
 
 

 

บทที ่6  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติทีด่ีในการให้บริการ 

พร้อมทั้งกรณศึีกษา 
 

อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 
 

 

บทที ่6  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติทีด่ีในการให้บริการ 

พร้อมทั้งกรณศึีกษา 
 

อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

6-2  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 

บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา               นช.1 
(1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิต 
 6.2 ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย  
 6.3 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต 
 6.4 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต  
 6.5 คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล 
 
 
แนวคดิ 
  1.  จรรยาบรรณหมายถึงความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและ

ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ จรรยาบรรณ
มีความส าคัญและจ าเป็นต่อทุกอาชีพ โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุมความประพฤติปฏิบัติด้วยความดี
งาม เพราะจรรยาบรรณได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กรหรือของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ เป็น
ส าคัญ และในทางกลับกันถ้าผู้ประกอบการวิชาชีพทั้งหลายละทิ้งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน มีการ
ประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน สังคมก็จะวุ่นวาย เต็มไปด้วยความหวาดระแวง ประชาชน
ผู้รับบริการก็จะคอยระวังตัว เพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบวิชาชีพ ในที่สุดวิชาชีพ
นั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป  

 2.  จรรยาบรรณกับกฎหมายมีความแตกต่างในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) การควบคุมพฤติกรรม 2) การ
บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร 3) การบังคับใช้ และ 4) การลงโทษ  

 3.  จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย 
บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย
และของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 5) 
ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
7) ไม่แนะน าให้ผู้ เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสีย
ประโยชน์ 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพ
เพิ่มเติมอยู่เสมอ 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและ
คุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเรื่องการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตท้ัง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
 
 
 
 

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

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตท้ัง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

6-4  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 

เร่ืองที ่6.1 
ความหมายและความส าคญัของจรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวติ 
 
 
 การพัฒนาคุณภาพคนให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ มีความคล่องตัวพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยจิตส านึกในการท างานเพื่อประโยชน์ขององค์กรและสังคมโดย
ส่วนรวม คือกุญแจส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนเอาไว้ ผู้บริหารบริษัทหรือสมาชิกในองค์กรจะปล่อยละเลยหรือขาดความเอาใจใส่ใน
หลักการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรขององค์กรนั้น ๆ ไม่ได้ เราต้องอาศัยความร่วมมือประสานงานของ
บุคลากรทั้งหลายเป็นส าคัญ และด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ความสนใจและความส าคัญต่อบุคลากรในองค์กร 
 องค์กรหรือหน่วยงานทั้งหลายอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติของบุคลากร การที่จะให้ความ
ประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรเป็นไปโดยถูกต้องและมีความราบรื่นเรียบร้อย องค์กรหรือสถาบันจึงได้มีการ
ก าหนดแนวทางหรือกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดีงาม ให้มีความสอดคล้องกับสภาพของสังคมและหลักธรรมท่ีสภาพของ
สังคมได้ยึดถือและเห็นดียอมรับปฏิบัติ ซึ่งแนวทางเช่นนี้เรียกว่า “จรรยาบรรณ” โดยเฉพาะอาชีพแต่ละอาชีพย่อมมี
ความแตกต่างกันออกไป จรรยาบรรณใช้เป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งถือเป็นคุณธรรมประจ าของแต่
ละอาชีพและความรับผิดชอบในอาชีพนั้น ๆ การงานที่ท าจะมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดี ปราศจากข้อต าหนิติเตียน 
 ผู้เอาประกันภัยในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก สาเหตุไม่ใช่เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถใน
การช าระเบี้ยประกันภัย แต่เป็นเพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์และวิธีการเอาประกันชีวิต รวมทั้ง
ขาดความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อระบบการประกันชีวิต ท าให้เกิดความหวาดระแวงว่าจะถู กบริษัทประกันชีวิต
หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ และเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโต นายหน้าประกันชีวิตจะต้อง
ช่วยกันสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปยอมรับและเชื่อมั่นในธุรกิจด้วยการตระหนักใน
จรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพราะนายหน้าประกันชีวิตคือคนกลางระหว่างประชาชนทั่วไปหรือผู้เอา
ประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการ
ประกันชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน อันจะส่งผลไปสู่พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป 
 
1. ความหมายของจรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า หมายถึงความ
ประพฤติที่ผู้ประกอบการอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของ
สมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ จรรยาบรรณจึงเป็นหลักความประพฤติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม
อาชีพ โดยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-5 
 

 

 ในขณะที่ Craig E. Johnson (2012) ได้ให้ความหมายของค าว่า จรรยาบรรณ ว่าหมายถึง มาตรฐานของ
ความประพฤติและการใช้ดุลพินิจทางศีลธรรมที่ว่าการกระท าของบุคคลและ/หรือองค์กรถูกหรือผิด สมควรหรือไม่
สมควร  
 ด้านความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2558) และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (2558) กล่าวว่า จรรยาบรรณ หมายถึงหลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวชิาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
 จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า จรรยาบรรณหมายถึงความประพฤติของผู้ประกอบอาชีพการ
งานในแต่ละอาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องประพฤติเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงของผู้
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เม่ือกลุ่มงานอาชีพใดต้องการให้มาตรฐานแห่งอาชีพหรือวิชาชีพ มีความ
น่าเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชน ก็จะบัญญัติประมวลจรรยาบรรณไว้ มีการอบรมถ่ายทอดกันต่อ  ๆ มา หลัก
จรรยาบรรณนั้นจึงมีความจ าเป็นและเหมาะสมต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิต เพราะอาชีพดังกล่าวตั้งอยู่บนรากฐาน
แห่งความไว้วางใจว่าสามารถจะสร้างความเชื่อถือศรัทธาต่อผู้เอาประกันภัยและต่อธุรกิจประกันชีวิตได้เป็นอย่างดี 
 
2. ความส าคญัของจรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวติ 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งตอ่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทั้งในด้าน
การระดมเงินออมเพื่อพัฒนาประเทศ เกิดการลงทุนการจ้างแรงงานและการสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัว
ของผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น ธุรกิจประกันชีวิตจึงเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก แต่
เมื่อมองสัดส่วนการท าประกันชีวิตในประเทศแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจท าประกันชีวิต เพราะยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต  
  เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโต นายหน้าประกันชีวิตซ่ึงเป็นช่องทางจ าหน่ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่มีความส าคัญช่องทางหนึ่ง จะต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปยอมรับ
และเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น     
 อย่างไรก็ตาม จรรยาบรรณก็มีความส าคัญและมีประโยชน์กับนายหน้าประกันชีวิตโดยตรง ดังต่อไปนี้ 
  1) ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและการบริการของนายหน้าประกันชีวิต 
     2) ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพนายหน้าประกันชีวิต เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
 3) ช่วยลดปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ และเห็นแก่ตัว 
 4) ช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของนายหน้าประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตดียิ่ง ๆ ขึ้น 
 5) เป็นกลไกในการปกป้องนายหน้าประกันชีวิตที่ท าหน้าที่อย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อนายหน้าประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยว และ
ควบคุมความประพฤติปฏิบัติด้วยความดงีาม เพราะจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชวีิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกของ
องค์กรหรือของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิตเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน ถ้านายหน้าประกันชีวิต
ละทิ้งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะ
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ชื่อเสียงของ

ผูป้ระกอบอาชพี

ครองธรรม
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 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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 ในขณะที่ Craig E. Johnson (2012) ได้ให้ความหมายของค าว่า จรรยาบรรณ ว่าหมายถึง มาตรฐานของ
ความประพฤติและการใช้ดุลพินิจทางศีลธรรมที่ว่าการกระท าของบุคคลและ/หรือองค์กรถูกหรือผิด สมควรหรือไม่
สมควร  
 ด้านความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2558) และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (2558) กล่าวว่า จรรยาบรรณ หมายถึงหลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวชิาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
 จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า จรรยาบรรณหมายถึงความประพฤติของผู้ประกอบอาชีพการ
งานในแต่ละอาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องประพฤติเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงของผู้
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เม่ือกลุ่มงานอาชีพใดต้องการให้มาตรฐานแห่งอาชีพหรือวิชาชีพ มีความ
น่าเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชน ก็จะบัญญัติประมวลจรรยาบรรณไว้ มีการอบรมถ่ายทอดกันต่อ  ๆ มา หลัก
จรรยาบรรณนั้นจึงมีความจ าเป็นและเหมาะสมต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิต เพราะอาชีพดังกล่าวตั้งอยู่บนรากฐาน
แห่งความไว้วางใจว่าสามารถจะสร้างความเชื่อถือศรัทธาต่อผู้เอาประกันภัยและต่อธุรกิจประกันชีวิตได้เป็นอย่างดี 
 
2. ความส าคญัของจรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวติ 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งตอ่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทั้งในด้าน
การระดมเงินออมเพื่อพัฒนาประเทศ เกิดการลงทุนการจ้างแรงงานและการสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัว
ของผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น ธุรกิจประกันชีวิตจึงเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก แต่
เมื่อมองสัดส่วนการท าประกันชีวิตในประเทศแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจท าประกันชีวิต เพราะยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต  
  เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโต นายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นช่องทางจ าหน่ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่มีความส าคัญช่องทางหนึ่ง จะต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปยอมรับ
และเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น     
 อย่างไรก็ตาม จรรยาบรรณก็มีความส าคัญและมีประโยชน์กับนายหน้าประกันชีวิตโดยตรง ดังต่อไปนี้ 
  1) ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและการบริการของนายหน้าประกันชีวิต 
     2) ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพนายหน้าประกันชีวิต เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
 3) ช่วยลดปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ และเห็นแก่ตัว 
 4) ช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของนายหน้าประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตดียิ่ง ๆ ขึ้น 
 5) เป็นกลไกในการปกป้องนายหน้าประกันชีวิตที่ท าหน้าที่อย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อนายหน้าประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยว และ
ควบคุมความประพฤติปฏิบัติด้วยความดงีาม เพราะจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชวีิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกของ
องค์กรหรือของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิตเป็นส าคัญ และในทางกลับกัน ถ้านายหน้าประกันชีวิต
ละท้ิงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะ
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6-6  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 

