมถึงการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท   
 

สวนที่ 1 
ขอกําหนดที่ใชกับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตวัแทนประกันชวีติ  นายหนาประกันชีวติ 

ธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืน 
   

  ขอ 10 ในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยตาม 9.1 9.3 และ 9.4 นอกจากบริษัท
จะตองจัดการใหตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต หรือธนาคารปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไวในสวนที่ 2 สวนที่ 4 และสวนที่ 5 ตามแตกรณีแลว บริษัทยังตองจัดการใหตัวแทน
ประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต หรือธนาคารปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ ดังตอไปน้ีดวย  
   10.1 หามชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพ่ือมา
ซ้ือกรมธรรมประกันภัยใหม 

10.2 หามใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพ่ือ
มุงหวังใหมีการประกนัภัย  

10.3 หามใหคําแนะนําซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการ
เปดเผยขอมูลอันเปนสาระสําคัญซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด  

10.4 ใหอธิบายหลักการเปดเผยขอความจริงในใบคําขอเอาประกันภัยและผล
ที่จะเกิดขึ้นหากมีการแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริง 
 

สวนที่ 2 
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันชวีิต หรือนายหนาประกันชีวติ 

 

  ขอ 11 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนา
ประกันชีวิต บริษัทจะตองจัดการใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตปฏิบัติ หรือละเวน
การปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ดังน้ี 
 



-4- 
 

   11.1 แจงชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถามี) พรอมทั้งแสดงใบอนุญาต
เปนตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต 
  11.2 แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซ่ึงตองแสดงใหปรากฏ     
ชัดแจงวาเปนการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น ในการนี้ใหหลีกเลี่ยงการใชคําวาฝากหรือ  
ฝากเงินแทนการชําระเบี้ยประกันภัย 
  11.3 หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวาการ
แสดงเจตนานั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดใหยุติการขายทันที   
  11.4 เม่ือไดรับอนุญาตใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวัง ตัวแทน
ประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตจะตองอธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขาย โดยใช
เอกสารประกอบการเสนอขายที่ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทเทาน้ัน  
  11.5 แนะนําใหผูมุงหวังทําประกันชีวิตใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถ
ในการชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 
  11.6 เม่ือผูมุงหวังประสงคจะทําประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนา
ประกันชีวิตจะตองสงมอบใบคําขอเอาประกันภัยใหแกผูมุงหวังและใหผูมุงหวังกรอกรายละเอียดลงใน
ใบคําขอเอาประกันภัยและลงลายมือชื่อในฐานะผูขอเอาประกันภัยดวยตนเอง 
      หากตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตเปนผูกรอกรายละเอียดให
ตามคํารองขอของผูมุงหวัง ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตจะตองกรอกรายละเอียดให
ถูกตองตามที่ไดรับขอมูลจากผูมุงหวัง หรือจากที่ตนทราบขอมูลและตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนา
ประกันชีวิตนั้นจะตองอานรายละเอียดใบคําขอเอาประกันภัยที่กรอกขอมูลครบถวนแลวใหผูมุงหวังฟง 
กอนใหผูมุงหวังลงลายมือชื่อในฐานะผูขอเอาประกันภัย 
  11.7 เม่ือได รับชําระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนา         
ประกันชีวิตจะตองออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันชีวิตทุกคร้ัง ที่มีการรับเบี้ยประกันภัย
ในนามบริษัท 
                            นอกจากจะตองออกเอกสารแสดงการรับเงินตามวรรคหนึ่งแลว นายหนา      
ประกันชีวิตตองแสดงหนังสือมอบอํานาจใหรับชําระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทดวย 
  11.8 เม่ือไดรับคําขอเอาประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัย จากผูมุงหวังแลว 
ใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการ
ครบถวนใหแกผูมุงหวังพรอมเอกสารการรับเงินของบริษัทดวย  
  11.9 นับแตวันที่ผูมุงหวังสงมอบคําขอพรอมเบี้ยประกันภัยใหแกตัวแทน
ประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตจะตองแจง
ระยะเวลาซึ่งผูมุงหวังจะไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือไดรับการติดตอจากบริษัทเก่ียวกับ
กรมธรรมประกันภัย  
   11.10 ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตจะตองแจงใหผูมุงหวัง
ทราบวา เม่ือผูมุงหวังไดรับกรมธรรมประกันภัยแลว ผูมุงหวังมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหาตามกรมธรรม   
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ประกันภัย หากไมเปนที่พอใจผูมุงหวังมีสิทธิเลิกสัญญาภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัย
ไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือมากกวา 15 วัน ทั้งน้ีขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการ
เสนอขาย 
   11.11 ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตจะตองสงคําขอเอา
ประกันภัย พรอมเบ้ียประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังบริษัทในโอกาสแรกท่ีกระทําได แตไมเกิน
วันทําการถัดไป  
 

ขอ 12 การเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนผานตัวแทนประกันชีวิต
หรือนายหนาประกันชีวิต บริษัทตองดําเนินการ ดังน้ี 
   12.1 จัดการใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตผูเสนอขาย
ไดรับใบอนุญาตเปนผูติดตอกับผูลงทุนประเภท ก หรือ ข ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และเปนผูผานการอบรมความรูเก่ียวกับกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนตามหลักสูตร
ที่สํานักงานประกาศกําหนด และไดรับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด 
   12.2 จัดการใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตดังกลาวปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 11 และปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติดังตอไปน้ีดวยเปนอยางนอย 
    (1) อธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสาร
ประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยที่บริษัทจัดทําขึ้น ประกอบกับหนังสือชี้ชวนซื้อหนวยลงทุน
ที่เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
    (2) ใหคําแนะนําตามหลักวิชาการอันเปนที่ยอมรับ โดยมีความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับกองทุนรวมและมีเอกสารหลักฐานที่สามารถนํามาใชอางอิงได 
    (3) ใหคําแนะนําโดยอธิบายใหผูเอาประกันภัยทราบถึงลักษณะความ
เสี่ยงที่เก่ียวของกับการประกันชีวิตควบการลงทุนและหนวยลงทุนควบคูกรมธรรมประกันชีวิต 
    (4) ไมนําขอมูลของผูเอาประกันภัยไปเปดเผยตอบุคคลอ่ืน 
    (5) หามมิใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตเรียกเก็บ
หรือรับคาธรรมเนียม หรือคาตอบแทนที่เก่ียวกับกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนและหนวยลงทุน
ควบคูกรมธรรมประกันชีวิตจากผูเอาประกันภัย นอกเหนือจากผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองชําระตามที่
ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน หรือตามที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 
  

 ขอ 13 การเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟ บริษัทจะตองจัดการให
ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต ผานการอบรมความรูเก่ียวกับกรมธรรมประกันชีวิต
แบบยูนิเวอรแซลไลฟที่สํานักงานประกาศกําหนดและไดรับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด และบริษัทจะตองจัดการใหตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนา
ประกันชีวิตดังกลาวปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 11 และใหคําแนะนําแกผูเอา
ประกันภัยถึงลักษณะความเสี่ยงที่เก่ียวของของกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟดวย 
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     ขอ 14 เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยตางๆ ที่บริษัทใหความ
เห็นชอบ ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปน้ี 
 14.1 ชื่อและที่อยูที่ติดตอไดของบริษัทประกันชีวิต 
 14.2 ชื่อตัว ชื่อสกุลผูเอาประกันภัย 
 14.3 ชื่อตัว ชื่อสกุลตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต พรอมชอง
ลายมือชื่อ  
 14.4 วัน เวลาที่มีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 
   14.5 สรุปเง่ือนไขทั่วไป  และผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและ
ขอยกเวนความคุมครอง รวมทั้งสิทธิประโยชนตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย  

14.6 จํานวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมประกันภัยและสัญญาเพ่ิมเติม   
(ถามี) ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย  

14.7 ใหระบุวาการนําสงเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย การท่ี
ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต มาเก็บเบี้ยประกันภัยเปนการใหบริการเทาน้ัน 

14.8 ระบุวิธีชําระเบี้ยประกันภัยในชองทางตางๆ  
14.9 คําเตือนใหผูเอาประกันภัยศึกษา อาน และทําความเขาใจ ในเอกสาร

เสนอขาย 
 

ขอ 15 เอกสารเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนที่บริษัทจะใหความ
เห็นชอบ ตองมีรายการเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ 14 และมีรายการดังตอไปน้ีดวยเปนอยางนอย 

          15.1 รายละเอียดคาใชจาย คาธรรมเนียม 
          15.2 จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยตองชําระท้ังสิ้น พรอมแสดงรายละเอียด

สัดสวนของจํานวนเงินที่เปนเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันภัยสําหรับความคุมครองเพิ่มเติม คาใชจาย
ดําเนินงานและสัดสวนการลงทุน  

ขอ 16 เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟที่
บริษัทใหความเห็นชอบมีรายการเชนเดียวกับขอ 14 และขอ 15 และมีรายการดังตอไปน้ีดวยเปน
อยางนอย 
           16.1 อัตราผลตอบแทนที่ใหกับผูเอาประกันภัย มูลคาเงินตนที่จะนําไป
คํานวณอัตราผลตอบแทน ความถี่และระยะเวลาในการคํานวณอัตราผลตอบแทน  
                               16.2 ตารางแสดงการประมาณการมูลคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย (ถามี) 
  ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต จะตองลงรายการตาม 14.2 
14.3 และ 14.4 เม่ือผูมุงหวังตกลงที่จะทําประกันชีวิต และตองสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขาย
ใหแกผูมุงหวังพรอมเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท 
                             ขอมูลที่ปรากฏในเอกสารเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน  
และกรมธรรมประกันชีวิตแบบยูนิเวอรแซลไลฟที่บริษัทใหความเห็นชอบตองเปนปจจุบัน ถาใชขอมูล
ที่เปนผลประกอบการในอดีตเพ่ือแสดงการวิเคราะหเพ่ือประกอบการขาย ตองมีคําเตือนใหผูเอา
ประกันภัยทราบวาผลประกอบการในอดีตมิไดเปนเคร่ืองบงชี้ผลประกอบการในอนาคต 
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สวนที่ 3 
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานไปรษณีย (Direct mail) 

 

 ขอ 17 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานไปรษณีย (Direct mail) ใหบริษัทเปน
ผูดําเนินการเองเทาน้ัน  
 

 ขอ 18 เอกสารที่บริษัทจะสงใหแกผูรับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ตองมีรายการ
อยางนอย ดังน้ี 
  18.1 ชื่อและที่อยูที่ติดตอไดของบริษัทประกันชีวิต  
  18.2 สรุปเง่ือนไขทั่วไป  และผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและ
ขอยกเวนความคุมครอง รวมทั้งสิทธิประโยชนตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย 

18.3 จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผู เอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลาเอา
ประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 

18.4 วิธีชําระเบี้ยประกันภัย และวันเริ่มตนความคุมครอง 
    18.5 ระยะเวลาในการออกกรมธรรมประกันภัยหรือหนังสือรับรองการประกันภัย 
แลวแตกรณี  
  

สวนที่ 4 
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร (Bancassurance) 

 

           ขอ 19 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร บริษัทจะตองจัดการให
ธนาคารปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ ดังน้ี  
  19.1 ผูที่ทําหนาที่ในการเสนอขายตองเปนพนักงานของธนาคารที่ไดรับ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตเทาน้ัน  
  19.2 ผูที่ทําหนาที่ในการเสนอขายตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมทั้งแสดง
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต  

19.3 ผูที่ทําหนาที่ในการเสนอขายตองแสดงใหปรากฏชัดแจงวาเปนการ
เสนอขายกรมธรรมประกันภัยโดยอธิบายความแตกตางระหวางการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับ
ธนาคารกอนเสนอขายทุกคร้ัง 
  19.4 การทําประกันภัยของลูกคาธนาคารตองเปนไปโดยความสมัครใจ   
หามมิใหมีการบังคับ หรือใชเปนเง่ือนไขในการตอรองการใหสินเชื่อ หรือธุรกรรมอ่ืนใดของธนาคาร  
  19.5 ธนาคารจะตองปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติเชนเดียวกันกับนายหนา
ประกันชีวิต ดังที่กลาวไวในหมวด 3 สวนที่ 2 
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 

และการปฏบิัติหนาที่ของตวัแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร  
พ.ศ. 2552 

.............................. 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 (6) และมาตรา 65/2 แหงพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 2/2552 
เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึง
ออกประกาศ ไวดังน้ี 
 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่
ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552” 
 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

หมวด 1 
ความทั่วไป 

 

 ขอ 3 ในประกาศนี้ 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย 
 “นายทะเบียน” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยหรือผู ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มอบหมาย 
  “บริษัท” หมายความวา บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 
  “ตัวแทนประกันวินาศภัย” หมายความวา ตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวย
การประกันวินาศภัย 
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“นายหนาประกันวินาศภัย” หมายความวา นายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมาย                   
วาดวยการประกันวินาศภัย 
  “ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารที่ได รับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย                     
ตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 
  “ผูมุงหวัง” หมายความวา ผูที่ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย
ชักชวนหรือชี้ชอง หรือจัดการใหทําประกันวินาศภัย 
  “การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย” ในกรณีบริษัท หมายความวา การเชิญชวนให    
ผูมุงหวังทําประกันภัย ในกรณีที่กระทําโดยตัวแทนประกันวินาศภัย หมายความวา การชักชวน                
ผูมุงหวังใหทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท ในกรณีที่กระทําโดยนายหนาประกันวินาศภัยและธนาคาร 
หมายความวา การชี้ชองหรือจัดการใหผูมุงหวังทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท  
 

  ขอ 4 ในการออกและเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตาม
ประกาศนี้ 
 

  ขอ 5 การปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัยให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใหตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกัน
วินาศภัยตองปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติภายใตการจัดการของบริษัทในประกาศนี้  
 

  ขอ 6 ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย ฝาฝนไมปฏิบัติให
เปนไปตามประกาศนี้อาจเปนเหตุใหนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย 
หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย แลวแตกรณีตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 

หมวด 2 
การออกกรมธรรมประกันภัย 

 
  ขอ 7 เม่ือบริษัทพิจารณาตอบตกลงรับประกันภัยรายใด ใหบริษัทสงมอบกรมธรรม
ประกันภัยอันมีเน้ือความตองตามสัญญาใหแกผูเอาประกันภัย โดยบริษัทจะตองแนบเอกสารสรุป
เง่ือนไขความคุมครอง ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยไปพรอมกับกรมธรรมประกันภัยน้ัน 
          กรณีเปนการรับประกันภัยกลุม ใหบริษัทสงมอบกรมธรรมประกันภัย ใหแก    
ผูเอาประกันภัย หรือผูถือกรมธรรมประกันภัย สวนผูไดรับความคุมครองหรือสมาชิกผูเอาประกันภัย 
ใหบริษัทออกหนังสือรับรองการประกันภัย พรอมเอกสารสรุปเง่ือนไข ความคุมครอง ขอยกเวนตาม
กรมธรรมประกันภัยใหแกผูไดรับความคุมครอง หรือสมาชิกผูเอาประกันภัยแตละราย 
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หมวด 3 
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 

 

  ขอ 8 ใหบริษัทจัดการใหตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และ
ธนาคารทําการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยใหเปนไปตามประกาศนี้ 
 

  ขอ 9 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยใหบริษัทสามารถกระทําได ดังน้ี 
9.1 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ  

นายหนาประกันวินาศภัย 
9.2 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท 

  9.3 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานไปรษณีย (Direct mail) 
 9.4 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร (Bancassurance) 
   9.5 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกเหนือจาก 9.1 , 9.2 , 9.3 
และ 9.4  
 

