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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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บทที ่7 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการ                  นช.2 
 พร้อมทั้งกรณศึีกษา                           (1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 
เร่ืองที ่  

7.1 ความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันชีวติ  
 7.2 องค์ประกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหนา้ประกันชวีิต 
 7.3 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวติ 
 7.4 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวติ 

 
แนวคดิ  

1. จรรยาบรรณเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความส านึกบนศีลธรรมและกฎหมายในลักษณะเป็นพันธกรณีที่ผูกพัน
บุคคลไว้กับอาชีพนั้น ๆ ด้วยความเข้าใจในเหตุผล แล้วเป็นการกระท าโดยไม่ต้องชักชวนหรือบังคับ แต่
โดยความส านึกในศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ นายหน้าประกันชีวิตที่มีจรรยาบรรณจะช่วยสร้าง
ภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกันชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน น าไปสู่การเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ
ประกันชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้า อันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

2. องค์ประกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของธุรกิจประกันชีวิตเกิดจาก 3 ปัจจัยที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทุจริต 
ได้แก่ 1) มีความกดดันหรือแรงจูงใจ 2) มีโอกาสในการกระท าผิด และ 3) มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่ท าให้
ผู้กระท ามีความรู้สึกดีขึ้น เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็สามารถกระตุ้นให้มีการกระท าทุจริตได้ ดังนั้นการปิด
โอกาสในการก่อการทุจริตโดยการเสริมจุดแข็งของการควบคุมภายในนั้น  จะเป็นการสร้างเกราะป้องกัน
ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต 3 ขั้นตอนที่ส าคัญได้แก่       
1) การป้องกัน 2) การตรวจจับ และ 3) การตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ  

3. จรรยาบรรณในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ  
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้   
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่
แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์     
8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่
เสมอ 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง    
อาชีวปฏิญาณ 
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  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

7-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

บทที ่7 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการ                  นช.2 
 พร้อมทั้งกรณศึีกษา                           (1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 
เร่ืองที ่  

7.1 ความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันชีวติ  
 7.2 องค์ประกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหนา้ประกันชวีิต 
 7.3 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวติ 
 7.4 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวติ 

 
แนวคดิ  

1. จรรยาบรรณเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความส านึกบนศีลธรรมและกฎหมายในลักษณะเป็นพันธกรณีที่ผูกพัน
บุคคลไว้กับอาชีพนั้น ๆ ด้วยความเข้าใจในเหตุผล แล้วเป็นการกระท าโดยไม่ต้องชักชวนหรือบังคับ แต่
โดยความส านึกในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ นายหน้าประกันชีวิตที่มีจรรยาบรรณจะช่วยสร้าง
ภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกันชีวิตให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน น าไปสู่การเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ
ประกันชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้า อันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

2. องค์ประกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของธุรกิจประกันชีวิตเกิดจาก 3 ปัจจัยที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทุจริต 
ได้แก่ 1) มีความกดดันหรือแรงจูงใจ 2) มีโอกาสในการกระท าผิด และ 3) มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่ท าให้
ผู้กระท ามีความรู้สึกดีขึ้น เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็สามารถกระตุ้นให้มีการกระท าทุจริตได้ ดังนั้นการปิด
โอกาสในการก่อการทุจริตโดยการเสริมจุดแข็งของการควบคุมภายในนั้น  จะเป็นการสร้างเกราะป้องกัน
ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต 3 ขั้นตอนที่ส าคัญได้แก่       
1) การป้องกัน 2) การตรวจจับ และ 3) การตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ  

3. จรรยาบรรณในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ  
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้   
ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่
แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์     
8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่
เสมอ 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง    
อาชีวปฏิญาณ 
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  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

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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7-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

เร่ืองที ่7.1  
ความส าคญัของจรรยาบรรณกบัการเพิม่ผลผลติ 
ของนายหน้าประกนัชีวติ 
   
  

ธุรกิจประกันชีวิตส่วนใหญ่ด าเนินการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยนายหน้าประกันชีวิต 
ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้เอาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต โดยมีบทบาทหน้าที่ส าคัญต่อการชี้ชวนชักน า
ให้คนทั่วไปเข้ามาท าประกันชวีิต บริษัทประกันชีวิตจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีข้อพึงปฏิบัติส าหรับการขายประกันชีวิต
ขึ้นไว้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการขายประกันชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ มี
ระบบการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตเป็นนักขาย
ประกันชีวิตมืออาชีพย่างแท้จริง 

คุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตที่ดีนั้นจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันชีวิตเป็นอย่างดี สามารถใช้ค าอธิบายชี้แจงสาระส าคัญของเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน 
และตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภคอย่าง
ตรงไปตรงมา พร้อมกับประเมินวิเคราะห์ความต้องการให้มีความสอดคล้องกับฐานะอาชีพ และรายได้ของผู้บริโภค 
และน าเสนอสินค้าที่เหมาะสมกับความจ าเป็น การให้ค าแนะน าในเรื่องเปิดเผยและการแถลงข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ความเป็นจริงลงในใบค าขอเอาประกันภัย เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยและสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย พร้อมกับวิธีการติดต่อมายังบริษัทประกันชีวิตเพื่อรับบริการด้านกรมธรรม์ บริการเรียกร้องผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์และแจ้งข้อร้องเรียน 

ดังนั้น นายหน้าประกันชีวิตจึงมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกันชีวิตให้
เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน การให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักการและวิธีการเอาประกันภัยที่ถูกต้องและการบริการที่ดีจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง และยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญก้าวหน้าอันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
 
1. ความส าคญัของจรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวติ 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทั้งใน
ด้านการระดมเงินออมเพ่ือพัฒนาประเทศ เกิดการลงทุนการจ้างแรงงานและการสร้างหลักประกันความมั่นคงของ
ครอบครัวผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น ธุรกิจประกันชีวิตจึงเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก 
แต่เมื่อมองสัดส่วนการท าประกันชีวิตในประเทศแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจท าประกันชีวิต เพราะยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต  

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

 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

7-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

เร่ืองที ่7.1  
ความส าคญัของจรรยาบรรณกบัการเพิม่ผลผลติ 
ของนายหน้าประกนัชีวติ 
   
  

ธุรกิจประกันชีวิตส่วนใหญ่ด าเนินการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยนายหน้าประกันชีวิต 
ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้เอาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต โดยมีบทบาทหน้าที่ส าคัญต่อการชี้ชวนชักน า
ให้คนทั่วไปเข้ามาท าประกันชวีิต บริษัทประกันชีวิตจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีข้อพึงปฏิบัติส าหรับการขายประกันชีวิต
ขึ้นไว้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการขายประกันชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ มี
ระบบการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตเป็นนักขาย
ประกันชีวิตมืออาชีพย่างแท้จริง 

คุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตที่ดีนั้นจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันชีวิตเป็นอย่างดี สามารถใช้ค าอธิบายชี้แจงสาระส าคัญของเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน 
และตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภคอย่าง
ตรงไปตรงมา พร้อมกับประเมินวิเคราะห์ความต้องการให้มีความสอดคล้องกับฐานะอาชีพ และรายได้ของผู้บริโภค 
และน าเสนอสินค้าที่เหมาะสมกับความจ าเป็น การให้ค าแนะน าในเรื่องเปิดเผยและการแถลงข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ความเป็นจริงลงในใบค าขอเอาประกันภัย เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยและสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย พร้อมกับวิธีการติดต่อมายังบริษัทประกันชีวิตเพื่อรับบริการด้านกรมธรรม์ บริการเรียกร้องผลประโยชน์
ตามกรมธรรม์และแจ้งข้อร้องเรียน 

ดังนั้น นายหน้าประกันชีวิตจึงมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการประกันชีวิตให้
เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน การให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักการและวิธีการเอาประกันภัยที่ถูกต้องและการบริการที่ดีจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง และยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญก้าวหน้าอันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
 
1. ความส าคญัของจรรยาบรรณนายหน้าประกนัชีวติ 
 การประกันชีวิตมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทั้งใน
ด้านการระดมเงินออมเพื่อพัฒนาประเทศ เกิดการลงทุนการจ้างแรงงานและการสร้างหลักประกันความมั่นคงของ
ครอบครัวผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น ธุรกิจประกันชีวิตจึงเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก 
แต่เมื่อมองสัดส่วนการท าประกันชีวิตในประเทศแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจท าประกันชีวิต เพราะยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-5 
 

 
 

   เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโต นายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นช่องทางจ าหน่ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่มีความส าคัญและใกล้ชิดประชาชน จะต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปยอมรับและเชื่อมั่นในธุรกิจประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จรรยาบรรณก็มีความส าคัญกับนายหน้าประกันชีวิตนี้ 
  1) ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและการบริการของนายหน้าประกันชีวิต 
        2) ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพนายหน้าประกันชีวิต เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม 
 3) ช่วยลดปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ และเห็นแก่ตัว 
 4) ช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของนายหน้าประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตดียิ่ง ๆ ขึ้น 
 5) เป็นกลไกในการปกป้องนายหน้าประกันชีวิตที่ท าหน้าที่อย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณมีความส าคัญและจ าเป็นต่อนายหน้าประกันชีวิต โดยเป็นที่ยึดเหนี่ยวและควบคุม
ให้ประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม เพราะจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตได้ก าหนดขึ้นจากสมาชิกขององค์กร
หรือของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต เป็นส าคัญ และในทางกลับกันถ้านายหน้าประกันชีวิต ละทิ้ง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน มีการประพฤติปฏิบัติตามอ าเภอใจและไร้มาตรฐาน ธุรกิจประกันชีวิตก็จะวุ่นวาย เต็ม
ไปด้วยความหวาดระแวง ผู้เอาประกันชีวิตก็จะคอยระวังตัว เพราะเกรงว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายหน้าประกัน
ชีวิต ในที่สุดวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิตนั้นก็จะเสื่อม ไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกต่อไป   
 