วุ่นวาย เต็มไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัวเพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นายหน้าประกันชีวิต ในที่สุดวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อมไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีก
ต่อไป  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่6.2 
ความแตกต่างของจรรยาบรรณกบักฎหมาย 
 
 
 จรรยาบรรณ (Ethics) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความส านึกบนศีลธรรมและกฎหมายในลักษณะเป็นพันธกรณีที่
ผูกพันบุคคลไว้กับอาชีพนั้น ๆ ด้วยความเข้าใจในเหตุผล และเป็นการกระท าโดยไม่ต้องชักชวนหรือบังคับ แต่โดย
ความส านึกในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเป็นเดิมพัน จึงมีผู้กล่าวว่า ศีลธรรมจะเข้มงวดหรือวิเศษอย่างไร และ
กฎหมายจะได้บัญญัติไว้ดีเลิศสักปานใด ถ้าตัวผู้เป็นศาสนิกหรือผู้ใช้กฎหมายนั้นปราศจากซึ่งจรรยาบรรณแล้ว สังคม
นั้นจะต้องประสบกับความปั่นป่วน และหาความสงบสุขไม่ได้ 
 กฎหมาย (Law) เป็นกฎที่สถาบันหรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่
ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อก าหนดระเบียบแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ โดยการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมและแก้ไขข้อขัดแย้งใน
สังคม ดังนั้นกฎหมายจึงถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสังคมให้อยู่รอด ดังค ากล่าวที่ว่า “มีสังคมที่ไหน มีกฎหมายที่นั่น” และ
ยังพบว่า กฎหมายส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสังคมมนุษย์แต่ละคนเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดจนถึงตาย กฎหมายเข้ามา
เก่ียวข้องกับสิทธิของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา จนกระทั่งตายไปแล้วกฎหมายก็ยังมีผลต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ตาย เช่น เจ้าบ้านต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ในด้านการค้าและเศรษฐกิจ กฎหมายก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องมากมาย 
ตัวอย่างเช่น การที่จะตั้งองค์กรทางธุรกิจจะต้องตั้งในรูปแบบใด ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท เป็นต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมาย
เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ของบุคคลทุกเร่ือง เหมือนเป็นเงาตามตัวไปตลอด  
 เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถมองเห็นความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย สามารถศึกษา
รายละเอียดจากตารางที่ 6.1 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่6.1 การเปรียบเทยีบความแตกต่างของจรรยาบรรณกบักฎหมาย 
 

รายละเอยีด จรรยาบรรณ กฎหมาย 
1. การควบคุมพฤติกรรม เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรม

จากภายในหรือจิตใจ 
เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรม
จากภายนอก 

2. การบญัญัติเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นข้อบังคับของอาชีพที่ก าหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 

เป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็นลายลักษณ์
อักษร 

3. การบังคับใช้ เป็นเรื่องของจิตส านึกท่ีท า เพราะเป็นสิ่ง
ที่ถูกต้องและภูมิใจท่ีได้ท า 

เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือละเว้น 

4. การลงโทษ มีบทลงโทษ และไม่มีบทลงโทษ แล้วแต่
กรณี 

มีบทลงโทษที่ชัดเจน 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-7 
 

 

เร่ืองที ่6.2 
ความแตกต่างของจรรยาบรรณกบักฎหมาย 
 
 
 จรรยาบรรณ (Ethics) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความส านึกบนศีลธรรมและกฎหมายในลักษณะเป็นพันธกรณีที่
ผูกพันบุคคลไว้กับอาชีพนั้น ๆ ด้วยความเข้าใจในเหตุผล และเป็นการกระท าโดยไม่ต้องชักชวนหรือบังคับ แต่โดย
ความส านึกในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเป็นเดิมพัน จึงมีผู้กล่าวว่า ศีลธรรมจะเข้มงวดหรือวิเศษอย่างไร และ
กฎหมายจะได้บัญญัติไว้ดีเลิศสักปานใด ถ้าตัวผู้เป็นศาสนิกหรือผู้ใช้กฎหมายนั้นปราศจากซึ่งจรรยาบรรณแล้ว สังคม
นั้นจะต้องประสบกับความปั่นป่วน และหาความสงบสุขไม่ได้ 
 กฎหมาย (Law) เป็นกฎที่สถาบันหรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่
ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อก าหนดระเบียบแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ โดยการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมและแก้ไขข้อขัดแย้งใน
สังคม ดังนั้นกฎหมายจึงถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสังคมให้อยู่รอด ดังค ากล่าวที่ว่า “มีสังคมที่ไหน มีกฎหมายที่นั่น” และ
ยังพบว่า กฎหมายส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสังคมมนุษย์แต่ละคนเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดจนถึงตาย กฎหมายเข้ามา
เก่ียวข้องกับสิทธิของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา จนกระทั่งตายไปแล้วกฎหมายก็ยังมีผลต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ตาย เช่น เจ้าบ้านต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ในด้านการค้าและเศรษฐกิจ กฎหมายก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องมากมาย 
ตัวอย่างเช่น การที่จะตั้งองค์กรทางธุรกิจจะต้องตั้งในรูปแบบใด ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท เป็นต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมาย
เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ของบุคคลทุกเร่ือง เหมือนเป็นเงาตามตัวไปตลอด  
 เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถมองเห็นความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย สามารถศึกษา
รายละเอียดจากตารางที่ 6.1 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่6.1 การเปรียบเทยีบความแตกต่างของจรรยาบรรณกบักฎหมาย 
 

รายละเอยีด จรรยาบรรณ กฎหมาย 
1. การควบคุมพฤติกรรม เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรม

จากภายในหรือจิตใจ 
เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรม
จากภายนอก 

2. การบญัญัติเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นข้อบังคับของอาชีพที่ก าหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 

เป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็นลายลักษณ์
อักษร 

3. การบังคับใช้ เป็นเรื่องของจิตส านึกท่ีท า เพราะเป็นสิ่ง
ที่ถูกต้องและภูมิใจท่ีได้ท า 

เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือละเว้น 

4. การลงโทษ มีบทลงโทษ และไม่มีบทลงโทษ แล้วแต่
กรณี 

มีบทลงโทษที่ชัดเจน 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

6-8  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. การควบคุมพฤติกรรม โดยจรรยาบรรณเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมจากภายในหรือจิตใจ ส่วน
กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก 
 2. การบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจรรยาบรรณเป็นข้อบังคับของอาชีพที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ได้ ส่วนกฎหมายเป็นข้อบังคับจากรัฐที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 3. การบังคับใช้ โดยจรรยาบรรณเป็นเรื่องของจิตส านึกที่ท าเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและภูมิใจ ส่วนกฎหมาย
เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายหรือละเว้น 
 4. การลงโทษ ซึ่งจรรยาบรรณจะมีบทลงโทษ และไม่มีบทลงโทษแล้วแต่กรณี ส่วนกฎหมายมีบทลงโทษที่
ชัดเจน 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่6.3 
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดขีองนายหน้าประกนัชีวิต 
 
 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งยังช่วยสร้าง
หลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวประสบ
เคราะห์กรรม ส่วนนายหน้าประกันชีวิตก็มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างภาพพจนแ์ละทัศนคติที่ดีต่อการประกัน
ชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน เพราะนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้ติดต่อที่ใกล้ชิดกับประชาชน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการเอาประกันชีวิตที่ถูกต้อง และการบริการที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง การที่นายหน้าประกันชีวิตมีความ
ตระหนักในจรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนเองพึงมีต่อผู้เอาประกันภัยและต่อบริษัทที่ตนสังกัดอยู่ คือ
ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญก้าวหน้า อันจะส่งผลไปสู่พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยต่อไป 
 
1. จรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิต เป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพ โดยได้มีการก าหนดจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้  
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัย  
 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
 7) ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์  
 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
 
 ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะได้ศึกษารายละเอียดถึงจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

6-9



 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-9 
 

 

เร่ืองที ่6.3 
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดขีองนายหน้าประกนัชีวิต 
 
 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งยังช่วยสร้าง
หลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวประสบ
เคราะห์กรรม ส่วนนายหน้าประกันชีวิตก็มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างภาพพจนแ์ละทัศนคติที่ดีต่อการประกัน
ชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน เพราะนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้ติดต่อที่ใกล้ชิดกับประชาชน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการเอาประกันชีวิตที่ถูกต้อง และการบริการที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง การที่นายหน้าประกันชีวิตมีความ
ตระหนักในจรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนเองพึงมีต่อผู้เอาประกันภัยและต่อบริษัทที่ตนสังกัดอยู่ คือ
ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญก้าวหน้า อันจะส่งผลไปสู่พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยต่อไป 
 
1. จรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิต เป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพ โดยได้มีการก าหนดจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้  
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัย  
 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 
 7) ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์  
 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
 
 ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะได้ศึกษารายละเอียดถึงจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 
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6-10  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

 

