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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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เร่ืองที ่6.1  
บทลงโทษตัวแทนประกนัชีวติเมือ่ไม่มจีรรยาบรรณ 
 

 
หน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิตนั้น อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ มีหน้าที่หลักในการก ากับ 
ควบคุม ดูแล พัฒนาและส่งเสริมการท างานของตัวแทนประกันชีวิต โดยได้วางหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดกรอง
ผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิต ด้วยการก าหนดว่าผู้สมัครสอบทุกคนต้องท าข้อสอบในส่ วนที่ เกี่ยวกับ 
“จรรยาบรรณ” ได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดก่อน จึงจะมีการตรวจข้อสอบในส่วนอ่ืน  ๆ ต่อไป แม้จะไม่สามารถเป็น
หลักประกันว่าผู้ที่สอบได้ใบอนุญาตทุกคนจะเป็นตัวแทนประกันชวีิตที่ยดึมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้อย่างแทจ้รงิ 
แต่ก็เป็นการคัดสรรเบื้องต้น และเตือนให้ผู้ที่เข้าสู่วิชาชีพได้ทราบว่าเมื่อเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วควรจะประพฤติ
ตนอย่างไรให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้เอาประกันภัย และต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่จะมีบทบาทส าคัญที่จะท าให้อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นคนที่ยึดมั่นในแนวทาง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างมั่นคงตลอดไป คือ ตัวผู้เอาประกันภัยนั่นเอง เพราะถ้าผู้เอาประกันภัยทุกคนให้ความ
สนับสนุนด้วยการเลือกที่จะสมัครท าประกันชีวติกับตัวแทนประกันชีวิตทีป่ฏิบตัิตนอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชพี 
โดยไม่ค านึงถึงสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในกรมธรรม์ หากมีตัวแทนประกันชีวิตคนใดเสนอ
ผลประโยชน์พิเศษให้ ก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ไม่มีจรรยาบรรณ อาจจะอยู่ในอาชีพนี้ได้
ไม่นาน จึงควรหลีกเลี่ยงในการท าประกันชีวิตกับตัวแทนเหล่านี้ ด้วยวิธีนี้ตัวแทนประกันชีวิตที่ไม่มีจรรยาบรรณ
เหล่านั้นจะค่อย ๆ หมดไปจากวงการ และประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยทั้งระบบ 
 
1. บทลงโทษตวัแทนประกนัชีวติเมือ่ไม่มจีรรยาบรรณ 

ตัวแทนประกันชีวิตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่มีจรรยาบรรณ เช่น ยักยอกเงินของผู้เอาประกันชีวิต ชอบ
แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่ หรือการแข่งขันกันลดค่าบ าเหน็จเพื่อแย่งผู้มุ่งหวังจาก
ตัวแทนประกันชีวิตอ่ืน  บทลงโทษแรกที่เขาจะได้รับคือ ความเกลียดชังจากเพื่อนร่วมอาชีพ มีแต่คนมองด้วยสายตา           
ดูหมิ่น ถูกคนในสังคมครหาดูแคลน ต่อให้เขาสามารถสร้างยอดขายได้สูงลิ่ว แต่ก็ไม่สามารถเดินยืดอกได้อย่าง
ภาคภูมิใจ  

ล าดับต่อมาคือ บทลงโทษจากบริษัทต้นสังกัด เนื่องจากการละเมิดกฎจรรยาบรรณมักน าไปสู่ปัญหา ไม่ว่า
การร้องเรียนจากผู้เอาประกันชีวิต การร้องเรียนจากตัวแทนประกันชีวิตด้วยกัน หรือแม้แต่ค าสั่งให้สอบสวน
ข้อเท็จจริงจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ท าให้บริษัทต้องเลือก
ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องเพื่อชื่อเสียงในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องลงโทษตัวแทนประกันชีวิตที่กระท าผิดด้วย
การตักเตือน ภาคทัณฑ์หรือให้ออก ขึ้นกับความหนักเบาของความผิดที่ตัวแทนประกันชีวิตได้กระท าไว้ 
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ชวีติกับตวัแทนฯ เหล่ำนี้