สวนที่ 1 
ขอกําหนดที่ใชกับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตวัแทนประกันวนิาศภัย นายหนาประกัน

วินาศภัย หรือผานทางโทรศัพท ไปรษณีย ธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืน 
   

  ขอ 10 ในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยตาม 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4 และ 9.5 
นอกจากบริษัทจะตองจัดการใหตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคารปฏิบัติ 
หรือละเวนการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนที่ 2 สวนที่ 3 สวนที่ 4 และสวนที่ 5 ตามแตกรณีแลว 
บริษัทยังตองจัดการใหตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคารปฏิบัติ หรือละ
เวนการปฏิบัติ ดังตอไปน้ีดวย  
   10.1 หามชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพ่ือมา
ซ้ือกรมธรรมประกันภัยใหม 

10.2 หามใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพ่ือ
มุงหวังใหมีการประกันภัย  

10.3 หามมิใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการ
เปดเผยขอมูลอันเปนสาระสําคัญซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด  
 

สวนที่ 2 
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย 

 

  ขอ 11 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัย บริษัทจะตองจัดการใหตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย ปฏิบัติ 
หรือละเวนการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ดังน้ี 
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   11.1 แจงชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถามี) พรอมทั้งแสดงใบอนุญาต
เปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย 
  11.2 แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซ่ึงตองแสดงใหปรากฏ     
ชัดแจงวาเปนการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
  11.3 หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวาการ
แสดงเจตนานั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดใหยุติการขายทันที   
  11.4 เม่ือไดรับอนุญาตใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวัง ตัวแทน
ประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย จะตองอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขาย 
โดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทเทานั้น  
  11.5 แนะนําใหผู มุงหวังทําประกันวินาศภัย ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและ
ความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 
  11.6 เม่ือไดรับชําระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัยจะตองออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัยทุกครั้งที่มีการรับเบี้ย
ประกันภัยในนามบริษัทและสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง 
                            นอกจากจะตองออกเอกสารแสดงการรับเงินและเอกสารประกอบการเสนอขาย 
ตามวรรคหนึ่งแลว นายหนาประกันวินาศภัยตองแสดงหนังสือมอบอํานาจใหรับชําระเบี้ยประกันภัย
จากบริษัทดวย 
   11.7 ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย จะตองสงเบี้ย
ประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังบริษัทภายในระยะเวลาที่ประกาศวิธีการเก็บเบี้ยประกันภัย
กําหนดใหบริษัทตองเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จ  
   
     ขอ 12 เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยตางๆ ที่บริษัทใหความ
เห็นชอบ ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปน้ี 
 12.1 ชื่อและที่อยูที่ติดตอไดของบริษัท 
 12.2 ชื่อตัว ชื่อสกุลผูเอาประกันภัย 
 12.3 ชื่อตัว ชื่อสกุลตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันวินาศภัย 
พรอมชองลายมือชื่อ  
 12.4 วัน เวลาที่มีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 
   12.5 สรุปเง่ือนไขทั่วไป  ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนตามกรมธรรม
ประกันภัย  

12.6 จํานวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ย
ประกันภัย  

12.7 คําเตือนใหผูเอาประกันภัยศึกษา อาน และทําความเขาใจในเอกสาร            
เสนอขาย 

 
 



 

 

- 5 - 
 

สวนที่ 3 
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศพัท 

 
  ขอ 13 บริษัทจะจัดใหมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพทได ตอง
เปนไปตามเงื่อนไข ดังน้ี 
                             13.1 กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายจะตองไดรับความเห็นชอบจาก นายทะเบียน
ใหเสนอขายผานทางโทรศัพทเทานั้น  โดยกรมธรรมประกันภัยดังกลาวจะตองมีการระบุเง่ือนไขสิทธิ
การขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) เปนเวลา 30 วัน หรือมากกวา 30 วันไวดวย 
ยกเวนกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ กรมธรรมประกันภัยรถยนต กรมธรรมประกันภัยรถยนต
รวมการคุมครองผูประสบภัยจากรถ และกรมธรรมอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัยแบบประหยัด  

     13.2 ผูเสนอขายกรมธรรมประกันภัยจะตองเปนตัวแทนประกันวินาศภัย 
นายหนาประกันวินาศภัย ที่ไดรับอนุญาตจากบริษัทใหเสนอขายผานทางโทรศัพทเทานั้น 

 ในการนี้บริษัทจะตองแจงชื่อตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย
ใหสํานักงานทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับอนุญาตจากบริษัท  
            13.3 การเสนอขายใหกระทําไดในวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 8.30 -19.00 น. 
เวนแตมีการนัดหมายลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของ                     
ผูมุงหวังที่ไดรับการนัดหมาย 

     13.4 หามเสนอขายกับผูมุงหวังที่แจงวาไมประสงคจะใหบริษัทเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัยแลว หรือผูมุงหวังที่สํานักงานแจงใหบริษัททราบวา เปนผูไมประสงคจะไดรับการ
ติดตอ เวนแตเวลาลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือนนับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแตวันที่บริษัท
ไดรับรายชื่อจากสํานักงาน แลวแตกรณี 
   เพ่ือประโยชนในการนี้ บริษัทตองดําเนินการใหตัวแทนประกันวินาศภัย 
นายหนาประกันวินาศภัย แจงรายชื่อบุคคล วัน เวลาที่มีการปฏิเสธการเสนอขายใหบริษัททราบทันที 
และบริษัทตองจัดทําบัญชีดังกลาวไวรวมกับบัญชีรายชื่อที่บริษัทไดรับแจงจากสํานักงาน 
 

  ขอ 14 วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย บริษัทจะตองจัดการใหตัวแทน             
ประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัยผานทางโทรศัพท ดังน้ี 
            14.1 เม่ือมีการโทรศัพทไปยังผูมุงหวัง ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนา
ประกันวินาศภัย จะตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุลของตน เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันวินาศภัยที่กําลัง
เสนอขาย หลังจากนั้นตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัย   

14.2 หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย ไมตองการรับการติดตอ  
ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย ตองยุติการสนทนาทันที แตหากผูมุงหวังตองการ
ทราบการไดมาซึ่งขอมูลของตนเอง ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย ตองแจงให
ทราบวา ตนไดรับขอมูลเกี่ยวกับผูมุงหวังมาไดอยางไรกอน จึงจะยุติการสนทนาได 
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 14.3 เม่ือไดรับอนุญาตจากผู มุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย         
ผูเสนอขายกรมธรรมประกันภัย จะตองแจงขออนุญาตการบันทึกเสียงกอน หากไดรับอนุญาตใหเริ่ม
บันทึกเสียง และขอคํายืนยันการอนุญาตใหบันทึกเสียงอีกครั้งหน่ึง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไป
จนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บหลักฐานการบันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผูมุงหวังแจงขอเอา
ประกันภัยไวตลอดระยะเวลาประกันภัย และเก็บตอไปอีกไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญา
ประกันภัย 

 14.4 ในการอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขาย  ตัวแทนประกัน
วินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัยจะตองอธิบายในเรื่องดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

          14.4.1 ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบริษัท 
           14.4.2 สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความ
คุมครอง  

        14.4.3 จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลา
เอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย  

        14.4.4 แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเร่ิมตนความคุมครองตาม
วันที่ผูมุงหวังกําหนด หากไมกําหนดใหคุมครองทันที 

        14.4.5 แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look 
Period) โดยระบุดวยวาการใชสิทธิน้ีใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับ
กรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือมากกวา 30 วันทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอ
ขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจํานวน 
                   14.4.6 เม่ือมีการตอบตกลงทําประกันภัย ใหบันทึกชื่อ นามสกุลพรอม
เลขประจําตัวประชาชนของบุคคลนั้น  
            14.5 เม่ือผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย 
นายหนาประกันวินาศภัยจะตองแจงการทําประกันภัย ไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระทําได แตไมเกิน
วันทําการถัดไป  