 จรรยาบรรณข้อที่ 1 
 มคีวามช่ือสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกนัภัย บริษทั และเพือ่นร่วมอาชีพ 
 นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าผู้เอา
ประกันภัย บริษัทหรือเพื่อนนายหน้าประกันชีวิต ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายใดได้ประโยชน์ในสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรได้ ต้อง
ชี้แจงผลประโยชน์และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันภัยทราบโดยไม่ปิดบัง อันจะน ามาซึ่งภาพพจน์ที่ดีของ
ธุรกิจประกันชีวิต 
 จรรยาบรรณข้อที่ 2 
 ให้บริการที่ดีอย่างสม า่เสมอและช้ีแจงให้ผู้เอาประกนัภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้เอาประกนัภัย 
 นายหน้าประกันชีวิตที่ดีต้องให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกันชีวิต 
คือต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องกระท า เช่น หน้าที่การช าระ
เบี้ยประกันภัย ต้องช าระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามก าหนด หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยตรงตาม
ก าหนดได้ ก็จะมีระยะเวลาผ่อนผันให้ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย (30 วันหรือ 60 วันขึ้นอยู่กับแบบ
กรมธรรม์) เป็นต้น ขณะเดียวกัน ต้องชี้แจงสิทธิที่ผู้เอาประกันพึงมี เช่น การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ การ
ใช้สิทธิ์ตามมูลค่าในกรมธรรม์ หรือการขอตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด นอกจากนี้ ต้องคอยติดตามไถ่ถามทุกข์สุขและพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเขาต้องการ 
 จรรยาบรรณข้อที่ 3 
 รักษาความลบัอนัมคิวรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
 นายหน้าประกันชีวิตที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยหรือของบริษัท การเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นความลับของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก เช่น ไม่น าความลับหรือข้อมูลข่าวสารของ 
ผู้เอาประกันภัยทั้งเร่ืองรายละเอียดส่วนตัวและฐานะการเงินไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน ท าให้ความลับของผู้เอาประกันภัย
รั่วไหล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อบริษัทเพื่อการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายสินไหม และไม่น าความลับของ
บริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหากท าให้เกิดความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงต่อภาพลักษณ์ของบริษัท 
 จรรยาบรรณข้อที่ 4 
 เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
 นายหน้าประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่า ต้องกรอกข้อความในใบค าขอเอาประกันชีวิตให้
ตรงตามความเป็นจริงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
การปกปิดความจริงอันเป็นสาระส าคัญของผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคร้ายแรง ประวัติบุคคลใน
ครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคบางโรค ถือเป็นส่วนที่ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับรู้อาจจะท าให้
เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษหรือปฏิเสธไม่รับประกันภัย  หากบริษัททราบความจริงในภายหลังอาจใช้สิทธิ์บอก
ล้างโมฆียกรรม ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์จากการท าประกันชีวิตได้ 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-11 
 

 

 จรรยาบรรณข้อที่ 5 
 ไม่เสนอแนะให้ผู้ เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภัย 
 นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่ควรเสนอแนะผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัย การท าประกันชีวิตเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย  จะท าให้เกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัย
โดยรวม ท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถรักษากรมธรรม์ไว้ได้จนครบก าหนดสัญญา มีผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับ
ประโยชน์ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ส่วนบริษัทประกันชีวิตก็ต้องเสียโอกาสและขาดรายได้จากเบี้ยประกันภัย
ที่ไม่สม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม ถึงแม้ว่าจะเป็นการขอซื้อการประกันภัยจากผู้
เอาประกันภัยที่เกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตก็ควรแนะน าให้ท าประกันชีวิตให้
เหมาะสมกับรายรับ-รายจ่ายและภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัยด้วย นอกจากนี้แล้ว การเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ซึ่งไม่มีผลผูกพันตามสัญญา ท าให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเข้าใจผิดและไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่
นายหน้าประกันชีวิตเสนอไว้ จะท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจประกันภัยและต่อนายหน้าประกันชีวิตด้วย 
 จรรยาบรรณข้อที่ 6 
 ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
 บริษัทประกันชีวิตจ่ายค่าบ าเหน็จให้กับนายหน้าประกันชีวิตด้วยการคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในเบี้ยประกันภัย
แล้ว ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตจึงควรตอบแทนด้วยการให้บริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย การลดค่าบ าเหน็จหรือ
แข่งขันกันลดค่าบ าเหน็จจะส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้การบริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย จึงเป็นการท าลายอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิตในระยะยาว หากผิดจรรยาบรรณข้อนี้จะส่งผลกระทบโดยรวมของธุรกิจประกันภัย และ
ผลกระทบของนายหน้าประกันชีวิตคือรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายลดลง  
 จรรยาบรรณข้อที่ 7 
 ไม่แนะน าผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดมิเพือ่ท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกนัภัยเสียประโยชน์       
 นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมซึ่งมีผลบังคับแล้ว (เวนคืน
กรมธรรม์) หรือแปลงกรมธรรม์เป็นแบบมูลค่าใช้เงินส าเร็จหรือมูลค่าขยายเวลาเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ เพราะ
การเลิกกรมธรรม์และท าประกันภัยใหม่ ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ เนื่องจากเงินเวนคืนกรมธรรม์หรือ
ผลประโยชน์จากการแปลงกรมธรรม์ คือมูลค่ากรมธรรม์ที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นเมื่อสมัครท าประกันชีวิต 
เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าอากร ค่าตรวจสุขภาพ หรือค่าเล่มสัญญากรมธรรม์  เมื่อท าประกันชีวิตฉบับใหม่นอกจากผู้เอา
ประกันภัยต้องเร่ิมมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังต้องช าระเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นตามอายุ และกรณีที่ท าประกัน
สุขภาพ ระยะเวลารอคอยจะเริ่มต้นนับใหม่ โรคที่ เคยเรียกร้องค่าสินไหมจากสัญญาฉบับเดิมอาจจะไม่ได้รับความ
คุ้มครอง เนื่องจากจะกลายเป็นโรคที่เป็นมาก่อนการท าสัญญาฉบับใหม่นี้ซึ่งเป็นข้อยกเว้นกรณีที่ผู้เอาประกันภัย
ต้องการยกเลิกกรมธรรม์เดิมและท าใหม่ นายหน้าประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าที่ถูกต้องครบถ้วนว่าอย่าละทิ้ง
กรมธรรม์เดิม เพราะจะท าให้ต้องเสียประโยชน์จากการเริ่มต้นใหม่ 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

กันภัยจาก

ผูเ้อาประกนัภยั

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-11 
 

 

 จรรยาบรรณข้อที่ 5 
 ไม่เสนอแนะให้ผู้ เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภัย 
 นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่ควรเสนอแนะผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัย การท าประกันชีวิตเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย  จะท าให้เกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัย
โดยรวม ท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถรักษากรมธรรม์ไว้ได้จนครบก าหนดสัญญา มีผลให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับ
ประโยชน์ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ส่วนบริษัทประกันชีวิตก็ต้องเสียโอกาสและขาดรายได้จากเบี้ยประกันภัย
ที่ไม่สม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม ถึงแม้ว่าจะเป็นการขอซื้อการประกันภัยจากผู้
เอาประกันภัยท่ีเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตก็ควรแนะน าให้ท าประกันชีวิตให้
เหมาะสมกับรายรับ-รายจ่ายและภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัยด้วย นอกจากนี้แล้ว การเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ซึ่งไม่มีผลผูกพันตามสัญญา ท าให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเข้าใจผิดและไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่
นายหน้าประกันชีวิตเสนอไว้ จะท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจประกันภัยและต่อนายหน้าประกันชีวิตด้วย 
 จรรยาบรรณข้อที่ 6 
 ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
 บริษัทประกันชีวิตจ่ายค่าบ าเหน็จให้กับนายหน้าประกันชีวิตด้วยการคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในเบี้ยประกันภัย
แล้ว ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตจึงควรตอบแทนด้วยการให้บริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย การลดค่าบ าเหน็จหรือ
แข่งขันกันลดค่าบ าเหน็จจะส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้การบริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย จึงเป็นการท าลายอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิตในระยะยาว หากผิดจรรยาบรรณข้อนี้จะส่งผลกระทบโดยรวมของธุรกิจประกันภัย และ
ผลกระทบของนายหน้าประกันชีวิตคือรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายลดลง  
 จรรยาบรรณข้อที่ 7 
 ไม่แนะน าผู้เอาประกนัภัยสละกรมธรรม์เดมิเพือ่ท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกนัภัยเสียประโยชน์       
 นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมซึ่งมีผลบังคับแล้ว (เวนคืน
กรมธรรม์) หรือแปลงกรมธรรม์เป็นแบบมูลค่าใช้เงินส าเร็จหรือมูลค่าขยายเวลาเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ เพราะ
การเลิกกรมธรรม์และท าประกันภัยใหม่ ท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ เนื่องจากเงินเวนคืนกรมธรรม์หรือ
ผลประโยชน์จากการแปลงกรมธรรม์ คือมูลค่ากรมธรรม์ที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นเมื่อสมัครท าประกันชีวิต 
เช่น ค่าบ าเหน็จ ค่าอากร ค่าตรวจสุขภาพ หรือค่าเล่มสัญญากรมธรรม์  เมื่อท าประกันชีวิตฉบับใหม่นอกจากผู้เอา
ประกันภัยต้องเร่ิมมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังต้องช าระเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นตามอายุ และกรณีที่ท าประกัน
สุขภาพ ระยะเวลารอคอยจะเริ่มต้นนับใหม่ โรคที่ เคยเรียกร้องค่าสินไหมจากสัญญาฉบับเดิมอาจจะไม่ได้รับความ
คุ้มครอง เนื่องจากจะกลายเป็นโรคที่เป็นมาก่อนการท าสัญญาฉบับใหม่นี้ซึ่งเป็นข้อยกเว้นกรณีที่ผู้เอาประกันภัย
ต้องการยกเลิกกรมธรรม์เดิมและท าใหม่ นายหน้าประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าที่ถูกต้องครบถ้วนว่าอย่าละทิ้ง
กรมธรรม์เดิม เพราะจะท าให้ต้องเสียประโยชน์จากการเริ่มต้นใหม่ 
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 จรรยาบรรณข้อที่ 8 
 ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าหรือบริษทัอืน่ 
 นายหน้าประกันชีวิตที่ดีจะต้องไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทประกันชีวิตอ่ืนในทาง
เสื่อมเสีย เช่น กล่าวว่านายหน้าประกันชีวิตคู่แข่งชอบพูดโกหก เชื่อถือไม่ได้ ย้ายบริษัทประกันชีวิตบ่อย ๆ ไม่มีบุคลิก
ที่เหมาะสมส าหรับการเป็นนายหน้าประกันชีวิตเพราะตัวเตี้ย ชอบเล่นการพนัน ชอบเที่ยวกลางคืน เป็นต้น นอกจากนี้ 
นายหน้าประกันชีวิตจะต้องไม่กล่าวให้ร้ายบริษัทประกันชีวิตอ่ืน เช่น กล่าวว่าบริษัทประกันชีวิตอ่ืนจ่ายเงินล่าช้า ไม่
สนใจผู้เอาประกันภัย หรือเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ อาจท าให้ผู้
เอาประกันภัยได้รับการบริการที่ไม่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณทั้งสิ้น  
 จรรยาบรรณข้อที่ 9 
 หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
 นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพ ท าให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา การที่นายหน้าประกันชีวิตต้องหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่านายหน้า
ประกันชีวิตรู้จักพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพที่ดี สามารถน าไปให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การบริการลูกค้า กล่าวได้ว่านายหน้าประกันชีวิตมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อสังคม และต่ออาชีพ ความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าในที่นี้หมายถึงสามารถให้บริการที่ดีและเชื่อถือได้ ท าให้ผู้ซื้อประกันชีวิตได้รับประโยชน์จากนายหน้าประกัน
ชีวิตที่มีความรอบรู้และให้ข้อแนะน าที่ดี เป็นการขยายแนวความคิดในการให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อประกันชีวิตและผู้ที่สนใจจะ
ท าประกันชีวิตให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการประกันชีวิต ทั้งยังสามารถหาความรู้เพิ่มเติมในด้านอ่ืน ๆ ได้ เช่น 
ศิลปะการพูด เศรษฐกิจการเงิน เป็นต้น ด้วยเหตุที่อาชีพนายหน้าประกันชีวิตเป็นงานบริการที่ต้องใช้ การพูดเพื่อ
อธิบายให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ ดังนั้นการหาความรู้เพิ่มเติมด้านศิลปะการพูดก็จะช่วยให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถ
อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจง่ายขึ้น ส่วนด้านการเงินนับวันก็จะมีความเก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตมากข้ึน ในเร่ืองของการ
วางแผนเกษียณอายุ วางแผนการลงทุนและวางแผนการเงินอ่ืน ๆ จึงควรมีการศึกษาความรู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมอย่าง
สม่ าเสมอ 
 จรรยาบรรณข้อที่ 10 
 ประพฤตตินอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอนัดงีาม ทั้งธ ารงไว้ซ่ึงเกยีรตแิละคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
 นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรจะด าเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมที่ดี กล่าวคือ ต้องประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรมประเพณีอันดีงามโดยสม่ าเสมอ นายหน้าประกันชีวิตที่ดียังต้องมีการยึดถือประเพณีอันดีงามเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ โดยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัดและต่อผู้เอา
ประกันภัยหรือลูกค้า การปฏิบัติตนดังกล่าวจะท าให้นายหน้าประกันชีวิตเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจต่อลูกค้า และจะ
ท าให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในที่สุด นอกจากนี้นายหน้าประกันชีวิตที่ดีจะต้องธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและ
คุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ ค าว่า “อาชีวปฏิญาณ” หมายถึง การที่ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าประกันชีวิตจะต้อง
ปฏิญาณต่ออาชีพ กล่าวคือ นายหน้าประกันชีวิตจะต้องละเว้นไม่ปฏิบัติสิ่งใด ๆ อันอาจจะท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
สถาบันประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต เช่น การกล่าวหาว่าบริษัทประกันชีวิตมีฐานะการเงินไม่มั่นคง เป็นต้น 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-13 
 