2. การเพิม่ผลผลติของธุรกจิประกนัชีวติ 
 โครงสร้างตลาดประกันชีวิตในประเทศไทยเป็นโครงสร้างแบบที่มีการกระจุกตัวของส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน
บริษัทใหญ่เพียงไม่กี่ราย และลักษณะพฤติกรรมการแข่งขันเน้นที่คุณภาพของนายหน้าประกันชีวิต ดังนั้น ภายใต้
มุมมองในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในระยะยาวนั้น ธุรกิจจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยมีความเชื่อว่า
บุคลากรเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจ ด้วยการพัฒนาคุณภาพนายหน้าประกันชีวิตให้มีความเป็นเลิศเทียบเท่าระดับสากล
ที่สามารถแข่งขันได้โดยการมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพอย่างเข้มข้น มีความรู้ อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการให้บริการ การ
น าเสนอขายจึงต้องกระท าอย่างมีจรรยาบรรณเพราะ  
  1) จรรยาบรรณจะช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ผลิต ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
ยุติธรรม ท าให้เกิดความเชื่อถือในสังคม  
  2) จรรยาบรรณช่วยท าให้คนท างานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
  3) จรรยาบรรณก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นการสร้างความภักดีแก่ผู้บริโภค และ  
  4) จรรยาบรรณก่อให้เกิดการท างานอย่างมีความสุข เมื่อทุกฝ่ายมีจรรยาบรรณ ย่อมลดการเอารัดเอาเปรียบ 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 จากการที่นายหน้าประกันชีวิตมีจรรยาบรรณที่ดี ท าให้บริษัทมีนายหน้าประกันชีวิตที่มีคุณภาพ ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชน ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทประกันชีวิตเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน บริษัทก็จะได้รับ
ความนิยมอย่างสูงจากสังคม คนก็จะหลั่งไหลมาเป็นนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทมากยิ่งขึ้น ท าให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย 
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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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 ด้วยเหตุว่าจรรยาบรรณในอาชีพต่าง ๆ ล้วนเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ บทเรียนของคนในอาชีพนั้น ๆ 
ว่าต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือและความก้าวหน้าในอาชีพ เฉกเช่นจรรยาบรรณ
ของอาชีพนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับการกลั่นกรองมาแล้วว่า หากปฏิบัติได้ดังนี้ จะท าให้นายหน้าประกันชีวิตผู้นั้น
ได้รับความเชื่อถือและจะมีผลผลิตมากขึ้น เช่นการตอกย้ าในเร่ืองของความซื่อสัตย์และประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม
จารีตประเพณี  ย่อมท าให้ได้รับความนิยม ความเชื่อถือ ท าให้ผู้ เอาประกันชีวิตแนะน าผู้มุ่งหวังรายใหม่ต่อ ๆ ไปอีก  
ส่วนการเอาใจใส่บริการลูกค้า ดูแลสิทธิของเขา รวมถึงการท าหน้าที่อย่างถูกต้อง ท าให้ลูกค้าประทับใจ ไว้ใจ และ
สุดท้าย การหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ท าให้นายหน้าประกันชีวิตมีความรู้ใหม่  ๆ ทักษะใหม่ ๆ และมี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ น าเสนอต่อผู้มุ่งหวัง เปิดโอกาสให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น  น าไปสู่การเพิ่มผลผลิตของนายหน้า
ประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมในที่สุด  
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  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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 ด้วยเหตุว่าจรรยาบรรณในอาชีพต่าง ๆ ล้วนเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ บทเรียนของคนในอาชีพนั้น ๆ 
ว่าต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือและความก้าวหน้าในอาชีพ เฉกเช่นจรรยาบรรณ
ของอาชีพนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับการกลั่นกรองมาแล้วว่า หากปฏิบัติได้ดังนี้ จะท าให้นายหน้าประกันชีวิตผู้นั้น
ได้รับความเชื่อถือและจะมีผลผลิตมากขึ้น เช่นการตอกย้ าในเร่ืองของความซื่อสัตย์และประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม
จารีตประเพณี  ย่อมท าให้ได้รับความนิยม ความเชื่อถือ ท าให้ผู้ เอาประกันชีวิตแนะน าผู้มุ่งหวังรายใหม่ต่อ ๆ ไปอีก  
ส่วนการเอาใจใส่บริการลูกค้า ดูแลสิทธิของเขา รวมถึงการท าหน้าที่อย่างถูกต้อง ท าให้ลูกค้าประทับใจ ไว้ใจ และ
สุดท้าย การหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ท าให้นายหน้าประกันชีวิตมีความรู้ใหม่  ๆ ทักษะใหม่ ๆ และมี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ น าเสนอต่อผู้มุ่งหวัง เปิดโอกาสให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น  น าไปสู่การเพิ่มผลผลิตของนายหน้า
ประกันชีวิตและธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมในที่สุด  
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เร่ืองที ่7.2  
องค์ประกอบทีจ่ะท าให้เกดิการทุจริตของนายหน้าประกนัชีวติ 
  
 

ปัจจุบันเรามักได้ทราบข่าวการทุจริตเกิดขึ้นมากมายทั้งในภาคเอกชนและราชการ จากสื่อต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จึงท าให้ภาคเอกชนและภาครัฐต่างลุกขึ้นมารณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและหาทาง
ป้องกันในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อมิให้เกิดความเสียหายทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมของประเทศในที่สุด ปัจจุบันการ
ทุจริตในรูปแบบของนโยบายและการประพฤติผิดในองค์กรยังคงเป็นปัญหาและความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภายใต้ความกดดันของปัญหาทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นและการควบคุมภายในที่อาจอ่อนแอลง  จนท าให้เกิด
โอกาสในการทุจริตได้ 
 

1. ความหมายของการทุจริต 
ความหมายของการทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 ซ่ึงก าหนดว่า “โดยทุจริต” หมายความว่า 

เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน โดยในที่นี้จะเน้นในเรื่องการทุจริตใน
ต าแหน่งหน้าที่ของการปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกว่าการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่ (Occupational Fraud) และให้ค านิยามว่า 
“การที่บุคคลใดใช้อ านาจในหน้าที่การงานของตนก่อให้เกิดลาภอันมิควรได้หรือการใช้ทรัพยากรบุคคลหรือทรัพย์สิน
ขององค์กรโดยผิดวัตถุประสงค์” 

การทุจริตโดยใช้ต าแหน่งหน้าที่มีมานานแล้ว แต่ไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรการในการป้องกันหรือ
ตรวจสอบการทุจริตประเภทนี้อย่างจริงจังและชัดเจน จนกระทั่งหลังเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกคือ
บริษัท Enron และ WorldCom ตกแต่งบัญชีจนต้องปิดกิจการ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา 
(American Institute of Certified Public Auditors – AICPA) จึงได้ประกาศมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่ 82 
(SAS No.82) เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบการทุจริตในองค์กร และตามด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่ 99 (SAS 
No.99) ให้ผู้สอบบัญชีตรวจหาการทุจริตจากงบการเงินด้วย ส าหรับประเทศไทยได้มีการประกาศมาตรฐานการสอบ
บัญชีหมวดที่ 240 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจหาการทุจริตจากงบการเงิน 

 การทุจริตในต าแหน่งหน้าที่ (Occupational Fraud) การทุจริตประเภทนี้ในภาคเอกชนมีหลายลักษณะ 
เช่น การค้าหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading Fraud) การ
ยักยอกเงิน (Embezzlement) การท าใบเสร็จรับเงินเท็จ (False Billing Schemes) การทุจริตเกี่ยวกับหลักทรัพย์ 
(Securities Fraud) การปลอมแปลงลายมือหรือเอกสาร (Forgery) เป็นต้น 
 
2. ประเภทของการทุจริตโดยใช้ต าแหน่งหน้าที ่

การทุจริตโดยใช้ต าแหน่งหน้าที่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
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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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2.1 การยักยอกทรัพย์สิน (Asset Misappropriation) เป็นการทุจริตที่พบเห็นได้ทั่วไป โดยเป็นการยักยอก 
เงินสดและการยักยอกทรัพย์สินอ่ืน ๆ การทุจริตประเภทนี้จะเป็นการขโมยหรือน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางที่ผิด 
เช่น การขโมยทรัพย์สิน การน าเครื่องเขียนแบบพิมพ์หรืออุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว การน า
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวมาเบิกจากบริษัท เป็นต้น ตัวอย่างที่เก่ียวกับการยักยอกทรัพย์สินของนายหน้าประกันชีวิต เช่น นาย
เอ็มตกลงท าประกันชีวิตและได้ช าระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหนุ่ยซึ่งเป็นนายหน้าประกันชีวิต แต่นายหนุ่ยไม่ได้ออก
หลักฐานการรับเงินค่าเบี้ยประกันภัย เพราะนายหนุ่ยเห็นว่าการช าระเบี้ยประกันภัยมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน จึงน า
เงินนั้นไปใช้ส่วนตัวก่อนและน าส่งบริษัทภายหลัง โดยไม่เกินระยะเวลาผ่อนผัน 

2.2 การคอร์รัปช่ัน (Corruption) เป็นการทุจริตโดยใช้อ านาจหน้าท่ีงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เช่น การรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบริษัทที่มาประมูลงาน หรือจากบริษัทจ าหน่ายสินค้า  
หรือการมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เป็นต้น ตัวอย่างที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นของนายหน้าประกันชีวิต เช่น นาย
ธันวากับนายมังกร ทั้งสองคนเป็นนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ได้ร่วมมือกันจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์
สิทธิประโยชน์ของการท าประกันชีวิต โดยได้ขอสนับสนุนงบประมาณการจัดบูธแสดงสินค้าจากบริษัทเครื่องดื่มชูก าลัง
แห่งหนึ่ง ได้เงินสนับสนุนโครงการมาจ านวน 20,000 บาท แต่เมื่อถึงเวลาจัดโครงการจริง ๆ นายธันวากับนายมังกรได้
น าเงินสดมาแบ่งกันคนละคร่ึง และน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพบปะสังสรรค์ในหมู่เพื่อน ๆ 

2.3 การทุจริตในงบการเงิน ( Fraudulent Statements) เป็นการทุจริตโดยการแก้ไขข้อมูลในงบการเงินของ
บริษัท เช่น การแสดงรายรับสูงกว่าที่ควรจะเป็น การแสดงรายจ่ายหรือหนี้สินต่ ากว่าที่ควรจะเป็น เพื่อให้ผู้ลงทุนหรือ
ผู้ใช้งบการเงินเห็นว่าผลการด าเนินงานของบริษัทดี มีผลก าไรสูง อาจส่งผลให้หุ้นของบริษัทมีราคาสูงขึ้น หรืออาจ
แก้ไขงบการเงินเนื่องจากพนักงานผู้นั้นยักยอกทรัพย์สินของบริษัท เป็นต้น แต่การที่จะกระท าเช่นนี้ได้ บุคคลนั้น
จะต้องมีอ านาจหน้าที่ในงานนั้น ๆ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบปฏิบัติงานได้ ตัวอย่างที่เก่ียวกับ
การทุจริตในงบการเงินของนายหน้าประกันชีวิต เช่น นายหน้านิติบุคคลได้ปลอมแปลงแก้ไขตัวเลขในงบการเงินจาก
รายงานประจ าปีเพื่อน าไปให้ลูกค้าผู้มุ่งหวังดู โดยมีวัตถุประสงค์ในการขายประกันกลุ่มให้กับพนักงานบริษัทเป้าหมาย 
และผู้บริหารบริษัทนั้นเข้าใจว่า บริษัทประกันชีวิตที่นายหน้านิติบุคคลน ารายละเอียดข้อมูลกรมธรรม์ประกันกลุ่มที่
น าเสนอ มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งตามตัวเลขที่นายหน้านิติบุคคลปลอมแปลงแก้ไข ทั้ง ๆ ที่ปัจจุบันบริษัทประกัน
ชีวิตที่นายหน้านิติบุคคลสังกัดมีปัญหาขาดสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว   