          14.6 ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย จะตองแจงให           
ผูมุงหวังทราบระยะเวลา ซ่ึงผูมุงหวังจะไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือไดรับการติดตอจาก
บริษัทเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัย 

 14.7 ภายใน 7 วันนับแตวันที่บริษัทสงกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอา
ประกันภัย บริษัทจะตองโทรศัพทไปขอคํายืนยันจากผูมุงหวังอีกครั้งหน่ึง ( Confirmation Call )            
เม่ือไดรับอนุญาตใหสนทนา จะตองขออนุญาตผูมุงหวังในการบันทึกเทปสนทนา หากไดรับอนุญาตให
เริ่มบันทึกเสียง และขอคํายืนยันการอนุญาตใหบันทึกเสียงอีกครั้ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไป
จนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหบริษัทเก็บเทปสนทนาดังกลาวไวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  
และเก็บตอไปอีกไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย  
                   ในการสนทนาตองมีรายละเอียดดังน้ี 
                   14.7.1 ชื่อ นามสกุลของผูทําการติดตอ 
                   14.7.2 สอบถามผูมุงหวังวาไดรับกรมธรรมประกันภัย แลวหรือไม 
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                   14.7.3 ใหสอบถามผู มุงหวังวามีขอสงสัยเกี่ยวกับเง่ือนไข ความ
คุมครอง ขอยกเวนใดๆ หรือไม หากมีจะตองมีการอธิบายใหผูมุงหวังสิ้นสงสัย 
                   14.7.4  หากผูมุงหวังไมมีขอสงสัย ใหสอบถามวา ผูมุงหวังยังคงยืนยัน
ที่จะทําประกันภัย หรือไม  หากยังคงยืนยันในการทําประกันภัยใหแจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม
ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูมุงหวังไดรับกรมธรรมประกันภัยจาก
บริษัท หรือมากกวา 30 วัน ทั้งน้ีขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขาย 

          หากผูเอาประกันภัยประสงคจะยกเลิกการประกันภัย ใหบริษัทคืนเบี้ย
ประกันภัยเต็มจํานวน  โดยไมหักคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

          การคืนเบี้ยประกันภัยใหบริษัทดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแต
วันที่บริษัทไดรับแจงการขอใชสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย 

 
สวนที่ 4 

การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานไปรษณีย (Direct mail) 
 
 ขอ 15 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานไปรษณีย (Direct mail) ใหบริษัทเปน
ผูดําเนินการเองเทานั้น  
 

 ขอ 16 เอกสารที่บริษัทจะสงใหแกผูรับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ตองมีรายการ
อยางนอย ดังน้ี 
  16.1 ชื่อและที่อยูที่ติดตอไดของบริษัทประกันวินาศภัย  
  16.2 เง่ือนไขทั่วไป และผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย ขอยกเวน
ความคุมครอง และระยะเวลาการใชสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย  

16.3 จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผู เอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลาเอา
ประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 

16.4 วิธีชําระเบี้ยประกันภัย และวันเริ่มตนความคุมครอง 
    16.5 ระยะเวลาในการออกกรมธรรมประกันภัยหรือหนังสือรับรองการประกันภัย 
แลวแตกรณี  
 

สวนที่ 5 
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร (Bancassurance) 

 
           ขอ 17 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร บริษัทจะตองจัดการให
ธนาคารปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ ดังน้ี  
  17.1 ผูที่ทําหนาที่ในการเสนอขายตองเปนพนักงานของธนาคารที่ไดรับ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยเทานั้น 
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 

ผานทางโทรศัพท  
พ.ศ.2552 

    
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (5) มาตรา 70/2 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ.2535  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คร้ังที่ 11/2551 เม่ือวันที่ 28 
ตุลาคม พ.ศ. 2551และครั้งที่ 13/2551 เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว ดังน้ี 
 
  ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ผานทางโทรศัพท พ.ศ.2552 ” 
 
           ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 
  ขอ 3 ในประกาศนี้ 
   “ บริษัท ” หมายความวา บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
   “ ตัวแทนประกันชีวิต ” หมายความวา ตัวแทนประกันชีวิตตามกฎหมายวา
ดวยการประกันชีวิต 
   “ นายหนาประกันชีวิต ” หมายความวา นายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวา
ดวยการประกันชีวิต 
   “ ผูมุงหวัง ” หมายความวา ผูที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิต
ชักชวนหรือชี้ชองหรือจัดการใหทําประกันชีวิต 
   “ การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ” ในกรณีที่กระทําโดยตัวแทนประกันชีวิต 
หมายความวา การชักชวนผูมุงหวังใหทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท ในกรณีที่กระทําโดยนายหนา
ประกันชีวิต หมายความวา การชี้ชองหรือจัดการใหผูมุงหวังทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท 
 
  ขอ 4 ในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท ใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไป
ตามประกาศน้ี 
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  ขอ 5 การปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันชีวิต  หรือนายหนาประกันชีวิตในการเสนอ
ขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดให
ตัวแทนประกันชีวิต และนายหนาประกันชีวิตตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติภายใตการจัดการของ
บริษัทในประกาศน้ี   

 
  ขอ 6 ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต ฝาฝน ไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ
น้ีอาจเปนเหตุใหนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันชีวิต แลวแตกรณีตามความในมาตรา 81 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 

ขอ 7 ในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท นอกจากบริษัทจะตองจัดการ 
ใหผูเสนอขายปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ 8. ขอ 9. แลว บริษัทยังตองจัดการให  
ผูเสนอขายปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ ดังตอไปน้ีดวย 

7.1 หามชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพ่ือมาซ้ือกรมธรรม
ประกันภัยใหม 

7.2 หามใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพ่ือมุงหวัง 
ใหมีการประกันภัย  
       7.3 หามมิใหคําแนะนําซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผย
ขอมูลอันเปนสาระสําคัญซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด 

7.4 ใหอธิบายหลักการเปดเผยขอความจริงในใบคําขอเอาประกันภัย และผลที่จะ 
เกิดขึ้นหากมีการแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริง 
 
  ขอ 8 บริษัทจะจัดใหมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพทได ตอง
เปนไปตามเง่ือนไข ดังน้ี 

8.1 กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให 
เสนอขายผานทางโทรศัพทเทาน้ัน 

8.2 ผูเสนอขายกรมธรรมประกันภัยจะตองเปนตวัแทนประกันชีวติ นายหนาประกันชวีติ  
ที่ไดรับอนุญาตจากบริษทัใหเสนอขายผานทางโทรศัพทเทาน้ัน 
  ในการนี้บริษัทจะตองแจงชื่อตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตใหสํานักงาน
ทราบภายใน  7 วันนับแตวันที่ไดรับอนุญาตจากบริษัท 

8.3 การเสนอขายใหกระทําไดในวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 8.30 – 19.00 น.  
เวนแตมีการนัดหมายลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของผูมุงหวังที่
ไดรับการนัดหมาย 

8.4 หามเสนอขายกับผูมุงหวังที่ปฏิเสธการรับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
มาแลว หรือผูมุงหวังที่สํานักงานแจงใหบริษัททราบวา เปนผูไมประสงคจะไดรับการติดตอ เวนแตเวลา 
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ลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือนนับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแตวันที่บริษัทไดรับรายชื่อจาก
สํานักงาน แลวแตกรณี 

เพ่ือประโยชนในการนี้ บริษัทตองดําเนินการใหตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกัน
ชีวิต แจงรายชื่อบุคคล วัน เวลาที่มีการปฏิเสธการเสนอขายใหบริษัททราบทันที และบริษัทตองจัดทํา
บัญชีดังกลาวไวรวมกับบัญชีรายชื่อที่บริษัทไดรับแจงจากสํานักงาน 

 
  ขอ 9 วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย บริษัทจะตองจัดการใหตัวแทนประกันชีวิต
หรือนายหนาประกันชีวิตปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทาง
โทรศัพท ดังน้ี 