 

2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติ  
 ในระดับสากลได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับนายหน้าประกันชีวิตเอาไว้ เพื่อให้สามารถท างาน
อย่างมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ไม่มีปัญหาเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และ
ท าให้งานที่ท าบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต สามารถแบ่งเป็น 4 หมวดดังนี้ 
  2.1 หลักการเสนอขายทั่วไป มีดังนี้  
   1) เพื่อความเหมาะสม นายหน้าประกันชีวิตควรมีการโทรศัพท์นัดหมายกับผู้มุ่งหวังล่วงหน้าก่อนการ
เข้าพบ หากเป็นการเข้าพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมา นายหน้าประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้าไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงก่อน
การเข้าพบ 
   2) เมื่อมีการเข้าพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่าตนสังกัดบริษัทใดหรือเป็นนายหน้าประกันชีวิต
อิสระ พร้อมแสดงใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย 
   3) นายหน้าประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะกับความต้องการและฐานะ
ทางการเงินของเขาให้ได้มากที่สุด 
   4) นายหน้าประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าเฉพาะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วน
เร่ืองอื่น ๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอื่น 
   5) นายหน้าประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเท่านั้น  
  6) หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ควบการลงทุน นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่า
กรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไปอย่างไร 
  7) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอื่นอย่างไม่เป็นธรรม 
  8) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม 
  9) ให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่ผู้เอาประกันภัย 
 2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต  
    1) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวัง
เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน 
  2) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายข้อจ ากัดรวมถึงข้อยกเว้นการคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้ผู้
มุ่งหวังเข้าใจ 
    3) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว พร้อมชี้ถึงผลเสียของการ
ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดด้วย  
   4) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อน
ภาษีได้หรือไม่ 
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 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติ  
 ในระดับสากลได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับนายหน้าประกันชีวิตเอาไว้ เพื่อให้สามารถท างาน
อย่างมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ไม่มีปัญหาเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และ
ท าให้งานที่ท าบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต สามารถแบ่งเป็น 4 หมวดดังนี้ 
  2.1 หลักการเสนอขายทั่วไป มีดังนี้  
   1) เพื่อความเหมาะสม นายหน้าประกันชีวิตควรมีการโทรศัพท์นัดหมายกับผู้มุ่งหวังล่วงหน้าก่อนการ
เข้าพบ หากเป็นการเข้าพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมา นายหน้าประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้าไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงก่อน
การเข้าพบ 
   2) เมื่อมีการเข้าพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่าตนสังกัดบริษัทใดหรือเป็นนายหน้าประกันชีวิต
อิสระ พร้อมแสดงใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย 
   3) นายหน้าประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะกับความต้องการและฐานะ
ทางการเงินของเขาให้ได้มากที่สุด 
   4) นายหน้าประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าเฉพาะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วน
เร่ืองอื่น ๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอื่น 
   5) นายหน้าประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็น
ข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทเท่านั้น  
  6) หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ควบการลงทุน นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่า
กรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไปอย่างไร 
  7) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอื่นอย่างไม่เป็นธรรม 
  8) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม 
  9) ให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่ผู้เอาประกันภัย 
 2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต  
    1) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไขของสัญญาประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวัง
เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน 
  2) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายข้อจ ากัดรวมถึงข้อยกเว้นการคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้ผู้
มุ่งหวังเข้าใจ 
    3) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายว่าสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว พร้อมชี้ถึงผลเสียของการ
ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดด้วย  
   4) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธ์ิหักลดหย่อน
ภาษีได้หรือไม่ 
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   5) กรณีที่น าเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือผลตอบแทนของกรมธรรม์มาจากผลการลงทุน 
นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า ผลประโยชน์ใดเป็นแบบแน่นอนตายตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลข
คาดการณ์ 
   6) หากมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจากการคาดการณ์ นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่าตัวเลข
เหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง ๆ จึงไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือน้อย
กว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 
   7) หากนายหน้าประกันชีวิตใช้เอกสารประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตใด  ก็ต้องใช้เอกสาร
ทั้งหมดอย่างครบถ้วน และต้องไม่น าเสนอเฉพาะเอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 
 2.3 การกรอกใบสมัคร  
    1) นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันชีวิต และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูล
ที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันชีวิตนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ขอเอาประกันชีวิต 
    2) นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลง
ในใบค าขอเอาประกันชีวิต 
 2.4 การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัภัย 
    1) นายหน้าประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อ
ได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ส่วนกรณีนายหน้าประเภทนิตบิุคคลต้องมีระบบบญัชีทีเ่หมาะสมเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย โดย
ต้องแยกบัญชีออกจากบัญชีเงินรับจ่ายอื่น ๆ  
    2) นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวัง ไปยัง
บริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
 จะเห็นได้ว่าแนวทางปฏิบัติข้างต้น ล้วนแต่สร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของนายหน้าประกันชีวิต
เอง ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะของมืออาชีพ แน่นอนว่า
ย่อมต้องส่งผลไปถึงการท างานที่จะประสบความส าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้น 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

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

6-14



 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-15 
 

 

เร่ืองที ่6.4 
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของนายหน้าประกนัชีวติ 
 
 
 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของ
นายหน้าประกันชีวิต 10 ประการซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถ
วิเคราะห์เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตในแต่ละข้อ ซึ่งกรณีศึกษานี้จะ
มุ่งเน้นไปที่การเป็นนายหน้าบุคคลธรรมดา เพราะนายหน้าประเภทนิติบุคคลจะมีหลักปฏิบัติรูปแบบองค์กรที่มี      
ธรรมาภิบาล มีหลักการตรวจสอบภายใน และต้องปฏิบัติตามประกาศ ค าสั่ง ระเบียบที่ส านักงาน คปภ. ก าหนดอยู่
แล้ว  
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่1  
มคีวามซ่ือสัตย์ต่อผู้เอาประกนัภัย บริษทั และเพือ่นร่วมอาชีพ 
 1.1 ซ่ือสัตย์ต่อผู้ เอาประกนัภัย 
 นายพลตกลงท าประกันชีวิตและได้ช าระเบี้ยประกันภัยผ่านนายลพซึ่งเป็นนายหน้าประกันชีวิต นายลพเห็น
ว่าการช าระเบี้ยประกันภัยมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน จึงน าเงินนั้นไปใช้ส่วนตัว และน าส่งบริษัทภายหลัง โดยไม่เกิน
ระยะเวลาผ่อนผัน การกระท าของนายพลถือว่าผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากนายลพไม่ซื่อสัตย์ต่อนายพลและบริษัท
ประกันชีวิต 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด ีคือ นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจาก
ผู้มุ่งหวัง ไปยังบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
 1.2 ซ่ือสัตย์ต่อบริษทั  
 นางลีลาวดีเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท 555 จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมานาน ท าให้หา
ลูกค้าได้ง่าย แต่บริษัทนี้ขายกรมธรรม์แบบที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงกว่าบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) นางลีลาวดี
ต้องการเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) ด้วย เนื่องจากมีแบบการประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ย
ประกันภัยน้อยกว่าบริษัท 555 จ ากัด (มหาชน) และนางลีลาวดี ทราบดีว่า บริษัท 555 จ ากัด (มหาชน) คงไม่ยินยอม
ให้เป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) ด้วย ดังนั้นตนจึงชักชวนนางสาวสุจิตราซึ่งเป็นน้องสาว      
มาสมัครเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) โดยนางลีลาวดีเป็นผู้ขายประกันชีวิตแทนน้องสาว และ
เป็นผู้พิจารณาว่าลูกค้ารายใดควรจะท าประกันชีวิตกับบริษัท 555 จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) 
การกระท าของนางลีลาวดีถือว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะขาดความซื่อสัตย์ต่อบริษัท 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตควรมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อบริษัทประกันชีวิตที่ตนเสนอ
ขาย  
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 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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เร่ืองที ่6.4 
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของนายหน้าประกนัชีวติ 
 