 
3. ปัจจยัการทุจริตในองค์กร 

ปัจจัยการทุจริตในองค์กรไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด มักจะเกิดจาก 3 ปัจจัยที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทุจริต (The 
Fraud Triangle) แสดงดังภาพที่ 7.2 
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4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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7-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

2.1 การยักยอกทรัพย์สิน (Asset Misappropriation) เป็นการทุจริตที่พบเห็นได้ทั่วไป โดยเป็นการยักยอก 
เงินสดและการยักยอกทรัพย์สินอ่ืน ๆ การทุจริตประเภทนี้จะเป็นการขโมยหรือน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางที่ผิด 
เช่น การขโมยทรัพย์สิน การน าเครื่องเขียนแบบพิมพ์หรืออุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว การน า
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวมาเบิกจากบริษัท เป็นต้น ตัวอย่างที่เก่ียวกับการยักยอกทรัพย์สินของนายหน้าประกันชีวิต เช่น นาย
เอ็มตกลงท าประกันชีวิตและได้ช าระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหนุ่ยซึ่งเป็นนายหน้าประกันชีวิต แต่นายหนุ่ยไม่ได้ออก
หลักฐานการรับเงินค่าเบี้ยประกันภัย เพราะนายหนุ่ยเห็นว่าการช าระเบี้ยประกันภัยมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน จึงน า
เงินนั้นไปใช้ส่วนตัวก่อนและน าส่งบริษัทภายหลัง โดยไม่เกินระยะเวลาผ่อนผัน 

2.2 การคอร์รัปช่ัน (Corruption) เป็นการทุจริตโดยใช้อ านาจหน้าที่งานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เช่น การรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบริษัทที่มาประมูลงาน หรือจากบริษัทจ าหน่ายสินค้า  
หรือการมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เป็นต้น ตัวอย่างที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นของนายหน้าประกันชีวิต เช่น นาย
ธันวากับนายมังกร ทั้งสองคนเป็นนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ได้ร่วมมือกันจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์
สิทธิประโยชน์ของการท าประกันชีวิต โดยได้ขอสนับสนุนงบประมาณการจัดบูธแสดงสินค้าจากบริษัทเครื่องดื่มชูก าลัง
แห่งหนึ่ง ได้เงินสนับสนุนโครงการมาจ านวน 20,000 บาท แต่เมื่อถึงเวลาจัดโครงการจริง ๆ นายธันวากับนายมังกรได้
น าเงินสดมาแบ่งกันคนละคร่ึง และน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพบปะสังสรรค์ในหมู่เพื่อน ๆ 

2.3 การทุจริตในงบการเงิน ( Fraudulent Statements) เป็นการทุจริตโดยการแก้ไขข้อมูลในงบการเงินของ
บริษัท เช่น การแสดงรายรับสูงกว่าที่ควรจะเป็น การแสดงรายจ่ายหรือหนี้สินต่ ากว่าที่ควรจะเป็น เพื่อให้ผู้ลงทุนหรือ
ผู้ใช้งบการเงินเห็นว่าผลการด าเนินงานของบริษัทดี มีผลก าไรสูง อาจส่งผลให้หุ้นของบริษัทมีราคาสูงขึ้น หรืออาจ
แก้ไขงบการเงินเนื่องจากพนักงานผู้นั้นยักยอกทรัพย์สินของบริษัท เป็นต้น แต่การที่จะกระท าเช่นนี้ได้ บุคคลนั้น
จะต้องมีอ านาจหน้าที่ในงานนั้น ๆ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบปฏิบัติงานได้ ตัวอย่างที่เก่ียวกับ
การทุจริตในงบการเงินของนายหน้าประกันชีวิต เช่น นายหน้านิติบุคคลได้ปลอมแปลงแก้ไขตัวเลขในงบการเงินจาก
รายงานประจ าปีเพื่อน าไปให้ลูกค้าผู้มุ่งหวังดู โดยมีวัตถุประสงค์ในการขายประกันกลุ่มให้กับพนักงานบริษัทเป้าหมาย 
และผู้บริหารบริษัทนั้นเข้าใจว่า บริษัทประกันชีวิตที่นายหน้านิติบุคคลน ารายละเอียดข้อมูลกรมธรรม์ประกันกลุ่มที่
น าเสนอ มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งตามตัวเลขที่นายหน้านิติบุคคลปลอมแปลงแก้ไข ทั้ง ๆ ที่ปัจจุบันบริษัทประกัน
ชีวิตที่นายหน้านิติบุคคลสังกัดมีปัญหาขาดสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว   

 
3. ปัจจยัการทุจริตในองค์กร 

ปัจจัยการทุจริตในองค์กรไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด มักจะเกิดจาก 3 ปัจจัยที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทุจริต (The 
Fraud Triangle) แสดงดังภาพที่ 7.2 
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ภาพที ่7.2 แสดงสามเหลีย่มทุจริต (The Fraud Triangle) 
 
จากภาพที่ 7.2 ปัจจัยการทุจริตในองค์กร มีดังนี้ 
3.1 มีความกดดันหรือแรงจงูใจ (Motivation) ผู้ทุจริตมีความกดดันหรือมีแรงจูงใจให้กระท าการทุจริตซึ่งอาจ

เกิดจาก 
3.1.1 ความกดดันในการปฏิบัติงาน เช่น กิจการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยใช้วัดผลลัพธ์

ทางการเงินระยะสั้น เช่น ยอดขายหรือผลก าไรสูงเกินไป และหากปฏิบัติไม่ได้จะถูกลงโทษ จึงมักเป็นความกดดันให้
ทุจริตโดยการแก้ไขรายงานและตัวเลขบัญชี 

3.1.2 ความกดดันและแรงจูงใจส่วนตัว เช่น ความเดือดร้อนทางการเงินเฉพาะหน้า หรือจากอุปนิสัย
ส่วนตัว เช่น ติดการพนัน สุรุ่ยสุร่าย เป็นคนฉลาดแกมโกง เป็นต้น 

3.2 มีโอกาสในการกระทําผิด (Opportunity) ได้แก่ โอกาสในการกระท าทุจริต โอกาสที่จะปกปิดการกระท า 
และโอกาสที่จะแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริต โอกาสในการกระท าผิดอันเกิดจากจุดอ่อนในการควบคุม
ภายในที่จะป้องกันและค้นพบการทุจริตให้ทันกาล ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายขององค์กร 
การละเมิดหรือยกเว้นการควบคุมไม่ต้องได้รับการตรวจสอบ ขาดการควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินสภาพคล่องและระบบ
สารสนเทศส าคัญ ส่วนจุดอ่อนที่ขาดการควบคุมแบบค้นพบ เช่น ไม่มีระบบร่องรอยการตรวจสอบ (Audit Trail) ท าให้
สามารถท าความผิดได้โดยไร้ร่องรอยหรือตรวจพบยาก ไม่มีระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติที่จะค้นพบได้ในเวลาเกิด
จริง ไม่มีการตรวจนับทรัพย์สินและการกระทบยอดบัญชีส าคัญทุกเดือน เป็นต้น 

3.3 มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่ทําให้ผู้ กระทํามีความรู้สึกดีขึ้น (Rationalization) เช่น อ้างด้านความจ าเป็น
เดอืดร้อนส่วนตัว อ้างว่าเป็นประเพณีทางธุรกิจ ไม่ทราบว่าเป็นความผิด เพราะเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ท า หรืออ้างว่าท าเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม เช่น ตกแต่งงบการเงินให้มีผลก าไรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพอใจเพราะได้รับเงินปันผลและราคาหุ้นสูง หรือ
อ้างว่าท าเพื่อไม่ให้กิจการล้มละลาย เป็นต้น 

มีความกดดันหรือ
แรงจูงใจ 

มีข้ออ้างหรือ
เหตุผลที่ท าให้

ผู้กระท ามี
ความรู้สึกดีข้ึน 

มีโอกาสในการ
กระท าผิด 
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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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 นอกจากนี้ พฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของบุคคลอาจบ่งบอกถึงสัญญาณที่จะท าการทุจริตได้เช่นกัน ดังนั้น 
ผู้บริหารขององค์กรควรให้ความส าคัญในพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุให้พนักงานท าการทุจริตเพื่อที่จะสืบหาพนักงานที่มี
พฤติกรรมเช่นนั้นและมาตรการป้องกันการเกิดการทุจริต เพราะจะมีผลดีต่อองค์กรมากกว่าที่จะตรวจพบการทุจริต
ภายหลัง เนื่องจากท าให้การทุจริตในองค์กรลดน้อยลงรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีด้วย 

ทั้งนี้ เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็สามารถกระตุ้นให้พนักงานกระท าทุจริตได้ ดังนั้นการปิดโอกาสในการก่อการ
ทุจริตโดยการเสริมจุดแข็งของการควบคุมภายในนั้น จะเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี 

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วต่อผลกระทบจากการทุจริตต่อ
บริษัทไม่ว่าจะเป็นจากระดับไหนในองค์กร แต่พนักงานระดับกลางและระดับล่างนั้นอาจมีความไม่ชัดเจนต่อผลกระทบ
ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารระดับสูง (Tone at the Top) จึงต้องมีความชัดเจนและควรมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างจิตส านึกให้กับพนักงานในทุกระดับ 
 
4. การบริหารความเส่ียงจากการทุจริต  

การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตมี 3 ข้ันตอนที่ส าคัญได้แก ่
4.1 การป้องกัน (Prevention) การพิจารณาความเสี่ยงจากการทุจริตและหาวิธีป้องกันผ่านระบบการควบคุม

ภายในเพื่อไม่ให้การทุจริตเกิดข้ึน โดยควรจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในเร่ืองดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง การส่งสัญญาณว่ามี
การเฝ้าติดตามปัญหาการทุจริตถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย บางบริษัทได้มีการจัดท า Corporate Intelligence เพื่อ
ตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเก็บข้อมูลในเร่ืองของการด าเนินชีวิตประจ าวันของพนักงานและฝ่ายบริหารกันเลยทีเดียว 

4.2 การตรวจจับ (Detection) การพบทุจริตภายในองค์กรมักจะมาจากการให้ข้อมูลของพนักงานหรือที่
เรียกว่า Whistle Blowing จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเเจ้งการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรจะต้องมีหลายช่อง
ทางการติดต่อ ที่ส าคัญที่สุดคือบริษัทจะต้องสามารถรักษาความลับและรับรองความปลอดภัยให้กับผู้แจ้งได้ 

4.3 การตอบสนอง (Response) โดยตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทลงโทษที่เข้มงวด พนักงานที่ทุจริต
จะต้องรับผิดชอบและถูกฟ้องร้องด าเนินคดีเพื่อเป็นการส่งสัญญาณถึงความจริงจังของฝ่ายบริหาร ข้ันตอนการสืบสวน
และการตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุปต้องมีความชัดเจนและยุติธรรม เพื่อป้องกันการถูกฟ้องกลับว่ามีการกล่าวหา
อย่างไม่ถูกต้อง ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งจากการเสวนาคือสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ ซึ่งอาจน าไปสู่การทุจริต 
เช่น การจัดโครงสร้างบริษัทที่ซับซ้อนซึ่งยากต่อการตรวจสอบ การมีบริษัทในกลุ่มจดทะเบียนในประเทศที่ไม่โปร่งใส
การขออนุมัติเงินกู้โดยไม่ผ่านคณะกรรมการ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการกระท าธุรกรรมในนาม
บริษัทแต่เพียงผู้เดียว คณะกรรมการบริษัทถูกจ ากัดอ านาจในการควบคุมดูแล การเชื่อใจและมอบหมายความ
รับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวโดยขาดการตรวจสอบ การขาดการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีดี ขาดการป้องกันใน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เป็นต้น 
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  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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 นอกจากนี้ พฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของบุคคลอาจบ่งบอกถึงสัญญาณที่จะท าการทุจริตได้เช่นกัน ดังนั้น 
ผู้บริหารขององค์กรควรให้ความส าคัญในพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุให้พนักงานท าการทุจริตเพื่อที่จะสืบหาพนักงานที่มี
พฤติกรรมเช่นนั้นและมาตรการป้องกันการเกิดการทุจริต เพราะจะมีผลดีต่อองค์กรมากกว่าที่จะตรวจพบการทุจริต
ภายหลัง เนื่องจากท าให้การทุจริตในองค์กรลดน้อยลงรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีด้วย 

ทั้งนี้ เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็สามารถกระตุ้นให้พนักงานกระท าทุจริตได้ ดังนั้นการปิดโอกาสในการก่อการ
ทุจริตโดยการเสริมจุดแข็งของการควบคุมภายในนั้น จะเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี 

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วต่อผลกระทบจากการทุจริตต่อ
บริษัทไม่ว่าจะเป็นจากระดับไหนในองค์กร แต่พนักงานระดับกลางและระดับล่างนั้นอาจมีความไม่ชัดเจนต่อผลกระทบ
ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารระดับสูง (Tone at the Top) จึงต้องมีความชัดเจนและควรมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างจิตส านึกให้กับพนักงานในทุกระดับ 
 
4. การบริหารความเส่ียงจากการทุจริต  

การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตมี 3 ข้ันตอนที่ส าคัญได้แก ่
4.1 การป้องกัน (Prevention) การพิจารณาความเสี่ยงจากการทุจริตและหาวิธีป้องกันผ่านระบบการควบคุม

ภายในเพื่อไม่ให้การทุจริตเกิดข้ึน โดยควรจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในเร่ืองดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง การส่งสัญญาณว่ามี
การเฝ้าติดตามปัญหาการทุจริตถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย บางบริษัทได้มีการจัดท า Corporate Intelligence เพื่อ
ตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเก็บข้อมูลในเร่ืองของการด าเนินชีวิตประจ าวันของพนักงานและฝ่ายบริหารกันเลยทีเดียว 

4.2 การตรวจจับ (Detection) การพบทุจริตภายในองค์กรมักจะมาจากการให้ข้อมูลของพนักงานหรือที่
เรียกว่า Whistle Blowing จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเเจ้งการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรจะต้องมีหลายช่อง
ทางการติดต่อ ที่ส าคัญที่สุดคือบริษัทจะต้องสามารถรักษาความลับและรับรองความปลอดภัยให้กับผู้แจ้งได้ 

4.3 การตอบสนอง (Response) โดยตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทลงโทษที่เข้มงวด พนักงานที่ทุจริต
จะต้องรับผิดชอบและถูกฟ้องร้องด าเนินคดีเพื่อเป็นการส่งสัญญาณถึงความจริงจังของฝ่ายบริหาร ข้ันตอนการสืบสวน
และการตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุปต้องมีความชัดเจนและยุติธรรม เพื่อป้องกันการถูกฟ้องกลับว่ามีการกล่าวหา
อย่างไม่ถูกต้อง ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งจากการเสวนาคือสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ ซึ่งอาจน าไปสู่การทุจริต 
เช่น การจัดโครงสร้างบริษัทที่ซับซ้อนซึ่งยากต่อการตรวจสอบ การมีบริษัทในกลุ่มจดทะเบียนในประเทศที่ไม่โปร่งใส
การขออนุมัติเงินกู้โดยไม่ผ่านคณะกรรมการ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการกระท าธุรกรรมในนาม
บริษัทแต่เพียงผู้เดียว คณะกรรมการบริษัทถูกจ ากัดอ านาจในการควบคุมดูแล การเชื่อใจและมอบหมายความ
รับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวโดยขาดการตรวจสอบ การขาดการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี ขาดการป้องกันใน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เป็นต้น 
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5. ตวัอย่างการทุจริตของนายหน้าประกนัชีวติและบทลงโทษ 
ตัวอย่างการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตและบทลงโทษ มีดังนี้ 
5.1 ผู้เข้ารับอบรมด าเนินการทุจริตในการอบรม และ/หรือการสอบ โดยยินยอมให้บุคคลอื่นเข้ารับการอบรม 

และ/หรือท าการสอบแทน ผู้กระท าการทุจริตและผู้ยินยอมต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับการอบรมและการสอบวัดความรู้
เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้กระท าผิด 

5.2 นายหน้าประกันชีวิตน าเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยไปใชส้่วนตัว เช่น นาย ก. ตกลงท าประกันชีวิต
และได้ช าระเบี้ยประกันภัยผ่าน นาย ข. ซึ่งเป็นนายหน้าประกันชีวิต นาย ข. เห็นว่าการช าระเบี้ยประกันภัยมี
ระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน จึงน าเงินนั้นไปใช้ส่วนตัวและไม่สามารถน าเบี้ยประกันภัยส่งบริษัทภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ท าให้นาย ก. ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เนื่ องจากสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลขาดผลบังคับ 
จากนั้นทั้งบริษัทประกันชีวิตและผู้เอาประกันชีวิตร่วมกันฟ้องร้องเอาผิดนายหน้าประกันชีวิตฐานยักยอกทรัพย์ 

5.3 นายหน้าประกันชีวิตยักยอกเบี้ยประกันภัย ท าให้นายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลต้นสังกัดต้องรับผิดชอบ
โดยการร่วมชดใช้เบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย จากนั้นทั้งนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลต้นสังกัดและผู้เอา
ประกันภัยร่วมกันฟ้องร้องเอาผิดนายหน้าประกันชีวิตดังกล่าวฐานยักยอกทรัพย์ 

 
6. บทลงโทษตามพระราชบญัญตัปิระกนัชีวติ 

ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 นายทะเบียนมีอ านาจสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต เมื่อพบว่านายหน้าประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าดังต่อไปนี้ 
 6.1 กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 6.2 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 6.3 ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี 
 6.4 ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย หรือประชาชน   
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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 ่7.3  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตัิทีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติ 
   
 
 นายหน้าประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันภัยในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจ และธุรกิจประกันภัยจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อมีนายหน้าประกันชีวิตที่มี
คุณภาพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ  
 
1. จรรยาบรรณของนายหน้าประกนัชีวติ 

จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตเป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพนายหน้าประกันชีวิต โดยมีด้วยกัน 10 ประการ ดังนี้  

1. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
2. ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์

ของผู้เอาประกันภัย  
3. รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
4. เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ

ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
5. ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบ้ียประกันภัยหรือเสนอขาย

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

ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการ  ดังนั้น การที่นายหน้าประกัน
ชีวิตต้องการประสบความส าเร็จในอาชีพนี้ จึงสมควรที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
 
2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติ 

ความเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต สิ่งส าคัญและขาดมิได้คือนายหน้าประกันชีวิต เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิต 
เป็นธุรกิจที่ไม่มีสินค้าเป็นตัวตนหรือรูปลักษณะเหมือนกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่ว  ๆ ไป การสมัครท าประกันชีวิตจึง
ต้องอาศัยการเชื่อใจและไว้ใจซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง ดังนั้น ในระดับสากลจึงได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับ

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

 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

7-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

เร่ืองที ่7.3  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตัิทีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติ 
   
 
 นายหน้าประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันภัยในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจ และธุรกิจประกันภัยจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อมีนายหน้าประกันชีวิตที่มี
คุณภาพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ  
 
1. จรรยาบรรณของนายหน้าประกนัชีวติ 

จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตเป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพนายหน้าประกันชีวิต โดยมีด้วยกัน 10 ประการ ดังนี้  

1. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
2. ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์

ของผู้เอาประกันภัย  
3. รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
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 
จรรยาบรรณในอาชีพใด ๆ ล้วนเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ บทเรียนของคนในอาชีพนั้น  ๆ ว่าต้อง

ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการ  ดังนั้น การที่นายหน้าประกัน
ชีวิตต้องการประสบความส าเร็จในอาชีพนี้ จึงสมควรที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
 
2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองนายหน้าประกนัชีวติ 

ความเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต สิ่งส าคัญและขาดมิได้คือนายหน้าประกันชีวิต เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิต 
เป็นธุรกิจที่ไม่มีสินค้าเป็นตัวตนหรือรูปลักษณะเหมือนกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่ว  ๆ ไป การสมัครท าประกันชีวิตจึง
ต้องอาศัยการเชื่อใจและไว้ใจซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง ดังนั้น ในระดับสากลจึงได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-13 
 

 
 

นายหน้าประกันชีวิตเอาไว้ เพื่อให้สามารถท างานอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาภายหลัง  
ไม่ละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และท าให้งานที่ท าบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตสามารถแบ่งเป็น 4 หมวดดังนี้ 
  2.1 หลักการเสนอขายทั่วไป มีดังนี้  

   2.1.1 การนัดหมายล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสม นายหน้าประกันชีวิตควรมีการโทรศัพท์นัดหมายกับ 
ผู้มุ่งหวังล่วงหน้าก่อนการเข้าพบ หากเป็นการเข้าพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมา นายหน้าประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้า
ไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงก่อนการเข้าพบ 