9.1 เม่ือมีการโทรศัพทไปยังผูมุงหวัง ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต 
จะตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุลของตน เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันชีวิตที่กําลังเสนอขาย หลังจากน้ัน
ตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ในการนี้ใหหลีกเลี่ยงการใชคําวาฝากหรือ
ฝากเงินแทนการชําระเบี้ยประกันภัย   

9.2 หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย ไมตองการรับการติดตอ  ตัวแทน
ประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตตองยุติการสนทนาทันที  แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซ่ึง
ขอมูลของตนเอง  ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูลเก่ียวกับ
ผูมุงหวังมาไดอยางไรกอน จึงจะยุติการสนทนาได 

9.3 เม่ือไดรับอนุญาตจากผูมุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย  ตัวแทน
ประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตตองขออนุญาตการบันทึกเสียงสนทนากอน หากไดรับอนุญาตให
บันทึกเสียงจะตองขอคํายืนยันการอนุญาตใหบันทึกเสียงอีกคร้ังหน่ึง หลังจากน้ันใหบันทึกเสียงตอไป
จนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บหลักฐานการบันทึกเสียงนั้นเปนระยะเวลาเทากับสัญญาของ
กรมธรรมประกันภัยน้ัน 

หากไมไดรับอนุญาต หามตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตบันทึกเสียง
สนทนาใดๆทั้งสิ้น 

9.4 ในการเสนอขาย ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตตองแนะนําให        
ผูมุงหวังทําประกันชีวิตใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย 
(Suitability Requirement) และในการอธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขาย  ตัวแทนประกัน
ชีวิต นายหนาประกันชีวิตจะตองอธิบายในเรื่องดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 
   9.4.1 ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบริษัท 
   9.4.2 สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง  

9.4.3 จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ  ระยะเวลาเอาประกันภัย  
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย ในการนี้ใหหลีกเลี่ยงการใชคําวาฝากหรือฝากเงินแทนการชําระเบี้ย
ประกันภัย 

9.4.4 แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเร่ิมตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวัง 
กําหนด 
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9.4.5 แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดย 
ระบุดวยวาการใชสิทธิน้ีใหใชสิทธิไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรม
ประกันภัยจากบริษัท หรือ มากกวา  30 วัน ทั้งน้ีขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดย 
ผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจํานวน 
           9.4.6 เม่ือมีการตอบตกลงทําประกันภัย ใหบันทึกชื่อ นามสกุลพรอมเลข
ประจําตัวประชาชนของบุคคลน้ัน  

9.5 เม่ือผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต จะตองแจงการ
ทําประกันชีวิตไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระทําได แตไมเกินวันทําการถัดไป  

9.6 ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตจะตองแจงใหผู มุงหวังทราบ
ระยะเวลา ซ่ึงผูมุงหวังจะไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือไดรับการติดตอจากบริษัทเก่ียวกับ
กรมธรรมประกันภัย 

9.7 ภายใน 7 วันนับแตวันที่บริษัทสงกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย 
บริษัทจะตองโทรศัพทไปขอคํายืนยันจากผูมุงหวังอีกคร้ังหน่ึง (Confirmation Call) เม่ือไดรับอนุญาตให 
สนทนา จะตองขออนุญาตผูมุงหวังในการบันทึกเทปสนทนา โดยตองบันทึกตั้งแตไดรับอนุญาต
จนกระทั่งสิ้นสุดจากการสนทนา และใหบริษัทเก็บเทปสนทนาดังกลาวไวเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลา
ของสัญญาประกันภัยน้ัน  
  ในการสนทนาตองมีรายละเอียดดังน้ี 
   9.7.1 ชื่อ นามสกุลของผูทําการติดตอ 
   9.7.2 สอบถามผูมุงหวังวาไดรับกรมธรรมประกันภัย แลวหรือไม 
   9.7.3 ใหสอบถามผูมุงหวังวามีขอสงสัยเก่ียวกับเง่ือนไข ความคุมครอง 
ขอยกเวนใดๆ หรือไม หากมีจะตองมีการอธิบายใหผูมุงหวังสิ้นสงสัย 
   9.7.4  หากผูมุงหวังไมมีขอสงสัย ใหสอบถามวา ผูมุงหวังยังคงยืนยันที่จะทํา
ประกันภัย หรือไม  หากยังคงยืนยันในการทําประกันภัยใหแจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
(Free Look Period) ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผูมุงหวังไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือ 
มากกวา 30 วัน ทั้งน้ีขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขาย 

หากผูเอาประกันภัยประสงคจะยกเลิกการประกันภัย ใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวน   
โดยไมหักคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

การคืนเบี้ยประกันภัยใหบริษัทดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่บริษัท 
ไดรับแจงการขอใชสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 
    ประกาศ ณ วันที่    6  กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

                     (นายศุภน  ควัฒนกุล) 
                                                                  (นายศุภรัตน  ควัฒนกุล) 
                                                                   ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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หมายเหตุ : เหตุผลที่มีการออกประกาศน้ี เน่ืองจากปจจุบันการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย กระทํา
ไดหลากหลายวิธี และวิธีหน่ึงที่แพรหลายก็คือ การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท 
ดังนั้นเพ่ือเปนการคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนมิใหถูกรบกวน หรือสรางความรําคาญใจจาก
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท จึงจําเปนตองออกประกาศนี้ 
 
                                                                                                                   /ราง/ทาน 
                                                                                                                  /พิมพ 











หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 

ของบริษัทประกันชีวิต   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘  (๑๒)  และมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับ
มติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  
๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่   
๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๓ ประกาศน้ีให้ใช้ บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่ง ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
“บริษัท”  หมายความว่า  บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย

การประกันชีวิต  และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 

“สํานักงานใหญ่”  หมายความรวมถึงสํานักงานสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ 
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเฉพาะประกันภัยต่อ   
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในประกาศนี้ 
ข้อ ๗ บริษัทต้องจัดให้มีระบบงานจัดการการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตที่มีความพร้อม  

โดยมีลักษณะอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีระบบบันทึกข้อมูล  ตรวจสอบ  เพื่อดําเนินการชดใช้เงินตามเงื่อนไขสัญญาประกันชีวิต  

เช่น  เงินครบกําหนด  เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย  เงินกรณีบอกล้างสัญญา  เงินกรณีขอคืนเบ้ียประกันภัย  



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หรือเงินกู้ยืมตามกรมธรรม์ประกันภัย  และเพื่อชดใช้เงินเม่ือมีเหตุการณ์ที่ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  
แล้วแต่กรณี  สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตได้  เช่น  เงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต  
หรือเงินทดแทนกรณีรักษาพยาบาล 

(๒) มีระบบบันทึกข้อมูลการเรียกร้องหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย  
หรือผู้รับประโยชน์  แล้วแต่กรณี   

(๓) มีระบบการบันทึกข้อมูลการเรียกร้องและออกเลขรับแจ้งการเรียกร้องการชดใช้เงิน 
ตามสัญญาประกันชีวิตที่เชื่อมโยงข้อมูลการบันทึกรายการกับข้อมูลประมาณการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
และข้อมูลการอนุมัติการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  รวมถึงมีระบบการบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลดังกล่าวทุกคร้ัง 

(๔) มีระบบงานสนับสนุน  เพื่อสนับสนุนระบบงานจัดการการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  
เช่น  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร์  โดยบริษัทต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ของระบบงานที่เก่ียวเนื่องกัน  เช่น  ข้อมูลจากการรับประกันภัยเชื่อมโยงกับระบบงานการชดใช้เงิน 
ตามสัญญาประกันชีวิตและระบบการรับและจ่ายเงินของบริษัท   