 
 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของ
นายหน้าประกันชีวิต 10 ประการซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถ
วิเคราะห์เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตในแต่ละข้อ ซึ่งกรณีศึกษานี้จะ
มุ่งเน้นไปที่การเป็นนายหน้าบุคคลธรรมดา เพราะนายหน้าประเภทนิติบุคคลจะมีหลักปฏิบัติรูปแบบองค์กรที่มี      
ธรรมาภิบาล มีหลักการตรวจสอบภายใน และต้องปฏิบัติตามประกาศ ค าสั่ง ระเบียบที่ส านักงาน คปภ. ก าหนดอยู่
แล้ว  
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มคีวามซ่ือสัตย์ต่อผู้เอาประกนัภัย บริษทั และเพือ่นร่วมอาชีพ 
 1.1 ซ่ือสัตย์ต่อผู้ เอาประกนัภัย 
 นายพลตกลงท าประกันชีวิตและได้ช าระเบี้ยประกันภัยผ่านนายลพซึ่งเป็นนายหน้าประกันชีวิต นายลพเห็น
ว่าการช าระเบี้ยประกันภัยมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน จึงน าเงินนั้นไปใช้ส่วนตัว และน าส่งบริษัทภายหลัง โดยไม่เกิน
ระยะเวลาผ่อนผัน การกระท าของนายพลถือว่าผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากนายลพไม่ซื่อสัตย์ต่อนายพลและบริษัท
ประกันชีวิต 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด ีคือ นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจาก
ผู้มุ่งหวัง ไปยังบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
 1.2 ซ่ือสัตย์ต่อบริษทั  
 นางลีลาวดีเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท 555 จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมานาน ท าให้หา
ลูกค้าได้ง่าย แต่บริษัทนี้ขายกรมธรรม์แบบที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงกว่าบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) นางลีลาวดี
ต้องการเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) ด้วย เนื่องจากมีแบบการประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ย
ประกันภัยน้อยกว่าบริษัท 555 จ ากัด (มหาชน) และนางลีลาวดี ทราบดีว่า บริษัท 555 จ ากัด (มหาชน) คงไม่ยินยอม
ให้เป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) ด้วย ดังนั้นตนจึงชักชวนนางสาวสุจิตราซึ่งเป็นน้องสาว      
มาสมัครเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) โดยนางลีลาวดีเป็นผู้ขายประกันชีวิตแทนน้องสาว และ
เป็นผู้พิจารณาว่าลูกค้ารายใดควรจะท าประกันชีวิตกับบริษัท 555 จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัท 007 จ ากัด (มหาชน) 
การกระท าของนางลีลาวดีถือว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะขาดความซื่อสัตย์ต่อบริษัท 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตควรมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อบริษัทประกันชีวิตที่ตนเสนอ
ขาย  
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 1.3 ซ่ือสัตย์ต่อเพือ่นร่วมอาชีพ 
  นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัทหนึง่ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ต่อมาได้ย้ายมาเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตของบริษัทสองประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากอยู่ใกล้บ้าน นาย ก. ได้เสนอขายการประกันชีวิตให้แก่นาย 
ข. ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกับคนที่นาย ค. นายหน้าประกันชีวิตบริษัทสองประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เสนอขายประกัน
ชีวิตอยู่เช่นกัน เมื่อนาย ค. ทราบเช่นนั้น จึงบอกแก่นาย ข. ว่าการที่นาย ก. ย้ายบริษัทบ่อย ๆ เป็นการแสดงออกถึง
พฤติกรรมที่ไม่ดี การกล่าวของนาย ค. ผิดจรรยาบรรณ เพราะนาย ค. ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตควรมีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยการไม่กล่าวให้ร้าย
ทับถมซึ่งกันและกัน อีกทั้งนายหน้าต้องร่วมมือกันสร้างสรรค์ภาพพจน์ที่ดีงามให้แก่วงการประกันชีวิต 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่2  
ให้บริการที่ดีอย่างสม ่าเสมอ และช้ีแจงให้ ผู้ เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เอาประกนัภัย 
 ผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งสมัครท าประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 80/25 ช าระเบี้ยประกันมา 10 ปี แต่ต่อมามี
ปัญหาด้านการเงิน ไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้ แม้ว่านายหน้าที่ขายประกันชีวิตได้ไปเก็บเบี้ยประกันชีวิตหลาย
ครั้ง แต่ผู้ เอาประกันภัยก็ไม่สามารถจ่ายได้ นายหน้าประกันชีวิตจึงแจ้งแก่ผู้ เอาประกันภัยว่า หากหยุดส่งเบี้ย
ประกันภัย กรมธรรม์จะขาดอายุและตนไม่สามารถช่วยอะไรได้ การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตรายนี้ผิด
จรรยาบรรณ เนื่องจากขาดความรับผิดชอบในเร่ืองการให้บริการที่ดี  
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตควรให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และควรชี้แจงให้ผู้เอา
ประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย โดยในกรณีนี้ หากผู้เอาประกันไม่
สามารถช าระเบี้ยประกันได้ ควรแนะน าว่ากรมธรรม์จะยังมีผลคุ้มครองต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วยการกู้จ่ายอัตโนมัติ หรือ
จะสามารถใช้วิธีขยายการคุ้มครองด้วยมูลค่าขยายระยะเวลาหรือมูลค่าใช้เงินส าเร็จโดยที่ไม่ต้องมีภาระจ่ายเบี้ย
ประกันภัยอีกต่อไปก็ได้ 
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รักษาความลบัอนัมคิวรเปิดเผยของผู้เอาประกนัภัยและของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
 นายหน้าประกันชีวิตน าความลับของผู้เอาประกันภัย เช่น บิดามารดาของผู้เอาประกันภัยเป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง ผู้เอาประกันภัยมีภรรยาน้อย หรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถส่งเบี้ยประกันภัยได้ เป็นต้น ไปเปิดเผยกับเพื่อน
หรือญาติพี่น้อง การกระท าเช่นนี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตในเรื่องการไม่รักษาความลับของผู้เอา
ประกันภัย  
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตจะต้องรักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและ
ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกนัภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคญัเพือ่การพจิารณารับประกนัภัย หรือ
เพือ่ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
 นายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. แนะน าผู้เอาประกันภัยคือนาง ง. กรอกในใบค าขอเอาประกันชีวิต ให้ปกปิด
ข้อความจริงเก่ียวกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นโรคร้ายอยู่ ถือว่าผิดจรรยาบรรณเพราะเป็นสาระส าคัญในการพิจารณารับ
ประกันภัย  
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด ีคือ นายหน้าประกันชีวิตควรแนะน าลูกค้าเปิดเผยเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 1. เปิดเผยทุกเร่ืองที่มีการสอบถามในใบค าขอเอาประกันชีวิต 
 2. เปิดเผยอาชีพ รายได้ การถูกปฏิเสธ เลื่อนการรับประกันภัย ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 
 3. เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัยในเรื่องที่บริษัทประกันชีวิตรับรู้ แล้ว
อาจท าให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือบอกปัดไม่รับประกันภัย 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่5 
ไม่เสนอแนะให้ผู้ขอเอาประกนัภัยท าประกนัภัยเกนิความสามารถในการช าระเบีย้ประกนัภัยหรือเสนอ
ขายนอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภัย 
 นาย ก. ท าประกันชีวิตโดยการชักชวนของนายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นญาติกันด้วยความเกรงใจ  แม้ว่า
นายหน้าประกันชีวิตจะทราบว่านาย ก. ยังมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจ าอ่ืน ๆ อีกมากในฐานะหัวหน้าครอบครัว 
และสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยได้เพียงปีละ 30,000 บาทเท่านั้น แต่นายหน้าประกันชีวิตบอกกับนาย ก. ว่าการท า
ประกันชีวิตเหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร เมื่อครบก าหนดระยะเวลาประกันภัยก็จะได้เงินคืน หรือเมื่อนาย ก. 
เกิดปัญหาด้านการเงินก็สามารถขอถอนเบี้ยประกันภัยคืนได้แต่ได้เงินคืนนอ้ยกว่าที่นาย ก. ได้จ่ายไป จึงให้ นาย ก. ท า
ประกันภัยโดยจ่ายเบี้ยประกันภัย 80,000 บาท ตามค าแนะน าของนายหน้าประกันชีวิต  การกระท าเช่นนี้ถือว่าผิด
จรรยาบรรณเร่ืองการแนะน าให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ด ีคือ นายหน้าประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังรายนาย ก. ท าประกันภัยให้เหมาะสมกับ
รายได้ กับ รายจ่าย และภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัยด้วย เพราะการแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันภัยเกิน
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย จะท าให้เกิดปัญหาในการรักษากรมธรรม์ไว้จนครบสัญญา  และนายหน้า
ประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าให้ตรงตามความเป็นจริง ไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จซึ่งจะท าให้ผู้มุ่งหวังหลงผิด 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่6 
ไม่ลดหรือเสนอทีจ่ะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
 นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตได้เสนอลดค่าบ าเหน็จให้ นาย ข. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ท าประกันชีวิต นาย 
ข. ก็ได้น าเร่ืองนี้เล่าให้ นาย ค. ซึ่งเป็นเพื่อนฟัง นาย ค. ก าลังได้รับการเสนอให้ท าประกันชวีิตจากนายหน้าประกันชวีติ 
ชื่อนาย ง. ดังนั้น นาย ค. จึงร้องให้ นาย ง. ลดค่าบ าเหน็จให้ มิฉะนั้นจะไม่ท าประกันชีวิตกับนาย ง. ท าให้นาย ง.     
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ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-17 
 