 ปัจจุบัน สังคมไทยเร่ิมพัฒนาไปสูส่ังคมเมือง ผู้คนเร่ิมมีภารกิจในแต่ละวันมากข้ึน มีความเป็นส่วนตัวมาก
ขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่ก่อนที่นายหน้าประกันชีวิตจะไปพบผู้มุ่งหวัง ควรให้เกียรติโดยการโทรศัพท์ไปนัดหมาย
ก่อน การนัดหมายท าให้ผู้มุ่งหวังสามารถจัดสรรเวลาที่สะดวกในการพูดคุย ท าให้สามารถพูดคุยได้เต็มที่  นอกจากนี้ยัง
มีผลพลอยได้จากการนัดหมายล่วงหน้าคือ เป็นการเกริ่นน าให้ผู้มุ่งหวังรู้ว่าตนจะไปคุยเรื่องอะไร หากเขามีข้อโต้แย้ง
หรือข้อขัดข้อง เขาก็อาจบอกมาทางโทรศัพท์ ซึ่งนายหน้าประกันชีวิตสามารถเตรียมตัวในประเด็นนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ 

 2.1.2 การแนะน าตัวเอง เมื่อมีการเข้าพบผู้มุ่งหวังคร้ังแรก ควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่าตนสังกัดนายหน้าประกัน
ชีวิตนิติบุคคลไหน หรือเป็นนายหน้าประเภทบุคคลธรรมดา พร้อมแสดงใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย 

 ในการปฏิบัติทางธุรกิจ เมื่อนายหน้าประกันชีวิตไปพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแนะน าตัว แจ้งว่า ตนชื่อ
อะไร สังกัดบริษัทไหน ยื่นนามบัตร พร้อมแสดงใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้ การท าเช่นนี้จะท าให้นายหน้าประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจ 
และในกรณีที่นายหน้าประกันชีวิตได้รับความยินยอมจากผู้ที่แนะน าท่านมาคุยกับผู้มุ่งหวัง ก็ควรบอกผู้มุ่งหวังว่าใคร
เป็นคนแนะน ามาพบ เพื่อสร้างความไว้วางใจมากยิ่งขึ้น 

 2.1.3 การแนะน าถึงความเหมาะสมในการท าประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวัง
ท าประกันชีวิตให้เหมาะกับความต้องการและฐานะทางการเงินของเขาให้ได้มากที่สุด 

 นายหน้าประกันชีวิตต้องพยายามพูดคุยเพื่อหาข้อมูลให้ได้ว่า เป้าหมายและความต้องการของลูกค้าคือ
อะไร  เขาห่วงเรื่องอะไรหรือใครในครอบครัว และแบบประกันชีวิตของบริษัทจะช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างไร  
จากนั้นต้องแนะน าด้วยว่า จากข้อมูลด้านรายรับรายจ่ายหรือเงินเก็บของเขานั้น  เขาควรซื้อประกันชีวิตในวงเงินขนาด
ไหน เพื่อที่จะตอบสนองหรือรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องไม่เกินก าลังของเขาในระยะยาว 

 2.1.4 การให้ค าแนะน าเฉพาะเร่ืองประกันชีวิตหรือเร่ืองท่ีตนมีความเช่ียวชาญ  นายหน้าประกันชีวิต
ควรให้ค าแนะน าเฉพาะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วนเรื่อง อ่ืน ๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอื่น 

 นายหน้าประกันชีวิตได้รับการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิต ดังนั้น เมื่อไปพบผู้มุ่งหวัง เขา
อาจจะถามหรือขอค าแนะน าไปถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การลดหย่อนภาษีของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมแบบ
ไหนดี หากตนไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ควรแนะน าให้เขาไปขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยตรงจะ
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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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ดีกว่า เพราะหากแนะน าไปโดยที่ไม่มีความรู้ ในอนาคตหากมีปัญหาเกิดขึ้น นายหน้าประกันชีวิตจะไม่ได้รับความ
เชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป 

 2.1.5 การรักษาความลับของผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ 
โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของ
บริษัทเท่านั้น  

 ในการเสนอขายประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตต้องพูดคุยหาข้อมูลเพื่อให้ทราบภาระหรือปัญหาที่   
ผู้มุ่งหวังกังวล ในกรณีที่ผู้มุ่งหวังให้ความไว้วางใจกับตน เขาอาจบอกข้อมูลทุกเรื่องโดยไม่ปิดบัง ไม่ว่าเร่ืองในครอบครัว 
ข้อมูลทางการเงิน นายหน้าประกันชีวิตต้องเก็บรักษาเร่ืองนี้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อก าหนด
ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของบริษัทเท่านั้น หากนายหน้าประกันชีวิตน า
เร่ืองของเขาไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป และอาจถูกฟ้องร้องใน
ฐานะที่ท าให้เขาเสื่อมเสียได้ หากข้อมูลนั้น ๆ เป็นความลับส่วนตัว 

 2.1.6 การอธิบายแบบของการประกันชีวิตให้ชัดเจน หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ควบการลงทุน 
นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ากรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไป
อย่างไร 

 ปัจจุบันมีแบบประกันชีวิตใหม่ ๆ เกิดขึน้มากมาย โดยเฉพาะแบบประกันชีวิตที่มีลักษณะพ่วงการลงทุน  
ท าให้ผลตอบแทนที่ได้มีการแปรผันตามภาวะตลาดหรือผลตอบแทนจากการลงทุน นายหน้าประกันชีวิตจึงต้องอธิบาย
ให้ชัดเจนว่า แบบประกันชีวิตที่ก าลังเสนอนี้แตกต่างจากแบบประกันอื่น ๆ อย่างไร 

 2.1.7 การไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน
อย่างไม่เป็นธรรม ถึงแม้ในธุรกิจประกันชีวิตจะมีการแข่งขันกันสูง แต่นายหน้าประกันชีวิตต้องมีความอดกลั้นที่ต้องไม่
ไปวิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน แต่ควรจะมุ่งเน้นอธิบายว่ากรมธรรม์แบบที่ตนน าเสนอ หรือนายหน้านิติบุคคลที่ตน
สังกัดมีจุดเด่นอะไรบ้าง จะเป็นการดีกว่า 

 2.1.8 การไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวัง
ยกเลิกกรมธรรม์เดิม ส าหรับนายหน้าประกันชีวิตที่ไปชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ใหม่
นั้น  โดยส่วนใหญ่ล้วนมุ่งแต่ประโยชน์ของตนเป็นหลัก ดังนั้นควรสนับสนุนให้ผู้มุ่งหวังรักษากรมธรรม์ของเขาต่อไป  
และใช้วิธีพูดคุยให้เขาซื้อกรมธรรม์เพิ่มเพื่อเพิ่มความคุ้มครอง เนื่องจากประชาชนคนไทยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด 
ยังท าประกันชีวิตกันต่ ากว่าวงเงินที่ควรมีอย่างมาก 

 2.1.9  การให้บริการอย่างต่อเน่ืองแก่ผู้ เอาประกันภัย หากผู้มุ่งหวังสมัครท าประกันชีวิตแล้ว เป็นหน้าที่
ของนายหน้าประกันชีวิตที่ต้องให้บริการที่ดีและต่อเนื่องตามที่ตนได้รับปากไว้ตอนเสนอขายประกันชีวิต ถือเป็นการ
รักษาค าพูดและเป็นการเคารพตนเองที่ต้องท าให้ได้ตามที่ได้เปล่งวาจาไว้ 
 2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต มีดังนี้ 

 2.2.1 การอธิบายเง่ือนไขของสัญญาประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไขของสัญญา
ประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน 
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4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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7-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

ดีกว่า เพราะหากแนะน าไปโดยที่ไม่มีความรู้ ในอนาคตหากมีปัญหาเกิดขึ้น นายหน้าประกันชีวิตจะไม่ได้รับความ
เชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป 

 2.1.5 การรักษาความลับของผู้มุ่งหวัง นายหน้าประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ 
โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของ
บริษัทเท่านั้น  

 ในการเสนอขายประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตต้องพูดคุยหาข้อมูลเพื่อให้ทราบภาระหรือปัญหาที่   
ผู้มุ่งหวังกังวล ในกรณีที่ผู้มุ่งหวังให้ความไว้วางใจกับตน เขาอาจบอกข้อมูลทุกเรื่องโดยไม่ปิดบัง ไม่ว่าเร่ืองในครอบครัว 
ข้อมูลทางการเงิน นายหน้าประกันชีวิตต้องเก็บรักษาเร่ืองนี้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อก าหนด
ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของบริษัทเท่านั้น หากนายหน้าประกันชีวิตน า
เร่ืองของเขาไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป และอาจถูกฟ้องร้องใน
ฐานะที่ท าให้เขาเสื่อมเสียได้ หากข้อมูลนั้น ๆ เป็นความลับส่วนตัว 

 2.1.6 การอธิบายแบบของการประกันชีวิตให้ชัดเจน หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ควบการลงทุน 
นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ากรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไป
อย่างไร 

 ปัจจุบันมีแบบประกันชีวิตใหม่ ๆ เกิดขึน้มากมาย โดยเฉพาะแบบประกันชีวิตที่มีลักษณะพ่วงการลงทุน  
ท าให้ผลตอบแทนที่ได้มีการแปรผันตามภาวะตลาดหรือผลตอบแทนจากการลงทุน นายหน้าประกันชีวิตจึงต้องอธิบาย
ให้ชัดเจนว่า แบบประกันชีวิตที่ก าลังเสนอนี้แตกต่างจากแบบประกันอื่น ๆ อย่างไร 

 2.1.7 การไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน
อย่างไม่เป็นธรรม ถึงแม้ในธุรกิจประกันชีวิตจะมีการแข่งขันกันสูง แต่นายหน้าประกันชีวิตต้องมีความอดกลั้นที่ต้องไม่
ไปวิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน แต่ควรจะมุ่งเน้นอธิบายว่ากรมธรรม์แบบที่ตนน าเสนอ หรือนายหน้านิติบุคคลที่ตน
สังกัดมีจุดเด่นอะไรบ้าง จะเป็นการดีกว่า 

 2.1.8 การไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวัง
ยกเลิกกรมธรรม์เดิม ส าหรับนายหน้าประกันชีวิตที่ไปชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ใหม่
นั้น  โดยส่วนใหญ่ล้วนมุ่งแต่ประโยชน์ของตนเป็นหลัก ดังนั้นควรสนับสนุนให้ผู้มุ่งหวังรักษากรมธรรม์ของเขาต่อไป  
และใช้วิธีพูดคุยให้เขาซื้อกรมธรรม์เพิ่มเพื่อเพิ่มความคุ้มครอง เนื่องจากประชาชนคนไทยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด 
ยังท าประกันชีวิตกันต่ ากว่าวงเงินที่ควรมีอย่างมาก 