(๕) มีระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสํานักงานใหญ่และสาขาที่ทําให้เชื่อม่ันว่า  ข้อมูลที่รับแจ้ง  
และข้อมูลเก่ียวกับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตต่าง ๆ  ที่สาขาดําเนินการนั้นถูกบันทึก 
อย่างถูกต้องครบถ้วน   

ข้อ ๘ บริษัทต้องกําหนดให้ผู้ มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการชดใช้เงิน 
ตามสัญญาประกันชีวิต  และผู้มีอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติการจ่ายเงิน  ให้เป็นไปตามหลักการถ่วงดุลอํานาจ
ภายในองค์กร  (check  and  balance) 

ข้อ ๙ เม่ือบริษัทได้รับการเรียกร้องให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  ให้บริษัทดําเนินการ
อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บันทึกข้อมูลการเรียกร้อง  โดยเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว  ไปบันทึกรายการในสมุดทะเบียน
ค่าสินไหมทดแทนหรือสมุดทะเบียนการจ่ายเงินที่เก่ียวข้อง  และสมุดบัญชีของบริษัท  ภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันได้รับข้อมูลดังกล่าว  พร้อมทั้งออกเลขที่ตรวจสอบรายการการจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิต   
และประมาณการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  
แล้วแต่กรณี  ทราบถึงเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ต้องใช้ประกอบการเรียกร้อง  ช่องทางการติดต่อกับบริษัท  
และระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงประมาณการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  ต้องมีการบันทึกทุกคร้ัง
และสามารถตรวจสอบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงได้ 

(๒) จัดให้มีกระบวนการในการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  ตลอดจนสื่อสาร 
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  แล้วแต่กรณี  ที่จะทําให้กระบวนการชดใช้เงิน
ตามสัญญาประกันชีวิตเป็นที่ยอมรับและลดการโต้แย้งจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
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(๓) ดําเนินการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตให้แล้วเสร็จ  ภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด  และแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  แล้วแต่กรณี  ภายใน
ระยะเวลาข้างต้น 

(๔) บันทึกผลการพิจารณาและการอนุมัติการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตในระบบงาน  
หรือระบบข้อมูลโดยเร็ว   

(๕) กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตตาม  (๓)  แล้ว  ให้บริษัทจัดให้มี
กระบวนการติดตามให้ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  แล้วแต่กรณี  มารับเงินดังกล่าว  ในระหว่าง
ที่สิทธิในการเรียกร้องเงินตามสัญญาประกันชีวิตยังไม่ขาดอายุความ   

ในกรณีที่บริษัทได้ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตเป็นเช็ค  และผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  
แล้วแต่กรณี  ยังไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร  จนเลยระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้   
ให้ถือว่าเป็นเงินตามสัญญาประกันชีวิตค้างจ่าย  และบริษัทต้องดําเนินกระบวนการติดตามให้บุคคลดังกล่าว
มารับเงินตามวรรคหน่ึง   

(๖) ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  หรือไม่สามารถตกลงกําหนด
จํานวนเงินดังกล่าวได้  ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  แล้วแต่กรณี  เป็นหนังสือ  
โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ  พร้อมข้อกฎหมายหรือเง่ือนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย  
หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้เงินตามจํานวนที่เรียกร้องได้  ทั้งนี้  ในหนังสือที่แจ้งให้ระบุช่องทาง  และวิธีการ
ติดต่อบริษัทในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์มีข้อสงสัยเก่ียวกับผลการพิจารณาและชดใช้เงิน 
ตามสัญญาประกันชีวิต 

เอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้อง  ช่องทางการติดต่อกับบริษัท  และระยะเวลาในการพิจารณา
และชดใช้เงินตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่บริษัทมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการ
ตามประกาศน้ี  บริษัทต้องจัดให้มีสัญญาว่าจ้าง  โดยสาระสําคัญในสัญญาต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
อัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบการดําเนินงาน  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการแก่บริษัท  โดยบริษัทต้องควบคุมกํากับให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามสัญญา  และมาให้ถ้อยคํา  ความเห็น  หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องต่อนายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  เม่ือนายทะเบียนหรือพนกังานเจ้าหน้าที่ร้องขอ 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับกรณีการใช้บริการจากบุคคลภายนอกโดยได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียนตามมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
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ข้อ ๑๑ บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนขึ้นภายในบริษัท  เพื่อพิจารณาเร่ืองร้องเรียน  
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  แล้วแต่กรณี  มีความประสงค์จะให้บริษัทดําเนินการพิจารณา  
และดําเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้ผู้บริหารที่มีอํานาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียนเป็นผู้ควบคุมการดําเนินการ  และพิจารณา
การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 

(๒) ในกรณีเร่ืองร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีจํานวนเงินมูลค่าสูง  ให้การชี้ขาดเร่ืองร้องเรียน  
ดําเนินการในรูปคณะกรรมการประกอบด้วย  ผู้บริหารที่มีอํานาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียน  ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานพิจารณาการชดใช้เงิน  หน่วยงานรับประกันภัย  หน่วยงานกฎหมาย  และหน่วยงานดูแล 
การปฏิบัติตามกฎหมาย   

บริษัทอาจกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปได้  โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท   

(๓) ให้หน่วยรับเร่ืองร้องเรียนพิจารณาเร่ืองร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด  
แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเอกสารเพิ่มเติม  (ถ้ามี) 

(๔) กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  ให้บริษัทดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
(๕) กรณีที่หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนยืนยันตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๙  (๖)   

ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ร้องเรียน  โดยระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ  พร้อมข้อกฎหมายหรือเง่ือนไขตาม
กรมธรรม์ประกันภัย  หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้เงินตามจํานวนที่เรียกร้องได้  ให้แก่ผู้ร้องเรียน 

(๖) ให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลการดําเนินการ  เพื่อรายงานต่อสํานักงานเมื่อมีการร้องขอ 
ข้อ ๑๒ บริษัทต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ  และจัดให้มีคู่มือ

ระบบงานตามข้อ  ๗  คู่มือการดําเนินงานตามข้อ  ๙  และคู่มือการดําเนินงานของหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน
ตามข้อ  ๑๑  รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานที่เก่ียวข้องทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร  ที่เป็นปัจจุบัน
และสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท  และสามารถให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
เม่ือมีการร้องขอ  ทั้งนี้  สํานักงานอาจส่ังให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือดังกล่าว  รวมถึงระบบงาน 
และกระบวนการดําเนินงานที่เก่ียวข้องได้ตามสมควร 

ข้อ ๑๓ บริษัทต้องเปิดเผยขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงินตามสัญญา
ประกันชีวิต  สําหรับการประกันชีวิตแต่ละประเภท  ในเว็บไซต์ของบริษัท  ให้ประชาชนทั่วไปทราบ  
และให้ระบุเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  แล้วแต่กรณี  ต้องใช้ในการ
เรียกร้องให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  และช่องทางการติดต่อกับบริษัท  รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ 
ในการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 
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เอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้อง  ช่องทางการติดต่อกับบริษัท  และระยะเวลาในการพิจารณา
และชดใช้เงินตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๑๔ กรณีบริษัทมีจํานวนเงินที่ต้องชดใช้ตามสัญญาประกันชีวิตที่ล่วงพ้นอายุความ 
ที่กฎหมายกําหนด  ให้บริษัทนําส่งกองทุนประกันชีวิตตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนประกันชีวิตกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมชัย  สัจจพงษ์ 
ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   



(ร่าง) 
 

หลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศ 
 

หลักเกณฑ์เก่ียวกับเอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้อง ช่องทางการติดต่อกับบริษัท  
ระยะเวลาในการชดใช้เงนิ ตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชวิีต 

 
ข้อ ๑ การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี 
ประสงค์จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต ให้สามารถย่ืนคําเรียกร้องต่อบริษัทได้  
ณ สํานักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท  
 
ข้อ ๒ เอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้อง  

 ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย ต้องย่ืนเอกสาร
หลักฐานประกอบคําเรียกร้อง แล้วแต่กรณี ดังต่อไปน้ี 
 (๑) การเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือรับมูลค่าเงินเวนคืน และการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์
ประกันภัย ให้ย่ืนเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