 

กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่4 
เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกนัภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคญัเพือ่การพจิารณารับประกนัภัย หรือ
เพือ่ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
 นายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. แนะน าผู้เอาประกันภัยคือนาง ง. กรอกในใบค าขอเอาประกันชีวิต ให้ปกปิด
ข้อความจริงเก่ียวกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นโรคร้ายอยู่ ถือว่าผิดจรรยาบรรณเพราะเป็นสาระส าคัญในการพิจารณารับ
ประกันภัย  
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด ีคือ นายหน้าประกันชีวิตควรแนะน าลูกค้าเปิดเผยเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 1. เปิดเผยทุกเร่ืองที่มีการสอบถามในใบค าขอเอาประกันชีวิต 
 2. เปิดเผยอาชีพ รายได้ การถูกปฏิเสธ เลื่อนการรับประกันภัย ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 
 3. เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัยในเรื่องที่บริษัทประกันชีวิตรับรู้ แล้ว
อาจท าให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือบอกปัดไม่รับประกันภัย 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่5 
ไม่เสนอแนะให้ผู้ขอเอาประกนัภัยท าประกนัภัยเกนิความสามารถในการช าระเบีย้ประกนัภัยหรือเสนอ
ขายนอกเหนือเงือ่นไขแห่งกรมธรรม์ประกนัภัย 
 นาย ก. ท าประกันชีวิตโดยการชักชวนของนายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นญาติกันด้วยความเกรงใจ  แม้ว่า
นายหน้าประกันชีวิตจะทราบว่านาย ก. ยังมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจ าอ่ืน ๆ อีกมากในฐานะหัวหน้าครอบครัว 
และสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยได้เพียงปีละ 30,000 บาทเท่านั้น แต่นายหน้าประกันชีวิตบอกกับนาย ก. ว่าการท า
ประกันชีวิตเหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร เมื่อครบก าหนดระยะเวลาประกันภัยก็จะได้เงินคืน หรือเมื่อนาย ก. 
เกิดปัญหาด้านการเงินก็สามารถขอถอนเบี้ยประกันภัยคืนได้แต่ได้เงินคืนนอ้ยกว่าที่นาย ก. ได้จ่ายไป จึงให้ นาย ก. ท า
ประกันภัยโดยจ่ายเบี้ยประกันภัย 80,000 บาท ตามค าแนะน าของนายหน้าประกันชีวิต  การกระท าเช่นนี้ถือว่าผิด
จรรยาบรรณเร่ืองการแนะน าให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ด ีคือ นายหน้าประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังรายนาย ก. ท าประกันภัยให้เหมาะสมกับ
รายได้ กับ รายจ่าย และภาระต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัยด้วย เพราะการแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันภัยเกิน
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย จะท าให้เกิดปัญหาในการรักษากรมธรรม์ไว้จนครบสัญญา  และนายหน้า
ประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าให้ตรงตามความเป็นจริง ไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จซึ่งจะท าให้ผู้มุ่งหวังหลงผิด 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่6 
ไม่ลดหรือเสนอทีจ่ะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 
 นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตได้เสนอลดค่าบ าเหน็จให้ นาย ข. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ท าประกันชีวิต นาย 
ข. ก็ได้น าเร่ืองนี้เล่าให้ นาย ค. ซึ่งเป็นเพื่อนฟัง นาย ค. ก าลังได้รับการเสนอให้ท าประกันชวีิตจากนายหน้าประกันชวีติ 
ชื่อนาย ง. ดังนั้น นาย ค. จึงร้องให้ นาย ง. ลดค่าบ าเหน็จให้ มิฉะนั้นจะไม่ท าประกันชีวิตกับนาย ง. ท าให้นาย ง.     
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6-18  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

 

ไม่สามารถขายประกันชีวิตให้นาย ค. ได้ และหากนาย ค. ไปท าประกันชวีิตกับ นาย ก. นาย ก. ก็ต้องลดค่าบ าเหน็จให้ 
นาย ข. และนาย ค. ด้วย ท าให้นาย ก. มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด ารงชีวิตเป็นปกติ อาจมีผลท าให้นาย ก. ต้องออกจาก
อาชีพนายหน้าประกันชีวิตในที่สุด ผลที่จะเกิดตามมาก็คือ ผู้เอาประกันภัยก็ขาดการบริการจากนายหน้ าประกันชีวิต
อันส่งผลต่อภาพพจน์ของอาชีพในที่สุด ซึ่งในกรณีนี้การลดค่าบ าเหน็จถือว่าผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันชีวิต 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตอาจใช้วิธีซื้อของขวัญวันเกิด หรือจัดหาปฏิทิน สมุดบันทึกให้ผู้
เอาประกันภัยในโอกาสวันปีใหม่แทนการลดค่าบ าเหน็จจะดีกว่า หากท าเช่นนี้ถือว่าไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะไม่ได้เป็น
การลดค่าบ าเหน็จ แต่ถือเป็นการให้บริการหลังการขาย 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่7 
ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่ หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสีย
ประโยชน์  
 นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิต ได้ไปเสนอขายประกันชีวิตให้นาย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนกัน แต่นาย ข. บอกว่า
ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีเงินจะซื้อเพิ่ม นาย ก. ทราบว่านาย ข. มีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ท ามานานแล้ว 2 ฉบับ จึง
แนะน าให้กู้เงินจากกรมธรรม์มาซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ และบอกนาย ข. ว่า กรมธรรม์รุ่นเก่าล้าสมัยแล้ว ควรจะยกเลิก 
แล้วมาซื้อรุ่นใหม่ดีกว่า 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตควรสนับสนุนให้ผู้เอาประกันภัยรักษากรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
เดิม และควรท าประกันชีวิตเพิ่มเมื่อพร้อม 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่8 
ไม่กล่าวให้ร้ายทบัถมนายหน้าประกนัชีวติหรือบริษทัอืน่ 
 การที่นายหน้าประกันชีวิตคือนาย เอ กล่าวว่าบริษัทประกันชีวิตอ่ืนจ่ายเงินล่าช้า ไม่สนใจผู้เอาประกันภัย 
หรือเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เพิ่งเปิดใหม่ ยังไม่มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และนายหน้าประกันชีวิตก็มีน้อย 
อาจท าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่ไม่ดี และ/หรือในกรณีนายหน้านิติบุคคล 2 บริษัท เสนอขายลูกค้าราย
เดียวกัน ซึ่งบริษัทใดบริษัทหนึ่งกล่าวให้ร้ายทับถมกันเพื่อให้ลูกค้าใช้บริการของตน การกระท าดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขัดต่อ
จรรยาบรรณที่ดี 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตจะต้องไม่กล่าวพาดพิงถึงบริษัทประกันชีวิตบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
หรือนายหน้าประกันชีวิตบุคคลอื่นหรือนายหน้านิติบุคคลอื่นในทางเสื่อมเสีย 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่9 
หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
 นางสาวแพรวกับนางสาวพลอยนอกจากจะเป็นเพื่อนกันแล้ว ยังเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิต
เดียวกันด้วย ต่อมานางสาวแพรวทราบว่านางสาวพลอยได้ไปเรียนเพิ่มเติมวิชาการเงินส่วนบุคคล เมื่อทั้งสองได้พบปะ
กัน นางสาวแพรวจึงได้ต่อว่านางสาวพลอยที่เสียเวลาเรียนเพิ่มเติมดังกล่าวซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ เรียน 1 เดือน
เต็ม เพราะนอกจากจะเสียเวลาในการท ามาหากินแล้วยังไม่ตรงกับอาชีพนายหน้าประกันชีวิต การกระท าของนาวสาว
พลอยนั้นไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็นสิทธิของนาวสาวพลอยที่จะไปเรียนหรือท าอะไร ตราบใดที่ไม่ท าให้ผู้เอา
ประกันภัยเสียผลประโยชน์   
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ในอาชีพ ท าให้ตัวเองมีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยมีเหตุผลตามองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ต้องมีความรอบรู้ในตัวงาน หลักวิชาการที่
ถูกต้อง หลักวิธีการขายและการให้บริการที่ดีควบคู่กันไปเสมอ 2) ควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา 
โดยเฉพาะความรู้รอบตัวเพื่อใช้ประกอบการสนทนาหรือเปิดใจ และ 3) ต้องมีความรอบรู้ สามารถให้ค าแนะน าเรื่อง
ผลประโยชน์ สิทธิในกรมธรรม์ เงื่อนไข ข้อยกเว้น รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่10 
ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซ่ึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีว-
ปฏิญาณ 
 นายเอกเป็นนายหน้าประกันชีวิต แต่มีพฤติกรรมไม่น่าเชื่อถือ เช่น ชอบเที่ยวกลางคืน ดื่มเหล้าเป็นประจ า 
รวมถึงชอบหยิบยืมเงินผู้อ่ืน ถือว่าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 10 คือการไม่ธ ารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของนายหน้าประกัน
ชีวิต  
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด ีคือ นายหน้าประกันชีวิตควรประพฤติปฏิบัติตัว ดังต่อไปนี้ 
 1. การตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ไม่ท าสิ่งที่ผิดศีลธรรม 
 2. สร้างภาพพจน์ที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป ท าให้มีโอกาสในการหาผู้มุ่งหวังได้มากข้ึน 
 3. เนื่องจากการประกันชีวิตเป็นการขาย “ค ามั่นสัญญาในอนาคต” ความเชื่อมั่นไว้วางใจในนายหน้าประกัน
ชีวิตเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม จึงเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท าให้นายหน้าประกันชีวิตก้าวหน้าใน
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 