 2.1.9  การให้บริการอย่างต่อเน่ืองแก่ผู้ เอาประกันภัย หากผู้มุ่งหวังสมัครท าประกันชีวิตแล้ว เป็นหน้าที่
ของนายหน้าประกันชีวิตที่ต้องให้บริการที่ดีและต่อเนื่องตามที่ตนได้รับปากไว้ตอนเสนอขายประกันชีวิต ถือเป็นการ
รักษาค าพูดและเป็นการเคารพตนเองที่ต้องท าให้ได้ตามที่ได้เปล่งวาจาไว้ 
 2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต มีดังนี้ 

 2.2.1 การอธิบายเง่ือนไขของสัญญาประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไขของสัญญา
ประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน 
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 เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีรายละเอียดมาก ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบาย
รายละเอียดของสัญญาประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน ว่านี่คือสัญญาที่เขา   
ตกลงจะลงนามด้วย 

 2.2.2 การอธิบายข้อจ ากัดและข้อยกเว้นของการคุ้มครอง นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายข้อจ ากัด
รวมถึงข้อยกเว้นการคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจ 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตมักมีเงื่อนไข ข้อยกเว้นตามกฎหมาย เช่น การไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากการ   
ฆ่าตัวตายใน 1 ปี หรือไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากการปกปิดข้อเท็จจริงด้านสุขภาพใน 2 ปีแรก ดังนั้นจึงต้องมั่นใจว่า  
ผู้มุ่งหวังได้รับทราบเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว 

 2.2.3 การอธิบายความต่อเน่ืองของสัญญาประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายว่าสัญญา
ประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว พร้อมชี้ถึงผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดด้วย 

 สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว หากผู้เอาประกันชีวิตท าประกันชีวิตไม่ต่อเนื่องจะท าให้เสีย
ประโยชน์ นายหน้าประกันชีวิตจึงต้องอธิบายถึงผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดและสนับสนุนให้ผู้มุ่งหวัง
รักษากรมธรรม์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้รองรับเป้าหมายและความต้องการของเขา 

 2.2.4 การอธิบายสิทธ์ิในการลดหย่อนภาษี นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับ
ใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ 

 ปัจจุบัน ประชาชนนิยมซื้อประกันชีวิตเพื่อสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี ดังนั้นนายหน้าประกันชีวิตในฐานะ
ผู้เสนอขายต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เพราะ
กรมสรรพากรได้ก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะส าหรับกรมธรรม์ที่ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ท าให้กรมธรรม์บางแบบไม่
เข้าเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากนี้ ส าหรับกรมธรรม์บางประเภทที่เข้าเกณฑ์ ยังต้องมีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตอย่าง
ต่อเนื่องจนครบสัญญาอีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศของกรมสรรพากร เช่น กรมธรรม์บ านาญ    
เป็นต้น นายหน้าประกันชีวิตจึงต้องชี้แจงข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วน 

 2.2.5 การอธิบายผลตอบแทนของกรมธรรม์ กรณีที่น าเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือ
ผลตอบแทนของกรมธรรม์มาจากผลการลงทุน  นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า ผลประโยชน์ใดเป็นแบบ
แน่นอนตายตัวและผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลขคาดการณ์ 

 ในอดีต ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตมักจะสม่ าเสมอ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้  
ผู้ถือกรมธรรม์ได้ในอัตราที่ค่อนข้างคงที่ จนเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 นับจากนั้น  ผลตอบแทน
ในตลาดทางการเงินเร่ิมมีความผันผวนสูง ท าให้บริษัทประกันชีวิตต้องย้ าเตือนกับผู้ถือกรมธรรม์ว่า เงินปันผลที่ได้รับ
จากกรมธรรม์จะแปรผันตามผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท 

 2.2.6 การอธิบายผลประโยชน์ท่ีมาจากการคาดการณ์  หากมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจากการ
คาดการณ์ นายหน้าประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่า ตัวเลขเหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง  ๆ จึงไม่มีการรับประกัน
ผลตอบแทน ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 

 กรมธรรม์แบบที่มีเงินปันผลหรือเป็นกรมธรรม์ประเภทพ่วงการลงทุน ผลตอบแทนที่ได้อาจแปรผันตาม
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต ฉะนั้น ผลตอบแทนนี้จึงไม่มีการรับประกัน เพราะอาจจะ
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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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มากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่บริษัทประกันชีวิตใช้อ้างถึงในเวลาเสนอขายก็ได้ ดังนั้น นายหน้าประกันชีวิต
ต้องเน้นย้ าในประเด็นนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องขัดเคืองใจกัน หากผลตอบแทนไม่ได้ตามตัวเลขที่บริษัทแสดงตอนเสนอขาย 

 2.2.7 การอธิบายตามเอกสารประกอบการขายของบริษัทประกันชีวิต  หากนายหน้าประกันชีวิตใช้
เอกสารประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัด ก็ต้องใช้เอกสารทั้งหมดอย่างครบถ้วน และต้องไม่น าเสนอ
เฉพาะเอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 

 กรณีที่บริษัทมีเอกสารประกอบการขาย  นายหน้าประกันชีวิตต้องใช้เอกสารเหล่านั้นท้ังหมดในการ
อธิบาย กล่าวคือ ไม่ควรเลือกใช้บางส่วนโดยเฉพาะส่วนที่ดึงดูดใจ และต้องไม่เพิ่มเติมเนื้อหาลงไปเอง หากมีการแสดง
ยอดเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนใด ๆ ควรใช้ยอดประมาณการที่บริษัทประกาศใช้ล่าสุดเท่านั้น  
 2.3 การกรอกใบสมัคร มีดังนี้  

 2.3.1 การไม่ชีน้ าการกรอกใบสมคัร นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันชีวิต 
และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูลที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันชีวิตนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้เอาประกันชีวิต 

 การกรอกใบค าขอเอาประกันชีวิต ผู้มุ่งหวังควรกรอกด้วยตนเองและกรอกตามความเป็นจริง นายหน้า
ประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกข้อมูลเพื่อให้บริษัทอนุมัติ โดยง่าย เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้มุ่งหวังต้องลงนาม 
แสดงตนว่ารับทราบและรับรองว่าข้อมูลที่แถลงนั้นเป็นความจริง 

 2.3.2 การอธิบายผลของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  นายหน้าประกันชีวิตต้อง
อธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลงในใบค าขอเอาประกันชีวิต 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันในวันเร่ิมต้นท าสัญญา หาก  
ผู้เอาประกันชีวิตแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือทราบข้อมูลที่มีผลต่อการพิจารณา แต่เลือกที่จะปกปิดไว้เพื่อประโยชน์
ของตน ต่อมาหากบริษัทได้ทราบข้อเท็จจริงในภายหลัง อาจบอกล้างสัญญาได้ ดังนั้น นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบาย
ถึงเหตุผลที่ผู้มุ่งหวังต้องแถลงข้อมูลอันเป็นจริงด้วย 

2.4 การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัชีวิต มีดังนี้ 
 2.4.1 การออกหลักฐานการรับเงิน  นายหน้าประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบ
ใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ส่วนกรณีนายหน้าประเภทนิติบุคคลต้องมีระบบ
บัญชีที่เหมาะสมเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย โดยต้องแยกบัญชีออกจากบัญชีเงินรับจ่ายอื่น ๆ  

 อาชีพนายหน้าประกันชีวิตเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับเงิน ๆ ทอง ๆ ของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น
นายหน้าประกันภัยต้องมีระบบบัญชีที่ชัดเจนที่ต้องแยกเบี้ยประกันภัยหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของผู้เอาประกันภัยแยก
จากเงินของตน เพื่อป้องกันการผิดพลาด หลงลืม หรือหยิบเอาเงินของผู้เอาประกันภัยไปใช้ ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 
เนื่องจากการช าระเบี้ยประกันภัยมีการก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน หากนายหน้าประกันภัยลืมน าส่งเบี้ยประกันภัยให้กับ
บริษัท อาจท าให้กรมธรรม์ขาดอายุ หรือสัญญาเพิ่มเติมขาดการคุ้มครอง ซึ่งอาจถูกบริษัทลงโทษพร้อมทั้งได้รับการ
ต าหนิจากผู้เอาประกันภัย ดังนั้น จึงต้องเข้มงวดในเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ ของผู้เอาประกันภัย และออกใบเสร็จรับเงินเมื่อ
ได้รับเบี้ยประกันภัยทุกคร้ัง เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเขาว่าได้จ่ายเบี้ยประกันภัยมาแล้วในช่วงเวลาที่ก าหนด 

 2.4.2 การน าส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบีย้ประกันภัยไปยังบริษัท นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่ง
ใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท า
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  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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มากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่บริษัทประกันชีวิตใช้อ้างถึงในเวลาเสนอขายก็ได้ ดังนั้น นายหน้าประกันชีวิต
ต้องเน้นย้ าในประเด็นนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องขัดเคืองใจกัน หากผลตอบแทนไม่ได้ตามตัวเลขที่บริษัทแสดงตอนเสนอขาย 

 2.2.7 การอธิบายตามเอกสารประกอบการขายของบริษัทประกันชีวิต  หากนายหน้าประกันชีวิตใช้
เอกสารประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัด ก็ต้องใช้เอกสารทั้งหมดอย่างครบถ้วน และต้องไม่น าเสนอ
เฉพาะเอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 

 กรณีท่ีบริษัทมีเอกสารประกอบการขาย  นายหน้าประกันชีวิตต้องใช้เอกสารเหล่านั้นทั้งหมดในการ
อธิบาย กล่าวคือ ไม่ควรเลือกใช้บางส่วนโดยเฉพาะส่วนที่ดึงดูดใจ และต้องไม่เพิ่มเติมเนื้อหาลงไปเอง หากมีการแสดง
ยอดเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนใด ๆ ควรใช้ยอดประมาณการที่บริษัทประกาศใช้ล่าสุดเท่านั้น  
 2.3 การกรอกใบสมัคร มีดังนี้  

 2.3.1 การไม่ชีน้ าการกรอกใบสมคัร นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันชีวิต 
และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูลที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันชีวิตนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้เอาประกันชีวิต 

 การกรอกใบค าขอเอาประกันชีวิต ผู้มุ่งหวังควรกรอกด้วยตนเองและกรอกตามความเป็นจริง นายหน้า
ประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกข้อมูลเพื่อให้บริษัทอนุมัติ โดยง่าย เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้มุ่งหวังต้องลงนาม 
แสดงตนว่ารับทราบและรับรองว่าข้อมูลที่แถลงนั้นเป็นความจริง 

 2.3.2 การอธิบายผลของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  นายหน้าประกันชีวิตต้อง
อธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลงในใบค าขอเอาประกันชีวิต 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันในวันเร่ิมต้นท าสัญญา หาก  
ผู้เอาประกันชีวิตแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือทราบข้อมูลที่มีผลต่อการพิจารณา แต่เลือกที่จะปกปิดไว้เพื่อประโยชน์
ของตน ต่อมาหากบริษัทได้ทราบข้อเท็จจริงในภายหลัง อาจบอกล้างสัญญาได้ ดังนั้น นายหน้าประกันชีวิตต้องอธิบาย
ถึงเหตุผลที่ผู้มุ่งหวังต้องแถลงข้อมูลอันเป็นจริงด้วย 

2.4 การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัชีวิต มีดังนี้ 
 2.4.1 การออกหลักฐานการรับเงิน  นายหน้าประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบ
ใบเสร็จรับเงินของบริษัทประกันชีวิตเมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ส่วนกรณีนายหน้าประเภทนิติบุคคลต้องมีระบบ
บัญชีที่เหมาะสมเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย โดยต้องแยกบัญชีออกจากบัญชีเงินรับจ่ายอื่น ๆ  

 อาชีพนายหน้าประกันชีวิตเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับเงิน ๆ ทอง ๆ ของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น
นายหน้าประกันภัยต้องมีระบบบัญชีที่ชัดเจนที่ต้องแยกเบี้ยประกันภัยหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของผู้เอาประกันภัยแยก
จากเงินของตน เพื่อป้องกันการผิดพลาด หลงลืม หรือหยิบเอาเงินของผู้เอาประกันภัยไปใช้ ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 
เนื่องจากการช าระเบี้ยประกันภัยมีการก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน หากนายหน้าประกันภัยลืมน าส่งเบี้ยประกันภัยให้กับ
บริษัท อาจท าให้กรมธรรม์ขาดอายุ หรือสัญญาเพิ่มเติมขาดการคุ้มครอง ซึ่งอาจถูกบริษัทลงโทษพร้อมทั้งได้รับการ
ต าหนิจากผู้เอาประกันภัย ดังนั้น จึงต้องเข้มงวดในเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ ของผู้เอาประกันภัย และออกใบเสร็จรับเงินเมื่อ
ได้รับเบี้ยประกันภัยทุกคร้ัง เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเขาว่าได้จ่ายเบี้ยประกันภัยมาแล้วในช่วงเวลาที่ก าหนด 

 2.4.2 การน าส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบีย้ประกันภัยไปยังบริษัท นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่ง
ใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท า

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-17 
 

 
 

การถัดไป กล่าวคือ เมื่อได้รับเบี้ยประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่ง ใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ย
ประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทโดยเร็วที่สุด เพื่อความสมบูรณ์ในการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วน 

 จะเห็นได้ว่าข้อพึงปฏิบัติข้างต้นก าหนดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของนายหน้า
ประกันชีวิตเอง ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะของมืออาชีพ  
แน่นอนว่าย่อมต้องส่งผลไปถึงการท างานที่จะประสบความส าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นในอนาคต 
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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 ่7.4  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของนายหน้าประกนัชีวติ 
   
 

กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของ
นายหน้าประกันชีวิต 10 ประการ ซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถ
วิเคราะห์เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตในแต่ละข้อดังต่อไปนี้   

 
กรณศึีกษาที ่1 การไม่ได้ให้บริการทีด่แีก่ผู้เอาประกนัภัยอย่างสม า่เสมอ 

ความเป็นมา: นายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. ได้ชี้ช่องให้นาย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ท างานที่เดียวกับพี่ชายของ
ตนท าประกันชีวิต หลังจากนั้น 5 ปี นาย ข. ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ท าให้พี่ชายนาย ก. ไม่พอใจ นาย ก. ซึ่งเป็นน้องก็
ไม่พอใจตามไปด้วย จึงไม่ไปเก็บเบี้ยประกันภัยจากนาย ข. เมื่อถึงก าหนด รวมทั้งเมื่อมีการเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ นาย ก. ก็ไม่สนใจให้บริการเหมือนเคยปฏิบัติมาก่อน  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 2 เพราะไม่ได้
ให้บริการที่ดีแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ 

แนวทางปฏิบัตทิี่ด:ี นาย ก. ควรให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกัน
ชีวิต ต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องกระท า เช่น หน้าที่การช าระ
เบี้ยประกันภัย ต้องช าระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามก าหนด เป็นต้น อีกทั้งการบริการหลังการขายเป็นสิ่งส าคัญที่สุด 

  
กรณศึีกษาที ่2 การไม่เปิดเผยข้อความจริงในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ความเป็นมา: นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิต ได้ชี้ช่องให้เพื่อนบ้านชื่อนาย ข. ท าประกันชีวิตทั้ง  ๆ ที่  
นาย ก. รู้ว่านาย ข. ป่วยเป็นโรคร้ายแรงในระยะเร่ิมต้น ซึ่งนาย ข. ไม่เคยไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล แต่มีเพื่อนบ้านที่
เป็นหมอช่วยตรวจรักษาและสั่งยาให้ โดยไม่มีหลักฐานการตรวจรักษา นาย ก. รู้ดีว่าผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่บริษัทไม่
รับประกันภัย แต่รู้สึกเห็นใจเพื่อนบ้านผู้นี้อย่างมาก เนื่องจากมีบุตรอยู่ถึง 2 คนและภรรยาก็มีรายได้ไม่มากนัก ดังนั้น
จึงแนะน าให้นาย ข. ท าประกันชีวิต และในการกรอกใบค าขอเอาประกันชีวิตที่เก่ียวกับการแถลงเร่ืองสุขภาพ นาย ก. 
แนะน า นาย ข. ว่าไม่ต้องกรอกข้อมูลเรื่องการเป็นโรคร้ายแรง เนื่องจากเห็นว่าไม่เคยมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาล 
และคิดว่าการเป็นโรคร้ายแรงในระยะเริ่มต้นจะรักษาและควบคุมได้ด้วยการท าให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ อีกทั้ง
ต้องการช่วยเหลือให้เพื่อนบ้านได้ท าประกันชีวิต  

 ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 4 
เพราะว่านายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. รู้อยู่แล้วว่า นาย ข. ป่วยแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 

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

 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-3 
 

 
 

4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

7-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

เร่ืองที ่7.4  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของนายหน้าประกนัชีวติ 
   
 

กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของ
นายหน้าประกันชีวิต 10 ประการ ซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายหน้าประกันชีวิตสามารถ
วิเคราะห์เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตในแต่ละข้อดังต่อไปนี้   

 
กรณศึีกษาที ่1 การไม่ได้ให้บริการทีด่แีก่ผู้เอาประกนัภัยอย่างสม า่เสมอ 

ความเป็นมา: นายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. ได้ชี้ช่องให้นาย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ท างานที่เดียวกับพี่ชายของ
ตนท าประกันชีวิต หลังจากนั้น 5 ปี นาย ข. ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ท าให้พี่ชายนาย ก. ไม่พอใจ นาย ก. ซึ่งเป็นน้องก็
ไม่พอใจตามไปด้วย จึงไม่ไปเก็บเบี้ยประกันภัยจากนาย ข. เมื่อถึงก าหนด รวมทั้งเมื่อมีการเรียกร้องผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ นาย ก. ก็ไม่สนใจให้บริการเหมือนเคยปฏิบัติมาก่อน  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 2 เพราะไม่ได้
ให้บริการที่ดีแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ 

แนวทางปฏิบัตทิี่ด:ี นาย ก. ควรให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ าเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกัน
ชีวิต ต้องแนะน าชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องกระท า เช่น หน้าที่การช าระ
เบี้ยประกันภัย ต้องช าระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามก าหนด เป็นต้น อีกทั้งการบริการหลังการขายเป็นสิ่งส าคัญที่สุด 

  
กรณศึีกษาที ่2 การไม่เปิดเผยข้อความจริงในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ความเป็นมา: นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิต ได้ชี้ช่องให้เพื่อนบ้านชื่อนาย ข. ท าประกันชีวิตทั้ง  ๆ ที่  
นาย ก. รู้ว่านาย ข. ป่วยเป็นโรคร้ายแรงในระยะเร่ิมต้น ซึ่งนาย ข. ไม่เคยไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล แต่มีเพื่อนบ้านที่
เป็นหมอช่วยตรวจรักษาและสั่งยาให้ โดยไม่มีหลักฐานการตรวจรักษา นาย ก. รู้ดีว่าผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่บริษัทไม่
รับประกันภัย แต่รู้สึกเห็นใจเพื่อนบ้านผู้นี้อย่างมาก เนื่องจากมีบุตรอยู่ถึง 2 คนและภรรยาก็มีรายได้ไม่มากนัก ดังนั้น
จึงแนะน าให้นาย ข. ท าประกันชีวิต และในการกรอกใบค าขอเอาประกันชีวิตที่เก่ียวกับการแถลงเร่ืองสุขภาพ นาย ก. 
แนะน า นาย ข. ว่าไม่ต้องกรอกข้อมูลเรื่องการเป็นโรคร้ายแรง เนื่องจากเห็นว่าไม่เคยมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาล 
และคิดว่าการเป็นโรคร้ายแรงในระยะเริ่มต้นจะรักษาและควบคุมได้ด้วยการท าให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ อีกทั้ง
ต้องการช่วยเหลือให้เพื่อนบ้านได้ท าประกันชีวิต  

 ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 4 
เพราะว่านายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. รู้อยู่แล้วว่า นาย ข. ป่วยแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  7-19 
 

 
 

 แนวทางปฏิบัติที่ด:ี นายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. ควรจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าต้องกรอกใบค าขอ
เอาประกันชีวิตให้ตรงตามความเป็นจริงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัยหรือเพื่อความสมบูรณ์
แห่งกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งส่วนที่เป็นสาระส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยเมื่อบริษัทได้รับรู้อาจจะท าให้เรียกเก็บ
เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษหรือปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตได้  
 
กรณศึีกษาที ่3  การเสนอแนะน าให้ผู้เอาประกนัภัยท าประกนัชีวิตเกินความสามารถในการช าระเบี้ย
  ประกนัภัย 
 ความเป็นมา: นาย ง. ท าประกันภัยโดยการชี้ช่องของนายหน้าประกันชีวิตชื่อนาย ก. ซึ่งเป็นญาติกันด้วย
ความเกรงใจ แม้ว่านายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. จะทราบว่านาย ง. ยังมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจ าอ่ืน ๆ อีก
มากในฐานะหัวหน้าครอบครัว และสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยได้เพียงปีละ 30 ,000 บาทเท่านั้น แต่นายหน้าประกัน
ชีวิตคือนาย ก. ก็บอกกับนาย ง. ว่า การท าประกันชีวิตเหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร เมื่อครบก าหนดระยะเวลา
ประกันภัยก็จะได้เงินคืน หรือเมื่อนาย ง. เกิดปัญหาด้านการเงินก็สามารถขอถอนเบี้ยประกันภัยคืนได้แต่ได้เงินคืนน้อย
กว่าที่นาย ง. ได้จ่ายไป จึงให้ นาย ง. ท าประกันภัยโดยจ่ายเบี้ยประกันชีวิต 80 ,000 บาทต่อปี ตามค าแนะน าของ
นายหน้าประกันชีวิต 
 ประเด็นปัญหา:  การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตรายนาย ก. นี้ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 5 
ในเร่ืองแนะน าให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันชีวิตเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. ไม่ควรเสนอแนะผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกิน
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย เพราะการท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย  จะท า
ให้เกิดผลเสียกับธุรกิจประกันภัยโดยรวม เพราะผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถรักษากรมธรรม์ไว้ได้จนครบก าหนด
สัญญา ท าให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับประโยชน์ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ และบริษัทประกันชีวิตต้องเสีย
โอกาสและขาดรายได้จากเบี้ยประกันภัยที่สม่ าเสมอเป็นผลเสียต่อธุรกิจโดยรวม 
 
กรณศึีกษาที ่4 ไม่ลดหรือเสนอทีจ่ะลดค่าบ าเหน็จเพือ่เป็นการจูงใจให้เอาประกนัภัย 

ความเป็นมา: นายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. ซึ่งเป็นนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งได้
แนะน าและอยากให้นาง จ. ท าประกันชีวิต เพราะจะท าให้ตนขายได้ถึงเป้าที่ก าหนดและจะได้เลื่อนต าแหน่ง โดย   
นาย ก. บอกแก่ นาง จ. ว่าตนจะจ่ายเบี้ยประกันภัยปีแรกให้ แต่เบี้ยประกันภัยปีต่อไป นาง จ. จะต้องจ่ายเอง ซึ่งนาง 
จ. เห็นว่าได้เบี้ยประกันภัยฟรี 1 ปี จึงตกลงท าประกันชีวิต  
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. กระท าผิดจรรยาบรรณข้อท่ี 6 เพราะเป็น
การลดค่าบ าเหน็จทางอ้อมเพื่อจูงใจให้ท าประกันชีวิต 
 แนวทางปฏิบัติที่ด:ี นาย ก. ไม่ควรจ่ายเบี้ยประกันภัยรายปีแทนผู้เอาประกันภัย เพราะนายหน้าประกันชีวิต
มีรายได้หลักจากค่าบ าเหน็จ ซึ่งเป็นต้นทุนในหมวดค่าใช้จา่ยที่บริษัทประกันชวีิตคิดรวมเข้าไว้ในเบีย้ประกันชีวิต ดังนั้น 
หน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของนายหน้าประกันชีวิตคือ การให้บริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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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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กรณศึีกษาที ่5 การหมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
ความเป็นมา: นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัทหนึ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้รับการชักชวนจาก นาย ข. ซึ่ง

เป็นนายหน้าประกันชวีิตบริษัทสอง จ ากัด (มหาชน) ให้ไปเข้าฟังการบรรยายเร่ือง ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต ของ
บริษัทสอง จ ากัด (มหาชน) และนาย ก. ตอบตกลง 

ประเดน็ปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. และนาย ข. ไม่ถือว่ากระท าผิดจรรยาบรรณ
ข้อที่ 9 เพราะเป็นการหาความรู้ในอาชีพ 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด:ี หากมองในภาพรวม นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ในอาชีพ ท าให้ตัวเองมี
ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องจากลักษณะงานของนายหน้าประกันชีวิตต้องชี้ช่องให้เห็น
ว่าข้อเสนอประกันชีวิตของแต่ละบริษัทมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ผู้เอาประกันภัยจึงจะสามารถเลือกข้อเสนอที่ตรงกับความ
ต้องการของตนมากที่สุด การที่นาย ก. ตกลงท่ีจะไปฟังการบรรยายของบริษัทประกันชีวิตอีกแห่งจึงถือเป็ นหน้าที่     
ที่ต้องหาความรู้ในการน ามาแนะน าผูเ้อาประกันชวีิต และเป็นการบ่งบอกว่านายหน้าประกันชีวิตรู้จักพัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพที่ดี สามารถน าไปให้บริการแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อสังคมและต่ออาชีพ  
 
กรณีศึกษาที่ 6  จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล: การเสนอขายนอกเหนือ              
              เงือ่นไขของกรมธรรม์   

ความเป็นมา: นายป๋อท าประกันชีวิตผ่านนายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นญาติกันที่ท างานอยู่ในสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่งด้วยความเกรงใจ  แม้ว่านายหน้าประกันชีวิตจะทราบว่า นายป๋อยังมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจ าอ่ืน ๆ 
อีกมากในฐานะหัวหน้าครอบครัว และสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยได้เพียงปีละ 50,000 บาทเท่านั้น แต่นายหน้า
ประกันชีวิตบอกกับนายป๋อว่า การท าประกันชีวิตเหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร เม่ือครบก าหนดระยะเวลา
ประกันชีวิตก็จะได้เงินคืน หรือเมื่อนายป๋อเกิดปัญหาด้านการเงินก็สามารถขอถอนได้ นายป๋อจึงตกลงท าประกันชีวิต
ด้วยเบี้ยประกันภัยปีละ 100,000 บาทตามค าแนะน าของนายหน้าประกันชีวิต 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตถือว่าเป็นการให้ค าเสนอแนะท่ีนอกเหนือเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ โดยบอกว่าเหมือนการฝากธนาคารและเมื่อจ าเป็นก็ขอถอนได้ ทั้งยังแนะน าให้ผู้เอาประกันภัยท าประกัน
ชีวิตเกินกว่าก าลังความสามารถในการช าระเบี้ยประกันชีวิต  ถือว่าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 5 คือต้องเสนอขายแบบ
ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิต ไม่ควรแนะน าผู้เอาประกันภัยท าประกันชีวิตเกินความสามารถใน
การช าระเบี้ยประกันชีวิตหรือไม่ควรเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
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4.  แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตแบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการเสนอขายทั่วไป การ
อธิบายแบบประกันชีวิต การกรอกใบสมัคร และการจัดการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อ
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่บริการที่ดี    

5. กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ 1) กรณีศึกษาด้านการ
ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เอาประกันภัย 2) กรณีศึกษาด้านการเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ
เพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 3) กรณีศึกษาด้านการไม่เสนอแนะ
ให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือ
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 4) กรณีศึกษาด้านการไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอา
ประกันภัย และ 5) กรณีศึกษาด้านการหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

 
วตัถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธรุกิจประกันชีวิตได้ 

 2. อธิบายองคป์ระกอบที่จะท าให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติของนายหน้าประกันชีวิตได ้
 4. วิเคราะห์แนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิตได้ 
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กรณศึีกษาที ่5 การหมัน่ศึกษาหาความรู้ในวชิาชีพเพิม่เตมิอยู่เสมอ 
ความเป็นมา: นาย ก. เป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัทหนึ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้รับการชักชวนจาก นาย ข. ซึ่ง

เป็นนายหน้าประกันชวีิตบริษัทสอง จ ากัด (มหาชน) ให้ไปเข้าฟังการบรรยายเร่ือง ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต ของ
บริษัทสอง จ ากัด (มหาชน) และนาย ก. ตอบตกลง 

ประเดน็ปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตคือนาย ก. และนาย ข. ไม่ถือว่ากระท าผิดจรรยาบรรณ
ข้อที่ 9 เพราะเป็นการหาความรู้ในอาชีพ 
 แนวทางปฏิบัตทิี่ด:ี หากมองในภาพรวม นายหน้าประกันชีวิตที่ดีควรศึกษาหาความรู้ในอาชีพ ท าให้ตัวเองมี
ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องจากลักษณะงานของนายหน้าประกันชีวิตต้องชี้ช่องให้เห็น
ว่าข้อเสนอประกันชีวิตของแต่ละบริษัทมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ผู้เอาประกันภัยจึงจะสามารถเลือกข้อเสนอที่ตรงกับความ
ต้องการของตนมากท่ีสุด การท่ีนาย ก. ตกลงท่ีจะไปฟังการบรรยายของบริษัทประกันชีวิตอีกแห่งจึงถือเป็ นหน้าที่     
ที่ต้องหาความรู้ในการน ามาแนะน าผูเ้อาประกันชวีิต และเป็นการบ่งบอกว่านายหน้าประกันชีวิตรู้จักพัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพที่ดี สามารถน าไปให้บริการแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อสังคมและต่ออาชีพ  
 
กรณีศึกษาที่ 6  จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล: การเสนอขายนอกเหนือ              
              เงือ่นไขของกรมธรรม์   

ความเป็นมา: นายป๋อท าประกันชีวิตผ่านนายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นญาติกันที่ท างานอยู่ในสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่งด้วยความเกรงใจ  แม้ว่านายหน้าประกันชีวิตจะทราบว่า นายป๋อยังมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจ าอ่ืน ๆ 
อีกมากในฐานะหัวหน้าครอบครัว และสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยได้เพียงปีละ 50,000 บาทเท่านั้น แต่นายหน้า
ประกันชีวิตบอกกับนายป๋อว่า การท าประกันชีวิตเหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร เม่ือครบก าหนดระยะเวลา
ประกันชีวิตก็จะได้เงินคืน หรือเมื่อนายป๋อเกิดปัญหาด้านการเงินก็สามารถขอถอนได้ นายป๋อจึงตกลงท าประกันชีวิต
ด้วยเบี้ยประกันภัยปีละ 100,000 บาทตามค าแนะน าของนายหน้าประกันชีวิต 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันชีวิตถือว่าเป็นการให้ค าเสนอแนะที่นอกเหนือเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ โดยบอกว่าเหมือนการฝากธนาคารและเมื่อจ าเป็นก็ขอถอนได้ ทั้งยังแนะน าให้ผู้เอาประกันภัยท าประกัน
ชีวิตเกินกว่าก าลังความสามารถในการช าระเบี้ยประกันชีวิต  ถือว่าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 5 คือต้องเสนอขายแบบ
ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันชีวิต ไม่ควรแนะน าผู้เอาประกันภัยท าประกันชีวิตเกินความสามารถใน
การช าระเบี้ยประกันชีวิตหรือไม่ควรเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า