(ก) กรมธรรม์ประกันภัย 
(ข) แบบใบคําขอกู้ยืมหรือใบคําขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี 

(๒) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการเสียชีวิตจากโรค ให้ย่ืนเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

(ก) กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยและใบเรียกร้องสิทธิของผู้รับ
ประโยชน์ทุกคน ตามแบบที่บริษัทกําหนด 

(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ 
โดยต้องนําต้นฉบับมาแสดงด้วย 

(ค) สําเนาใบมรณบัตร โดยต้องนําต้นฉบับมาแสดงด้วย 
(ง) สําเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจําหน่ายการตายของผู้เอาประกันภัย โดยต้อง

นําต้นฉบับมาแสดงด้วย 
(จ) ใบยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวัติ 
(ฉ) ใบรายงานแพทย์ กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

(๓) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืน ให้ย่ืน
เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

(ก) กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยและใบเรียกร้องสิทธิของผู้รับ
ประโยชน์ทุกคน ตามแบบที่บริษัทกําหนด 

(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ 
โดยต้องนําต้นฉบับมาแสดงด้วย 

(ค) สําเนาใบมรณบัตร โดยต้องนําต้นฉบับมาแสดงด้วย 



๒ 
 

(ง) สําเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจําหน่ายการตายของผู้เอาประกันภัย โดยต้อง
นําต้นฉบับมาแสดงด้วย 

(จ) ใบยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวัติ 
(ฉ) ใบรายงานแพทย์ กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
(ช) สําเนาบันทึกประจําวันเก่ียวกับคดีที่ได้รับรองสําเนาถูกต้องจากพนักงาน

สอบสวน 
(ซ) สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ 

 (๔) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยจากอุบัติเหตุ กรณีไม่เสียชีวิต ให้ย่ืนเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

(ก) แบบใบคําขอเรียกร้องค่าทดแทน 
(ข) ใบรายงานแพทย์ตามแบบที่บริษัทกําหนด 

 (๕) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีค่ารักษาพยาบาล ให้ย่ืนเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
(ก) แบบใบคําขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 
(ข) ใบรายงานแพทย์ของสถานพยาบาล 
(ค) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบสรุปหน้างบ 

 (๖) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีการประกันภัยโรคร้ายแรง ให้ย่ืนเอกสารหลักฐาน 
ดังต่อไปน้ี 
                          (ก) แบบใบคําขอเรียกร้องค่าทดแทน 
                          (ข )  ใบรับรองแพทย์หรือใบรายงานแพทย์ตามแบบที่บริษัท กําหนด                         

(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย 
                          (ง) เอกสารทางการแพทย์ที่จําเป็นต่อการพิจารณาแต่ละโรค 
 (๗) การเรียกร้องเงิน กรณีกรมธรรม์ประกันภัยครบกําหนดสัญญา ให้ย่ืนเอกสารหลักฐาน 
ดังต่อไปน้ี 

(ก) กรมธรรม์ประกันภัย 
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย 

 
ข้อ ๓ ระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 
 เมื่อบริษัทได้รับคําเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของ 
ผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี พร้อมเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ตามข้อ ๒ ครบถ้วน ให้บริษัทดําเนินการ
พิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ดังต่อไปน้ี 
 (๑) กรณีขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืน ให้บริษัทดําเนินการ
พิจารณาและชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในย่ีสิบวัน 
 (๒) กรณีกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้บริษัทดําเนินการพิจารณาและชดใช้ให้แล้ว
เสร็จภายในสิบห้าวัน 
 (๓) กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต) การประกัน
สุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล หรือการประกันภัยโรคร้ายแรง ให้บริษัทดําเนินการพิจารณาและชดใช้ให้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน     



๓ 
 

 (๔) กรณีให้บริษัทจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากข้อ ๓ (๑) (๒) และ (๓)  
แต่ไม่รวมถึงการจ่ายเงินตาม (๕) ให้บริษัทดําเนินการพิจารณาและชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน  
 (๕) กรณีกรมธรรม์ประกันภัยครบกําหนดหรือการจ่ายเงินปันผล ให้บริษัทจ่ายเงินตาม
กรมธรรม์ประกันภัย หรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่กรมธรรม์
ประกันภัยครบกําหนดหรือวันที่บริษัทต้องจ่าย แล้วแต่กรณี 
      
ข้อ ๔ การขยายระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 
 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพ่ือให้บริษัทชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 
ตามข้อ ๓ (๓) และ (๔) ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในสัญญาประกันชีวิต บริษัทอาจขยาย
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ออกไปได้ตามความจําเป็น แต่ทั้งน้ีจะต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
เอกสารตามข้อ ๒ ครบถ้วนแล้ว 

ภาระในการพิสูจน์ว่าการเรียกร้องเพ่ือให้บริษัทชดใช้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาประกัน
ชีวิต เป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม ในการน้ีผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือ
ทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี ต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความสะดวกแก่บริษัท 
ตามสมควร 

 
ข้อ ๕ การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด 
 ในกรณีที่บริษัทชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓  
หรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้อ ๔ ให้บริษัทรับผิดชอบดอกเบ้ียในระหว่างเวลาผิดนัด
ร้อยละสิบห้าต่อปี 
 
ข้อ ๖ การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตแตกต่างไป
จากหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

กรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยที่กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการชดใช้
เงินตามสัญญาประกันชีวิตแตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศฉบับน้ี ให้ใช้
บังคับส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย 
แล้วแต่กรณี 
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

ของบริษัทประกันวินาศภัย   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๗  (๑๑)  และมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๘  
เม่ือวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้ บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่ง ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
“บริษัท”  หมายความว่า  บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกันวินาศภัย  และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

“สํานักงานใหญ่”  หมายความรวมถึง  สํานักงานสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ 
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย   

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเฉพาะประกันภัยต่อ 
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในประกาศนี้ 
ข้อ ๖ บริษัทต้องจัดให้มีระบบงานจัดการการชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

ประกันภัยที่มีความพร้อม  โดยมีลักษณะอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ เอาประกันภัย   

ผู้รับประโยชน์  หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย  แล้วแต่กรณี   
(๒) มีระบบสอบทานความถูกต้องของข้อมูลการรับประกันภัยและข้อมูลเก่ียวกับการเรียกร้อง

การชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่ชัดเจนสามารถติดตามตรวจสอบได้   
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(๓) มีระบบการบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุและออกเลขรับแจ้งการเรียกร้องการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่เชื่อมโยงข้อมูลการบันทึกรายการกับข้อมูลประมาณการค่า
สินไหมทดแทนและข้อมูลการอนุมัติการชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย  รวมถึง 
มีระบบการบันทึกการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวทุกคร้ัง 

(๔) มีระบบงานสนับสนุน  เพื่อสนับสนุนระบบงานจัดการการชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัย  เช่น  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร์  โดยบริษัทต้องแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงของระบบงานที่เก่ียวเน่ืองกัน  เช่น  ข้อมูลจากการรับประกันภัยเชื่อมโยงกับระบบงาน 
การชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย  และระบบการรับและจ่ายเงินของบริษัท   

(๕) มีระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสํานักงานใหญ่และสาขาที่ทําให้เชื่อม่ันว่า  ข้อมูลที่รับแจ้ง  
และข้อมูลเก่ียวกับการชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยต่าง ๆ  ที่สาขาดําเนินการนั้น 
ถูกบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๗ บริษัทต้องกําหนดให้ผู้ มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการชดใช้เงิน   
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย  และผู้มีอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติการจ่ายเงิน  ให้เป็นไปตาม
หลักการถ่วงดุลอํานาจภายในองค์กร  (check  and  balance) 