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

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-19 
 

 

กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่9 
หมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
 นางสาวแพรวกับนางสาวพลอยนอกจากจะเป็นเพื่อนกันแล้ว ยังเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิต
เดียวกันด้วย ต่อมานางสาวแพรวทราบว่านางสาวพลอยได้ไปเรียนเพิ่มเติมวิชาการเงินส่วนบุคคล เมื่อทั้งสองได้พบปะ
กัน นางสาวแพรวจึงได้ต่อว่านางสาวพลอยที่เสียเวลาเรียนเพิ่มเติมดังกล่าวซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ เรียน 1 เดือน
เต็ม เพราะนอกจากจะเสียเวลาในการท ามาหากินแล้วยังไม่ตรงกับอาชีพนายหน้าประกันชีวิต การกระท าของนาวสาว
พลอยนั้นไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็นสิทธิของนาวสาวพลอยที่จะไปเรียนหรือท าอะไร ตราบใดที่ไม่ท าให้ผู้เอา
ประกันภัยเสียผลประโยชน์   
 แนวทางปฏิบัติที่ดี คือ นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ในอาชีพ ท าให้ตัวเองมีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยมีเหตุผลตามองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ต้องมีความรอบรู้ในตัวงาน หลักวิชาการที่
ถูกต้อง หลักวิธีการขายและการให้บริการที่ดีควบคู่กันไปเสมอ 2) ควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา 
โดยเฉพาะความรู้รอบตัวเพื่อใช้ประกอบการสนทนาหรือเปิดใจ และ 3) ต้องมีความรอบรู้ สามารถให้ค าแนะน าเรื่อง
ผลประโยชน์ สิทธิในกรมธรรม์ เงื่อนไข ข้อยกเว้น รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 
 
กรณศึีกษาจรรยาบรรณข้อที ่10 
ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซ่ึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีว-
ปฏิญาณ 
 นายเอกเป็นนายหน้าประกันชีวิต แต่มีพฤติกรรมไม่น่าเชื่อถือ เช่น ชอบเที่ยวกลางคืน ดื่มเหล้าเป็นประจ า 
รวมถึงชอบหยิบยืมเงินผู้อ่ืน ถือว่าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 10 คือการไม่ธ ารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของนายหน้าประกัน
ชีวิต  
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด ีคือ นายหน้าประกันชีวิตควรประพฤติปฏิบัติตัว ดังต่อไปนี้ 
 1. การตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ไม่ท าสิ่งที่ผิดศีลธรรม 
 2. สร้างภาพพจน์ที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป ท าให้มีโอกาสในการหาผู้มุ่งหวังได้มากข้ึน 
 3. เนื่องจากการประกันชีวิตเป็นการขาย “ค ามั่นสัญญาในอนาคต” ความเชื่อมั่นไว้วางใจในนายหน้าประกัน
ชีวิตเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม จึงเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท าให้นายหน้าประกันชีวิตก้าวหน้าใน
อาชีพ 
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เร่ืองที ่6.5 
คุณลกัษณะทีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติและบทบาท 
ของนายหน้าประกนัชีวติทีเ่ป็นนิติบุคคล 
 
 
 นายหน้าประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มี 2 
ประเภท คือ นายหน้าประกันชีวิตบุคคลธรรมดา และนายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล โดยส่วนใหญ่นายหน้า
ประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลจะขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม เช่น การประกันชีวิตกลุ่ม  การประกัน
อุบัติเหตุกลุ่ม การประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นต้น 
 นายหน้าประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันภัยในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจหรือฉุดรั้งการเติบโตทางธุรกิจ และธุรกิจประกันภัยจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ก็
ต่อเมื่อมีนายหน้าประกันชีวิตที่มีคุณภาพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ  
 
1. คุณลกัษณะทีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติ 
 การที่นายหน้าประกันชีวิตจะประสบความส าเร็จในเชิงธุรกิจการงานและได้รับความเชื่อถือจากผู้เอา
ประกันภัยในระยะยาว ต้องมีคุณลักษณะที่ดีดังต่อไปนี้ 
 1.1 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต โดยมองเห็นถึงคุณประโยชน์ของ
การท าประกันชีวิตว่ามีประโยชน์ในการวางแผนชีวิต เป็นส่วนส าคัญในการป้องกันความเสี่ยงและสร้างหลักประกัน
ให้กับตนเองและครอบครัว คือเป็นการหาเจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบทางการเงิน นายหน้าประกันชีวิตที่ดีต้องมีความ
เชื่อมั่นในระบบประกันภัยโดยการแสดงถึงทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพด้วยการท าประกันชีวิตตนเอง หากตนเองยังไม่ท า
ประกันชีวิต ก็ยากที่จะชักจูงให้ผู้อื่นท าประกันชีวิตได้ 
 1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่างดี สามารถให้ค าชี้แจงสาระส าคัญของเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตลอดจนสามารถให้ค า
ปรึกษาหารือแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างตรงไปตรงมา 
 1.3 มีความกระตือรือร้น ขยนัและอดทน นายหน้าประกันชีวิตมืออาชีพต้องมีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต 
เป็นคนขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และต้องกระตือรือร้นในการท างาน ขยันและอดทน เพราะในการพบปะผู้
มุ่งหวังอาจต้องมีความเพียรพยายามและต้องใช้ความอดทนสูง และนายหน้าที่ดีต้องรู้จักแสวงหาผู้มุ่งหวังอยู่เสมอ เพื่อ
เป็นการสร้างโอกาสในการขายประกันชีวิตให้เกิดขึ้น 
 1.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อผู้ เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพประกันภัย ความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของนายหน้าประกันชีวิตที่ประสบความส าเร็จ อาชีพนายหน้าประกันชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับเบี้ย
ประกันภัยและเงินสินไหมซึ่งเป็นเงินของผู้เอาประกันภัยหรือบริษัท จึงต้องปฏิบัติงานด้วยความรัดกุมและเข้มงวด การ
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ทุจริตหรือแม้แต่การละเลยจนท าให้ลูกค้าเสียหาย เช่นเก็บเบี้ยประกันภัยมาแล้วลืมน าส่งบริษัทจนท าให้กรมธรรม์ขาด
อายุ อาจท าให้ตัวนายหน้าประกันชีวิตถูกตักเตือนหรืออาจต้องออกจากอาชีพ ท าให้สูญเสียธุรกิจที่สั่งสมมาหลายปี ทั้ง
ยังต้องระวังไม่เห็นแก่ประโยชน์ระยะสั้นด้วยการขายที่ผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ อ้างผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่
เกินจริง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพของตนเอง อันจะเป็นการท าลายธุรกิจ
ประกันชีวิตในระยะยาว 
 1.5 มีบุคลิกภาพที่ดี นายหน้าประกันชีวิตต้องมีบุคลิกที่ดี ทั้งในด้านลักษณะท่าทาง น้ าเสียงในการสนทนา 
และการแต่งกายที่สุภาพ สะอาด ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้ผู้มุ่งหวังเกิดความเชื่อถือในนายหน้าประกันชีวิต อัน
ส่งผลต่อความเชื่อถือตามมา 
 1.6 มีทักษะการขายที่ดี นายหน้าประกันชีวิตควรมีพัฒนาเทคนิคการขายของตนเองอยู่เสมอ เพราะ
ความสามารถในการขายจะท าให้เกิดการขยายตลาด โดยการออกตลาดเพื่อแสวงหาผู้มุ่งหวัง ซึ่งการวิเคราะห์การขาย
อย่างสม่ าเสมอจะท าให้ได้ประสบการณ์รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาทักษะการขาย เพื่อ
เป็นนายหน้าประกันชีวิตมืออาชีพต่อไป 
 1.7 มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ นายหน้าประกันชีวิตที่ดีต้องเป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม 
เข้ากับทุกคนได้ มีทัศนคติที่เป็นมิตรกับทุกคน เป็นนักฟังที่ดี ตลอดจนมีความรู้รอบตัวพอสมควร เพื่อที่เวลาสนทนากบั
ลูกค้าจะได้พูดคุยในเรื่องเหตุการณ์ส าคัญและเป็นที่สนใจของสังคมได้ 
 1.8 มีความสามารถในการวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม นายหน้าประกันชีวิตต้องมีการวาง
แผนการท างานอย่างมีระบบ มีความมุ่งมั่น มีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาให้เหมาะสม ทั้งเวลาใน
ด้านการพบผู้มุ่งหวังรายใหม่ การติดตามลูกค้ารายเก่า การบริการลูกค้า การเยี่ยมเยียนลูกค้า ตลอดจนการหารายชื่อ
ของผู้มุ่งหวังรายใหม่ 
 1.9 มีศิลปะในการพูด นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่จ าเป็นต้องพูดเก่ง แต่ต้องพูดเป็นถูกต้อง รู้กาลเทศะ เพราะ
ค าพูดจะเป็นส่วนส าคัญต่อความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง 
 1.10 มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ นายหน้าประกันชีวิตเป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยความเชื่อถือศรัทธา และ
ความสุจริตใจต่อกัน ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตจึงต้องมีความรับผิดชอบในการท าหน้าที่แนะน า ให้ค าปรึกษา และ
ให้บริการที่ดีแก่ผูเอาประกันภัย รวมทั้งผู้เก่ียวข้อง เช่น บริษัทประกันชีวิต โดยควรปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
 