ข้อ ๘ เม่ือบริษัทได้รับแจ้งเหตุ  หรือมีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัย  ให้บริษัทดําเนินการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุ  หรือการเรียกร้อง  โดยเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว  ไปบันทึกรายการ
ในสมุดทะเบียนค่าสินไหมทดแทนที่เก่ียวข้อง  และสมุดบัญชีของบริษัท  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับ
ข้อมูลดังกล่าว  พร้อมทั้งออกเลขที่ตรวจสอบรายการความเสียหาย  และประมาณการค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น  
ทั้งนี้   

 (ก) กรณีที่ต้องมีการสํารวจภัย  ให้บริษัทแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ 
ไปสํารวจภัย  ณ  ที่เกิดเหตุ  หรือสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยนัดหมาย  และออกเอกสารการรับแจ้งเหตุ  
หรือใบตรวจสอบรายการความเสียหายให้กับผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประโยชน์  หรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง 
ตามกรมธรรม์ประกันภัย  แล้วแต่กรณี  ไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้นํามาติดต่อกับบริษัทหรือดําเนินการอื่น 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 (ข) กรณีที่ไม่ต้องมีการสํารวจภัย  ให้บริษัทแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประโยชน์   
หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย  แล้วแต่กรณี  ทราบถึงเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ต้องใช้
ประกอบการเรียกร้อง  ช่องทางการติดต่อกับบริษัท  และระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น  ต้องมีการบันทึก 
ทุกคร้ังและสามารถตรวจสอบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงได้   
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(๒) จัดให้มีกระบวนการในการพิจารณาความเสียหาย  การประเมินความเสียหาย  การทดสอบ 
ที่จําเป็นต่าง ๆ  เพื่อให้การตีมูลค่ามีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ  ตลอดจนสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันกับ 
ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประโยชน์  หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย  แล้วแต่กรณี  ที่จะทําให้
กระบวนการชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเป็นที่ยอมรับและลดการโต้แย้งจาก 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

(๓) ดําเนินการพิจารณาและชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แล้วเสร็จ  
ภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด  ทั้งนี้  ไม่เกินระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาประกันภัย  หรือที่
กฎหมายกําหนด  และแจ้งผลการพิจารณาให้แก่  ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประโยชน์  หรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรม์ประกันภัย  แล้วแต่กรณี  ภายในระยะเวลาข้างต้น 

(๔) บันทึกผลการพิจารณาและการอนุมัติการชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยในระบบงาน  หรือระบบข้อมูลโดยเร็ว   

(๕) กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยตาม  (๓)  แล้ว  
ให้บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามให้ผู้ เอาประกันภัย  ผู้ รับประโยชน์  หรือผู้ มีสิทธิเรียกร้อง 
ตามกรมธรรม์ประกันภัย  แล้วแต่กรณี  มารับเงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว  ในระหว่างที่สิทธิ 
ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยังไม่ขาดอายุความ 

ในกรณีที่บริษัทได้ชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเป็นเช็ค  และผู้เอาประกันภัย  
ผู้รับประโยชน์  หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย  แล้วแต่กรณี  ยังไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร  
จนเลยระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้  ให้ถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย  และบริษัท
ต้องดําเนินกระบวนการติดตามให้บุคคลดังกล่าวมารับเงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง   

(๖) ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย  
หรือไม่สามารถตกลงกําหนดจํานวนเงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนได้  ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัย  
ผู้รับประโยชน์  หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย  แล้วแต่กรณี  เป็นหนังสือ  โดยระบุ
ข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ  พร้อมข้อกฎหมายหรือเง่ือนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย   
หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนที่เรียกร้องได้  ทั้งนี้  ในหนังสือที่แจ้งให้ระบุช่องทาง  
และวิธีการติดต่อบริษัทในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประโยชน์  หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัยมีข้อสงสัยเก่ียวกับผลการพิจารณาและชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย   

ข้อ ๙ ในกรณีที่บริษัทมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการ
ตามประกาศน้ี  บริษัทต้องจัดให้มีสัญญาว่าจ้าง  โดยสาระสําคัญในสัญญาต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบการดําเนินงาน  ระยะเวลาการดําเนินงาน
ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการแก่บริษัท  โดยบริษัทต้องควบคุมกํากับให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามสัญญาและมาให้ถ้อยคํา  ความเห็น  หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องต่อนายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  เม่ือนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ 
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ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับกรณีการใช้บริการจากบุคคลภายนอกโดยได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียนตามมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๑๐ บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนขึ้นภายในบริษัท  เพื่อพิจารณาเร่ืองร้องเรียน  
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประโยชน์  หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย  แล้วแต่กรณี  
มีความประสงค์จะให้บริษัทดําเนินการพิจารณา  และดําเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้ผู้บริหารท่ีมีอํานาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียนเป็นผู้ควบคุมการดําเนินการ  และพิจารณา
การชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

(๒) ในกรณีเร่ืองร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง  ให้การชี้ขาดเร่ืองร้องเรียน  
ดําเนินการในรูปคณะกรรมการประกอบด้วย  ผู้บริหารที่มีอํานาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียน  ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน  หน่วยงานรับประกันภัย  หน่วยงานกฎหมาย  และหน่วยงานดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมาย   

บริษัทอาจกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปได้  โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

(๓) ให้หน่วยรับเร่ืองร้องเรียนพิจารณาเร่ืองร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีบริษัทกําหนด  
แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเอกสารเพิ่มเติม  (ถ้ามี) 

(๔) กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย  ให้บริษัท
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

(๕) กรณีที่หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนยืนยันตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๘  (๖)   
ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ ร้องเรียน  โดยระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ  พร้อมข้อกฎหมายหรือเง่ือนไข 
ตามกรมธรรม์ประกันภัย  หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนที่เรียกร้องได้   
ให้แก่ผู้ร้องเรียน 

(๖) ให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลการดําเนินการ  เพื่อรายงานต่อสํานักงานเมื่อมีการร้องขอ 
ข้อ ๑๑ บริษัทต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ  และจัดให้มีคู่มือ

ระบบงานตามข้อ  ๖  คู่มือการดําเนินงานตามข้อ  ๘  และคู่มือการดําเนินงานของหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน
ตามข้อ  ๑๐  รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานที่เก่ียวข้องทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร  ที่เป็นปัจจุบัน
และสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท  และสามารถให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
เม่ือมีการร้องขอ  ทั้งนี้  สํานักงานอาจส่ังให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือดังกล่าว  รวมถึงระบบงาน 
และกระบวนการดําเนินงานที่เก่ียวข้องได้ตามสมควร 

ข้อ ๑๒ บริษัทต้องเปิด เผยขั้นตอนและกระบวนการในการเ รียกร้องให้ชดใช้ เ งิน   
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย  สําหรับการประกันภัยแต่ละประเภท  ในเว็บไซต์ของบริษัท  
ให้ประชาชนทั่วไปทราบ  และให้ระบุเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประโยชน์  หรือผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย  แล้วแต่กรณี  ต้องใช้ในการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัย  และช่องทางการติดต่อกับบริษัท  รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน  



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย  และให้บริษัทนําส่งรายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอน 
และกระบวนการ  เอกสารหลักฐานทั้งหมด  ช่องทางการติดต่อกับบริษัท  และระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา
และชดใช้เงิน  หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้สํานักงาน  ตามวิธีการที่สํานักงานกําหนด  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  และวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว
อย่างมีนัยสําคัญ  เว้นแต่  มีเหตุผลอันควร  ให้บริษัทขยายระยะเวลาดังกล่าวได้อีก  แต่ไม่เกินหกสิบวัน  
ทั้งนี้  สํานักงานอาจสั่งให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวได้ตามสมควร 

ข้อ ๑๓ กรณีบริษัทมีค่าสินไหมทดแทนล่วงพ้นอายุความที่กฎหมายกําหนด  ให้บริษัทนําส่ง
กองทุนประกันวินาศภัยตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนประกันวินาศภัยกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมชัย  สัจจพงษ์ 
ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   