2. บทบาทนายหน้าประกนัชีวติทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
 นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งทั้งต่อภาคธุรกิจประกันภัยและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ หากภาคธุรกิจไม่ได้ให้ความคุ้มครองด้านชีวิตและสุขภาพเพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่พนักงานในองค์กรแล้ว การขยายตัวทางเศรษฐกิจก็อาจจะไม่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบันนี้ มี
บทบาทหลายอย่างที่นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลมีส่วนช่วยให้เกิดขึ้น กล่าวคือ 
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 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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ทุจริตหรือแม้แต่การละเลยจนท าให้ลูกค้าเสียหาย เช่นเก็บเบี้ยประกันภัยมาแล้วลืมน าส่งบริษัทจนท าให้กรมธรรม์ขาด
อายุ อาจท าให้ตัวนายหน้าประกันชีวิตถูกตักเตือนหรืออาจต้องออกจากอาชีพ ท าให้สูญเสียธุรกิจที่สั่งสมมาหลายปี ทั้ง
ยังต้องระวังไม่เห็นแก่ประโยชน์ระยะสั้นด้วยการขายที่ผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ อ้างผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่
เกินจริง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพของตนเอง อันจะเป็นการท าลายธุรกิจ
ประกันชีวิตในระยะยาว 
 1.5 มีบุคลิกภาพที่ดี นายหน้าประกันชีวิตต้องมีบุคลิกที่ดี ทั้งในด้านลักษณะท่าทาง น้ าเสียงในการสนทนา 
และการแต่งกายที่สุภาพ สะอาด ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้ผู้มุ่งหวังเกิดความเชื่อถือในนายหน้าประกันชีวิต อัน
ส่งผลต่อความเชื่อถือตามมา 
 1.6 มีทักษะการขายที่ดี นายหน้าประกันชีวิตควรมีพัฒนาเทคนิคการขายของตนเองอยู่เสมอ เพราะ
ความสามารถในการขายจะท าให้เกิดการขยายตลาด โดยการออกตลาดเพื่อแสวงหาผู้มุ่งหวัง ซึ่งการวิเคราะห์การขาย
อย่างสม่ าเสมอจะท าให้ได้ประสบการณ์รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาทักษะการขาย เพื่อ
เป็นนายหน้าประกันชีวิตมืออาชีพต่อไป 
 1.7 มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ นายหน้าประกันชีวิตที่ดีต้องเป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม 
เข้ากับทุกคนได้ มีทัศนคติที่เป็นมิตรกับทุกคน เป็นนักฟังที่ดี ตลอดจนมีความรู้รอบตัวพอสมควร เพื่อที่เวลาสนทนากบั
ลูกค้าจะได้พูดคุยในเรื่องเหตุการณ์ส าคัญและเป็นที่สนใจของสังคมได้ 
 1.8 มีความสามารถในการวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม นายหน้าประกันชีวิตต้องมีการวาง
แผนการท างานอย่างมีระบบ มีความมุ่งมั่น มีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาให้เหมาะสม ทั้งเวลาใน
ด้านการพบผู้มุ่งหวังรายใหม่ การติดตามลูกค้ารายเก่า การบริการลูกค้า การเยี่ยมเยียนลูกค้า ตลอดจนการหารายชื่อ
ของผู้มุ่งหวังรายใหม่ 
 1.9 มีศิลปะในการพูด นายหน้าประกันชีวิตที่ดีไม่จ าเป็นต้องพูดเก่ง แต่ต้องพูดเป็นถูกต้อง รู้กาลเทศะ เพราะ
ค าพูดจะเป็นส่วนส าคัญต่อความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง 
 1.10 มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ นายหน้าประกันชีวิตเป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยความเชื่อถือศรัทธา และ
ความสุจริตใจต่อกัน ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตจึงต้องมีความรับผิดชอบในการท าหน้าที่แนะน า ให้ค าปรึกษา และ
ให้บริการที่ดีแก่ผูเอาประกันภัย รวมทั้งผู้เก่ียวข้อง เช่น บริษัทประกันชีวิต โดยควรปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
 
2. บทบาทนายหน้าประกนัชีวติทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
 นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งทั้งต่อภาคธุรกิจประกันภัยและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ หากภาคธุรกิจไม่ได้ให้ความคุ้มครองด้านชีวิตและสุขภาพเพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่พนักงานในองค์กรแล้ว การขยายตัวทางเศรษฐกิจก็อาจจะไม่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบันนี้ มี
บทบาทหลายอย่างที่นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลมีส่วนช่วยให้เกิดขึ้น กล่าวคือ 
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 2.1 ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ บทบาทของนายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลในการท าให้
ประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการตระหนักถึงประโยชน์ของการประกันภัยและความหลากหลายของความคุ้มครองที่มีใน
กรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งวิธีการในการเลือกซื้อความคุ้มครองต่าง ๆ ที่ต้องการในตลาดประกันภัย 
 2.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไปยงัผู้บริโภค นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลจะจัดหาข้อมูลที่ส าคัญ
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น ความคุ้มครองใดที่จ าเป็นต้องมีการประกันภัย เงื่อนไขและ
ทางเลือกต่าง ๆ ที่มี และอัตราเบี้ยประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับข้อมูลครบถ้วนย่อมท าให้บริษัทประกันภัยเสนอ
เงื่อนไขและความคุ้มครองที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เอาประกันภัยในราคาที่ยุติธรรม  
 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคลจะท าหน้าท่ี
รวบรวมและประเมินข้อมูลต่าง ๆ เช่น การจัดหาสัญญาประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย และประสบการณ์การ
เรียกร้องค่าสินไหม เมื่อมีข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นายหน้าประกันชีวิตก็สามารถที่จะให้ค าแนะน าแก่ผู้เอา
ประกันภัยในการเลือกซื้อความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทประกันภัย ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
ขยายตัวของธุรกิจประกันภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการออกแบบกรมธรรม์ใหม่ ๆ ให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา 
 2.4 ส่งเสริมการแข่งขันที่ดี การให้ความรู้แก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพิ่มมากข้ึน ในที่สุดก็จะส่งผลให้
เกิดความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยมีมากขึ้น การเพิ่มการใช้ระบบการประกันภัยก็จะส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้า
และการบริการต่าง ๆ ตามมา ท าให้เกิดการบริหารความเสี่ยงภัยที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การประหยัดของ
งบประมาณ และมีบรรยากาศของการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 จะเห็นว่านายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล ก็มีบทบาทที่แตกต่างออกไปจากนายหน้าประกันชีวิตบุคคล
ธรรมดา โดยจะเป็นบทบาทด้านมหภาคมากกว่า เนื่องจากการเน้นเสนอขายประกันกลุ่ม ท าให้สามารถคุ้มครองผู้เอา
ประกันภัยได้ครั้งละมาก ๆ ท าให้มีการแข่งขันด้านเบี้ยประกันภัย และด้านความหลากหลายของการคุ้มครอง ถือเป็น
ประโยชน์ที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงในระยะยาว 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 6-3 
 

 

 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป 2) การ
อธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย 
ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี 

 5.  กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตเป็นกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตทั้ง 10 ประการ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่ดี              

 6.  คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตต้องยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพ มีความรักศรัทธาในอาชีพนายหน้าประกันชวีิต 2) มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเป็นอย่าง
ดี 3) มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน 4) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและอาชีพ
นายหน้าประกันชีวิต 5) มีบุคลิกภาพที่ดี 6) มีทักษะที่ ดี 7) มีความเป็นมิตรและเป็นผู้รอบรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 8) ต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาการท างานให้เหมาะสม 9) มีศิลปะในการพูด และ 10) มี
ความรับผิดชอบต่ออาชีพนายหน้าประกันชีวิตและมีจรรยาบรรณ 

 7.  บทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค 3) ส่งเสริมการเผยแผ่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย และ 4) ส่งเสริมการ
แข่งขันที่ดี  

 
วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมายได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้  
 5. อธิบายคุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคลได้ 
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รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้
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สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 
รายช่ือผู้เขยีน 

 

  
        ช่ือ            อาจารย์ทัศนี  ดวงรัตน์  

วุฒิ            ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน    บทที ่1, บทที่ 3, บทที่ 4 
 

  
ช่ือ           อาจารย์รุ่งอรุณ  จันทร์พูล 
วุฒิ            น.บ., ประกาศนียบัตรวิชาการว่าความแห่งสภาทนายความ 
                น.ม. (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
ต าแหน่ง     ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเบีย้ประกันภัย  
  บริษัทอลิอันซ์ อยธุยา ประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
  วิทยากรพิเศษ บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 2   
 

  
ช่ือ         อำจำรย์อภิรกัษ์  ไทพัฒนกุล 
วุฒิ        วท.บ. (เกียรตินิยม) คณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                                                       
  M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa  
  ASA (Society of Actuaries), U.S.A. 
              FSAT (Fellow of Society of Actuaries of Thailand) 
               ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถิติประยกุต)์ สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์                           
ต าแหน่ง     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                บริษัทไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

  
 
ช่ือ            อาจารย์วีณา  อร่ามวัฒน์เศรษฐ  
วุฒิ            กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                      FLMI (Fellow, Life Management Institute) LOMA 
                 ACS (Associate, Customer Service) 
ต าแหน่ง      ผู้จัดการสายงาน สายวิชาการ 
  บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน   บทที่ 3, บทที่ 4 

ลิขสิทธิ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน ำไปใช้ในกำรแสวงหำก ำไรทำงกำรคำ้ 

 

 

 

 

  
 

           ช่ือ             รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ 
วุฒิ           วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), พบ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
                มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ        รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ จรุงวิภู 
วุฒิ         บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พบ.ม. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ต าแหน่ง     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บทที่เขียน   บทที่ 6 

 
 

  
 
ช่ือ            อาจารย์โอฬาร จันทร์ค า 
วุฒิ            ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเทพสตรี 
                ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Ph.D. (Candidate) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง    วิทยากรพิเศษ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
บทที่เขียน   บทที่ 7  
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับนายหน้าประกันชีวิต     2-3 
 

 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญมีแบบและข้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การขอรับ
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีค าสั่ง
ของนายทะเบียน เร่ือง การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ฉบับ
มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญซึ่งได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ  
ชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สัญญาประกันภัย หมวดที่ 2 การ
ประกันภัย หมวดที่ 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต หมวดที่ 4 การกู้ยืม และหมวดที่ 5 
สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต มาเป็นข้อก าหนดอยู่ในเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว 

 
วตัถุประสงค์  

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได ้
2.  อธิบายสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันชวีิตได้ 
3.  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวิตได้ 
4.  ระบุบทก าหนดโทษนายหน้าประกันชีวิตได้ 
5.  อธิบายลักษณะของสัญญาประกันชีวิตได ้
6.  อธิบายเงื่อนไขทั่วไปของสญัญาประกันชีวติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต