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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สุดท้าย บทลงโทษข้ันสูงสุดจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตเมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าดังต่อไปนี้ 1) กระท า
การอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นาย
ทะเบียนหรือคณะกรรมการประกาศก าหนด 3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) 
ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
ประชาชน   

 
2. การเผยแพร่รายช่ือตวัแทนประกนัชีวติทีก่ระท าความผดิ 

จากสถิติการรับประกันภัยจ าแนกตามชอ่งทางการขายประกันชีวิตพบว่า ช่องทางการขายผ่านตัวแทนประกัน
ชีวิตเป็นช่องทางส าคัญที่ท ารายได้สูงสุดให้แก่อุตสาหกรรมประกันชีวิต และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับตัวแทนประกันชีวิตให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต                   
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) และเป็นไปตามกฎหมายก าหนด ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยก าหนดแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลของ
ตัวแทนประกันชีวิตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ความรู้แล ะปกป้อง
สาธารณชนในวงกว้าง โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการน า
ข้อมูลของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด  เช่น 
การรับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้วมิได้น าส่งให้บริษัท กระท าการปลอมลายมือชื่อลงในใบค าขอเอา
ประกันภัย และด าเนินการขอเอาประกันภัยกับบริษัทโดยที่ผู้ถูกปลอมลายมือชื่อมิได้มีเจตนาท าสัญญาประกันภัย             
เป็นต้น ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตและปรากฏบนเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ                 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบสถานะของตัวแทน
ประกันชีวิตเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงมีมาตรการที่ เข้มข้นข้ึนอีกโดยการเปิดเผยรายชื่อและพฤติกรรมในการกระท า
ความผิดของตัวแทนประกันชีวิตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 

ผลที่ได้จากการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มุ่งเน้นการให้บริการด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส บนฐานของข้อมูลที่
ครบถ้วน เข้าใจง่าย และเข้าถึงง่าย เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้ประกอบการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันภัย 
การที่ประชาชนมีข้อมูลที่ครบถ้วนและรับรู้สิทธิประโยชน์ ข้อยกเว้น เงื่อนไขด้านการประกันภัยของตนเองได้ถือเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุดในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน ส่วนการเปิดเผย
รายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวจะผลักดันให้บริษัทประกันภัยหันมาเข้มงวดกับการควบคุมคุณภาพการบริการ
ผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ และพัฒนาให้เกิดการแข่งขันทางด้านคุณภาพการให้บริการกับประชาชน และจะส่งผลให้
เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัยต่อไป 
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หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่

นำยทะเบยีนหรือคณะกรรมกำรประกำศ

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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สุดท้าย บทลงโทษข้ันสูงสุดจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตเมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าดังต่อไปนี้ 1) กระท า
การอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นาย
ทะเบียนหรือคณะกรรมการประกาศก าหนด 3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) 
ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
ประชาชน   

 
2. การเผยแพร่รายช่ือตวัแทนประกนัชีวติทีก่ระท าความผดิ 

จากสถิติการรับประกันภัยจ าแนกตามชอ่งทางการขายประกันชีวิตพบว่า ช่องทางการขายผ่านตัวแทนประกัน
ชีวิตเป็นช่องทางส าคัญที่ท ารายได้สูงสุดให้แก่อุตสาหกรรมประกันชีวิต และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับตัวแทนประกันชีวิตให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต                   
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) และเป็นไปตามกฎหมายก าหนด ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยก าหนดแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลของ
ตัวแทนประกันชีวิตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ความรู้แล ะปกป้อง
สาธารณชนในวงกว้าง โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการน า
ข้อมูลของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด  เช่น 
การรับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้วมิได้น าส่งให้บริษัท กระท าการปลอมลายมือชื่อลงในใบค าขอเอา
ประกันภัย และด าเนินการขอเอาประกันภัยกับบริษัทโดยที่ผู้ถูกปลอมลายมือชื่อมิได้มีเจตนาท าสัญญาประกันภัย             
เป็นต้น ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตและปรากฏบนเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ                 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบสถานะของตัวแทน
ประกันชีวิตเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงมีมาตรการที่ เข้มข้นข้ึนอีกโดยการเปิดเผยรายชื่อและพฤติกรรมในการกระท า
ความผิดของตัวแทนประกันชีวิตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 

ผลที่ได้จากการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มุ่งเน้นการให้บริการด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส บนฐานของข้อมูลที่
ครบถ้วน เข้าใจง่าย และเข้าถึงง่าย เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้ประกอบการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัย 
การที่ประชาชนมีข้อมูลที่ครบถ้วนและรับรู้สิทธิประโยชน์ ข้อยกเว้น เงื่อนไขด้านการประกันภัยของตนเองได้ถือเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุดในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน ส่วนการเปิดเผย
รายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวจะผลักดันให้บริษัทประกันภัยหันมาเข้มงวดกับการควบคุมคุณภาพการบริการ
ผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ และพัฒนาให้เกิดการแข่งขันทางด้านคุณภาพการให้บริการกับประชาชน และจะส่งผลให้
เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัยต่อไป 
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ดังนั้น บทลงโทษสูงสุดส าหรับตัวแทนประกันชีวิตที่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือมาตรา 72 
แล้วแต่กรณี และด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย หรือประชาชน คือการเพิกถอนใบอนุญาตออกจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิต  
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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เร่ืองที ่6.2  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตัิทีด่ขีองตัวแทนประกนัชีวติ 
 
 

ตัวแทนประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันชีวิตในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจหรือฉุดรั้งการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ธุรกิจประกันชีวิตจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้       
ก็ต่อเมื่อมีตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้มารับบริการในความเป็นมืออาชีพของตัวแทนประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต  ว่ามีมาตรฐานทั้งความรู้ 
ความสามารถ ความมั่นคง และตัวแทนประกันชีวิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จึงกล้าเปิดเผยความเป็นส่วนตัวและมอบ
ความคุ้มครองในอนาคต 
 
1. จรรยาบรรณของตวัแทนประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตเป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต โดยจรรยาบรรณของตัวแทนประกัน
ชีวิตนั้นบางบริษัทจะน าเอาไปใช้ส าหรับการปฏิญาณตนของตัวแทนประกันชวีิต และนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “จรรยาบรรณ 
10 ประการ” ดังนี้  
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัย  
 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย  
 7) ไม่แนะน าให้ผู้ เอาประกันภัยสละกรมธรรม์ เดิมเพื่ อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัย                   
เสียประโยชน์  
 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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เร่ืองที ่6.2  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตัิทีด่ขีองตัวแทนประกนัชีวติ 
 
 

ตัวแทนประกันชีวิตเป็นคนส าคัญหรือทัพหน้าของธุรกิจประกันชีวิตในการสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ และมี
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจหรือฉุดรั้งการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ธุรกิจประกันชีวิตจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้       
ก็ต่อเมื่อมีตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้มารับบริการในความเป็นมืออาชีพของตัวแทนประกันชีวิตและบริษัทประกันชีวิต  ว่ามีมาตรฐานทั้งความรู้ 
ความสามารถ ความมั่นคง และตัวแทนประกันชีวิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จึงกล้าเปิดเผยความเป็นส่วนตัวและมอบ
ความคุ้มครองในอนาคต 
 
1. จรรยาบรรณของตวัแทนประกนัชีวติ 
 จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตเป็นแนวทางและเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนในอาชีพประพฤติปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและจรรโลงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต โดยจรรยาบรรณของตัวแทนประกัน
ชีวิตนั้นบางบริษัทจะน าเอาไปใช้ส าหรับการปฏิญาณตนของตัวแทนประกันชวีิต และนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “จรรยาบรรณ 
10 ประการ” ดังนี้  
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ  
 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัย  
 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อ
ความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์  
 5) ไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย
นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์  
 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย  
 7) ไม่แนะน าให้ผู้ เอาประกันภัยสละกรมธรรม์ เดิมเพื่ อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้ เอาประกันภัย                   
เสียประโยชน์  
 8) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น  
 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ  
 10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 
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2. แนวทางปฏิบัตทิีด่ขีองตวัแทนประกนัชีวติ 
ความเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตนั้น สิ่งส าคัญและขาดมิได้คือตัวแทนประกันชีวิต เนื่องจากธุรกิจประกัน

ชีวิตเป็นธุรกิจที่ไม่มีสินค้าเป็นตัวตนหรือรูปลักษณะเหมือนกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่ว ๆ ไป การสมัครท าประกันชีวิต
จึงต้องอาศัยการเชื่อใจและไว้ใจซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง ดังนั้น ในระดับสากลจึงได้มีการก าหนดแนวทางปฏิ บัติที่ดี
ส าหรับตัวแทนประกันชีวิตเอาไว้เพื่อให้สามารถท างานอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
ภายหลัง  ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้มุ่งหวัง และท าให้งานที่ท าบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต สามารถแบ่งเป็น 4 หมวดดังนี้ 
  2.1  หลักการเสนอขายทั่วไป 
  2.1.1 การนัดหมายล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสม ตัวแทนประกันชีวิตควรมีการโทรศัพท์นัดหมายกับ                 
ผู้มุ่งหวังล่วงหน้าก่อนการเข้าพบ หากเป็นการเข้าพบที่ผู้มุ่งหวังไม่ได้นัดมา ตัวแทนประกันชีวิตควรโทรศัพท์ล่วงหน้ า             
ไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมงก่อนการเข้าพบ 

  ปัจจุบัน  สังคมไทยเริ่มพัฒนาไปสู่สังคมเมือง ผู้คนเริ่มมีภารกิจในแต่ละวันมากขึ้น มีความเป็นส่วนตัว
มากขึ้น  ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่ก่อนที่ตัวแทนประกันชีวิตจะไปพบผู้มุ่งหวัง ควรให้เกียรติโดยการโทรศัพท์ไป                  
นัดหมายก่อน การนัดหมายท าให้ผู้มุ่งหวังสามารถจัดสรรเวลาที่ สะดวกในการพูดคุยกับตัวแทนประกันชีวิต ท าให้
สามารถพูดคุยได้เต็มที่  นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้จากการนัดหมายล่วงหน้าคือ เป็นการเกริ่นน าให้ผู้มุ่งหวังรู้ว่า ตน              
จะไปคุยเร่ืองอะไร หากเขามีข้อโต้แย้งประการใด ก็อาจบอกมาทางโทรศัพท์  ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตสามารถเตรียมตัว
ในประเด็นนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ 

  2.1.2  การแนะน าตัวเอง  เมื่อมีการเข้าพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ตัวแทนประกันชีวิตควรแจ้งผู้มุ่งหวังว่าตน
สังกัดบริษัทประกันชีวิตใด พร้อมแสดงใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้ด้วย 

  ในการปฏิบัติทางธุรกิจ  เมื่อตัวแทนประกันชีวิตไปพบผู้มุ่งหวังครั้งแรก ควรแนะน าตัว แจ้งว่า ตน               
ชื่ออะไร สังกัดบริษัทไหน  ยื่นนามบัตร พร้อมแสดงใบอนุญาตตัวแทนประกันชวีิตที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกให้  การท าเช่นนี้จะท าให้ตัวแทนประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจ 
และในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตได้รับความยินยอมจากผู้ที่แนะน าท่านมาคุยกับผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิตก็ควร
บอกผู้มุ่งหวังว่าใครเป็นคนแนะน ามาพบ เพื่อสร้างความไว้วางใจมากยิ่งขึ้น 

 2.1.3 การแนะน าถึงความเหมาะสมในการท าประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท า
ประกันชีวิตให้เหมาะกับความต้องการและฐานะทางการเงินของเขาให้ได้มากที่สุด 

 ตัวแทนประกันชีวิตต้องพยายามพูดคุยเพื่อหาข้อมูลให้ได้ว่า เป้าหมายและความต้องการของลูกค้าคือ
อะไร  เขาห่วงเรื่องอะไรหรือใครในครอบครัว และแบบประกันชีวิตของบริษัทจะช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างไร  
จากนั้นต้องแนะน าด้วยว่า จากข้อมูลด้านรายรับรายจ่ายหรือเงินเก็บของเขานั้น  เขาควรซื้อประกันชีวิตในวงเงินขนาด
ไหน เพื่อที่จะตอบสนองหรือรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องไม่เกินก าลังของเขาในระยะยาว 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 2.1.4 การให้ค าแนะน าเฉพาะเร่ืองประกันชีวิตหรือเร่ืองท่ีตนมีความเช่ียวชาญ  ตัวแทนประกันชีวิตควร
ให้ค าแนะน าเฉพาะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วนเรื่องอ่ืน  ๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอื่น 

 ตัวแทนประกันชีวิตได้รับการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิต  ดังนั้นเมื่อไปพบผู้มุ่งหวัง              
เขาอาจจะถามหรือขอค าแนะน าไปถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การลดหย่อนภาษีของกองทุนรวม หรือกองทุนรวม
แบบไหนดี  หากตนไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ  ควรแนะน าให้เขาไปขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น
โดยตรงจะดีกว่า  เพราะหากแนะน าไปโดยที่ไม่มีความรู้  ในอนาคตหากมีปัญหาเกิดขึ้น  ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่ได้
รับความเชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป 

 2.1.5 การรักษาความลับของผู้มุ่งหวัง  ตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ 
โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันภัย
ของบริษัทเท่านั้น  

 ในการเสนอขายประกันชีวิต  ตัวแทนประกันชีวิตต้องพูดคุยหาข้อมูลเพื่อให้ทราบภาระหรือปัญหาที่       
ผู้มุ่งหวังกังวล  ในกรณีที่ผู้มุ่งหวังให้ความไว้วางใจกับตน เขาอาจบอกข้อมูลทุกเรื่องโดยไม่ปิดบัง ไม่ว่าเรื่องใน
ครอบครัว ข้อมูลทางการเงิน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องเก็บรักษาเร่ืองเหล่านี้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูล
ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของบริษัทเท่านั้น  หาก
ตัวแทนประกันชีวิตน าเรื่องของเขาไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป  
และอาจถูกฟ้องร้องในฐานะที่ท าให้เขาเสื่อมเสียได้หากข้อมูลนั้น ๆ เป็นความลับส่วนตัว 

 2.1.6 การอธิบายแบบของการประกันชีวิตให้ชัดเจน  หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ควบการลงทุน 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ากรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบกรมธรรม์ท่ัวไป
อย่างไร 

 ปัจจุบันมีแบบประกันชวีิตใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย  โดยเฉพาะแบบประกันชีวิตที่มีลักษณะควบการลงทุน  
ท าให้ผลตอบแทนที่ได้มีการแปรผันตามภาวะตลาดหรือผลตอบแทนจากการลงทุน  ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องอธิบาย
ให้ชัดเจนว่า แบบประกันชีวิตที่ก าลังเสนอนี้แตกต่างจากแบบประกันอื่น ๆ อย่างไร 

 2.1.7 การไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน
อย่างไม่เป็นธรรม ถึงแม้ในธุรกิจประกันชีวิตจะมีการแข่งขันกันสูง  แต่ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีความอดกลั้นที่ต้อง             
ไม่ไปวิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม ควรจะมุ่งเน้นอธิบายว่ากรมธรรม์แบบที่ ได้น าเสนอหรือบริษัท
ประกันชีวิตที่ตนสังกัดมีจุดเด่นอะไรบ้าง จะเป็นการดีกว่า 

 2.1.8 การไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม  ตัวแทนประกันชีวิตที่ไปชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิก
กรมธรรม์เดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ใหม่นั้น  โดยส่วนใหญ่ล้วนแต่มุ่งประโยชน์ของตนเป็นหลัก  ดังนั้นควรสนับสนุนให้ผู้
มุ่งหวังรักษากรมธรรม์ของเขาต่อไป  และใช้วิธีพูดคุยให้เขาซื้อกรมธรรม์เพิ่มเพื่อเพิ่มความคุ้มครอง เนื่องจาก
ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด ยังท าประกันชีวิตกันต่ ากว่าวงเงินที่ควรมีอย่างมาก 

 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ดังนั้นควรสนับสนุนให้
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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 2.1.4 การให้ค าแนะน าเฉพาะเร่ืองประกันชีวิตหรือเร่ืองท่ีตนมีความเช่ียวชาญ  ตัวแทนประกันชีวิตควร
ให้ค าแนะน าเฉพาะเรื่องประกันชีวิตหรือเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ส่วนเรื่องอ่ืน  ๆ ควรแนะน าให้ผู้มุ่งหวังขอ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอื่น 

 ตัวแทนประกันชีวิตได้รับการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิต  ดังนั้นเมื่อไปพบผู้มุ่งหวัง              
เขาอาจจะถามหรือขอค าแนะน าไปถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การลดหย่อนภาษีของกองทุนรวม หรือกองทุนรวม
แบบไหนดี  หากตนไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ  ควรแนะน าให้เขาไปขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น
โดยตรงจะดีกว่า  เพราะหากแนะน าไปโดยที่ไม่มีความรู้  ในอนาคตหากมีปัญหาเกิดขึ้น  ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่ได้
รับความเชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป 

 2.1.5 การรักษาความลับของผู้มุ่งหวัง  ตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นความลับ 
โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันภัย
ของบริษัทเท่านั้น  

 ในการเสนอขายประกันชีวิต  ตัวแทนประกันชีวิตต้องพูดคุยหาข้อมูลเพื่อให้ทราบภาระหรือปัญหาที่       
ผู้มุ่งหวังกังวล  ในกรณีที่ผู้มุ่งหวังให้ความไว้วางใจกับตน เขาอาจบอกข้อมูลทุกเรื่องโดยไม่ปิดบัง ไม่ว่าเรื่องใน
ครอบครัว ข้อมูลทางการเงิน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องเก็บรักษาเร่ืองเหล่านี้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูล
ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของบริษัทเท่านั้น  หาก
ตัวแทนประกันชีวิตน าเรื่องของเขาไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้มุ่งหวังรายนี้อีกต่อไป  
และอาจถูกฟ้องร้องในฐานะที่ท าให้เขาเสื่อมเสียได้หากข้อมูลนั้น ๆ เป็นความลับส่วนตัว 

 2.1.6 การอธิบายแบบของการประกันชีวิตให้ชัดเจน  หากมีการเสนอขายกรมธรรม์ควบการลงทุน 
ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นเด่นชัดว่ากรมธรรม์ควบการลงทุนนี้แตกต่างจากรูปแบบกรมธรรม์ทั่วไป
อย่างไร 

 ปัจจุบันมีแบบประกันชวีิตใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย  โดยเฉพาะแบบประกันชีวิตที่มีลักษณะควบการลงทุน  
ท าให้ผลตอบแทนที่ได้มีการแปรผันตามภาวะตลาดหรือผลตอบแทนจากการลงทุน  ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องอธิบาย
ให้ชัดเจนว่า แบบประกันชีวิตที่ก าลังเสนอนี้แตกต่างจากแบบประกันอื่น ๆ อย่างไร 

 2.1.7 การไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่วิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืน
อย่างไม่เป็นธรรม ถึงแม้ในธุรกิจประกันชีวิตจะมีการแข่งขันกันสูง  แต่ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีความอดกลั้นที่ต้อง             
ไม่ไปวิจารณ์บริษัทประกันชีวิตอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม ควรจะมุ่งเน้นอธิบายว่ากรมธรรม์แบบที่ ได้น าเสนอหรือบริษัท
ประกันชีวิตที่ตนสังกัดมีจุดเด่นอะไรบ้าง จะเป็นการดีกว่า 

 2.1.8 การไม่ชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิกกรมธรรม์เดิม  ตัวแทนประกันชีวิตที่ไปชักชวนให้ผู้มุ่งหวังยกเลิก
กรมธรรม์เดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ใหม่นั้น  โดยส่วนใหญ่ล้วนแต่มุ่งประโยชน์ของตนเป็นหลัก  ดังนั้นควรสนับสนุนให้ผู้
มุ่งหวังรักษากรมธรรม์ของเขาต่อไป  และใช้วิธีพูดคุยให้เขาซื้อกรมธรรม์เพิ่มเพื่อเพิ่มความคุ้มครอง เนื่องจาก
ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด ยังท าประกันชีวิตกันต่ ากว่าวงเงินที่ควรมีอย่างมาก 
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 2.1.9 การให้บริการอย่างต่อเน่ืองแก่ผู้ เอาประกันภัย   หากผู้มุ่งหวังสมัครท าประกันชีวิตแล้ว  เป็น
หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตที่ต้องให้บริการที่ดีและต่อเนื่องตามที่ตนได้รับปากไว้ตอนเสนอขายประกันชีวิต ถือเป็น
การรักษาค าพูดและเป็นการเคารพตนเองที่ต้องท าให้ได้ตามที่ได้เปล่งวาจาไว้ 

2.2 การอธิบายแบบประกนัชีวิต  มีดังนี้ 
 2.2.1 การอธิบายเง่ือนไขของสัญญาประกันชีวิต  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายเงื่อนไขของสัญญา

ประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจ 
 เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีรายละเอียดมาก ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบาย

รายละเอียดของสัญญาประกันชีวิตที่ตนก าลังน าเสนอขายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน ว่านี่คือสัญญาที่เขา            
ตกลงจะลงนามด้วย 

 2.2.2 การอธิบายข้อจ ากัดและข้อยกเว้นของการคุ้มครอง  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายข้อจ ากัด 
รวมถึงข้อยกเว้นการคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจ 

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

 2.2.3 การอธิบายถึงความต่อเน่ืองของสัญญา  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายว่าสัญญาประกันชีวิตเป็น
สัญญาระยะยาว พร้อมชี้ถึงผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนดด้วย 

 สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว หากผู้เอาประกันชีวิตท าประกันชีวิตไม่ต่อเนื่องจะท าให้เสีย
ประโยชน์ ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องอธิบายถึงผลเสียของการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก าหนด และสนับสนุนให้เขารักษา
กรมธรรม์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้รองรับเป้าหมายและความต้องการของเขา 

 2.2.4 การอธิบายสิทธ์ิในการลดหย่อนภาษี  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับ
ใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ 

 ปัจจุบัน ประชาชนนิยมซื้อประกันชีวิตเพื่อสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี  ดังนั้นตัวแทนประกันชีวิตในฐานะ
ผู้เสนอขายต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่ากรมธรรม์ฉบับใหม่นี้สามารถน ามาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เพราะ
กรมสรรพากรได้ก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะส าหรับกรมธรรม์ที่ ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี  ท าให้กรมธรรม์บางแบบ                      
ไม่เข้าเกณฑ์ที่ก าหนด  นอกจากนี้ ส าหรับกรมธรรม์บางประเภทที่เข้าเกณฑ์ ยังต้องมีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตอย่าง
ต่อเนื่องจนครบสัญญาอีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศของกรมสรรพากร เช่น กรมธรรม์บ านาญ            
เป็นต้น จึงต้องชี้แจงข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วน 

 2.2.5 การอธิบายผลตอบแทนของกรมธรรม์  กรณีที่น าเสนอกรมธรรม์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลหรือ
ผลตอบแทนของกรมธรรม์มาจากผลการลงทุน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบายให้ชัดแจ้งว่า ผลประโยชน์ใดเป็นแบบ
แน่นอนตายตัว และผลประโยชน์ใดเป็นตัวเลขคาดการณ์ 

 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

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



 

  จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา  6-11 
 

 

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

 2.2.6 การอธิบายผลประโยชน์ท่ีมาจากการคาดการณ์   หากมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจากการ
คาดการณ์  ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่า ตัวเลขเหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง  ๆ  จึงไม่มีการรับประกัน
ผลตอบแทน  ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 

 กรมธรรม์แบบที่มีเงินปันผล ผลตอบแทนที่ได้อาจแปรผันตามผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท
ประกันชีวิต ฉะนั้น ผลตอบแทนนี้จึงไม่มีการรับประกัน เพราะอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่บริษัท
ประกันชีวิตใช้อ้างถึงในเวลาเสนอขายก็ได้ ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องเน้นย้ าในประเด็นนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องขัดเคือง
ใจกันหากผลตอบแทนไม่ได้ตามตัวเลขที่บริษัทแสดงตอนเสนอขาย   

2.2.7 การอธิบายตามเอกสารประกอบการขายของบริษัทประกันชีวิต  หากตัวแทนประกันชีวิตใช้เอกสาร
ประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัด  ต้องใช้เอกสารทั้งหมดอย่างครบถ้วน และต้องไม่น าเสนอเฉพาะ
เอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 

 กรณีที่บริษัทมีเอกสารประกอบการขาย  ตัวแทนประกันชีวิตต้องใช้เอกสารเหล่านั้นทั้งหมดในการ
อธิบาย  กล่าวคือ ไม่ควรเลือกใช้บางส่วน โดยเฉพาะส่วนที่ดึงดูดใจ  และต้องไม่เพิ่มเติมเนื้อหาลงไปเอง หากมีการ
แสดงยอดเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนใด ๆ ก็ควรใช้ยอดประมาณการที่บริษัทประกาศใช้ล่าสุดเท่านั้น  

2.3 การกรอกใบสมัคร  มีดังนี้ 
 2.3.1 การไม่ชี้น าการกรอกใบสมัคร  ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันภัย 

และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูลที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันภัยนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้เอาประกันชีวิต 
 การกรอกใบค าขอเอาประกันภัย ผู้มุ่งหวังควรกรอกด้วยตนเองและกรอกตามความเป็นจริง ตัวแทน

ประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกข้อมูลเพื่อให้บริษัทอนุมัติโดยง่าย  เมื่ อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว  ผู้มุ่งหวังต้องลงนาม
แสดงตนว่ารับทราบและรับรองว่าข้อมูลที่แถลงนั้นเป็นความจริง 

 2.3.2 การอธิบายผลของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
อธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลงในใบค าขอเอาประกันภัย 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันในวันเริ่มต้นท าสัญญา  หาก            
ผู้เอาประกันชีวิตแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือทราบข้อมูลที่มีผลต่อการพิจารณา แต่เลือกที่จะปกปิดไว้เพื่อประโยชน์
ของตน  ต่อมาหากบริษัทได้ทราบข้อเท็จจริงในภายหลัง อาจบอกล้างสัญญาได้ ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบาย
ถึงเหตุผลที่ผู้มุ่งหวังต้องแถลงข้อมูลอันเป็นจริงด้วย 
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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 ในอดีต ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตมักจะสม่ าเสมอ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้        
ผู้ถือกรมธรรม์ได้ในอัตราที่ค่อนข้างคงที่  จนเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 นับจากนั้น  ผลตอบแทน
ในตลาดทางการเงินเร่ิมมีความผันผวนสูง  ท าให้บริษัทประกันชีวิตต้องย้ าเตือนกับผู้ถือกรมธรรม์ว่า เงินปันผลที่ได้รับ
จากกรมธรรม์จะแปรผันตามผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท 

 2.2.6 การอธิบายผลประโยชน์ท่ีมาจากการคาดการณ์   หากมีผลประโยชน์ใดที่เป็นตัวเลขจากการ
คาดการณ์  ตัวแทนประกันชีวิตต้องแสดงให้เห็นว่า ตัวเลขเหล่านี้มาจากสมมติฐานต่าง  ๆ  จึงไม่มีการรับประกัน
ผลตอบแทน  ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ได้ 

 กรมธรรม์แบบที่มีเงินปันผล ผลตอบแทนที่ได้อาจแปรผันตามผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท
ประกันชีวิต ฉะนั้น ผลตอบแทนนี้จึงไม่มีการรับประกัน เพราะอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่บริษัท
ประกันชีวิตใช้อ้างถึงในเวลาเสนอขายก็ได้ ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องเน้นย้ าในประเด็นนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องขัดเคือง
ใจกันหากผลตอบแทนไม่ได้ตามตัวเลขที่บริษัทแสดงตอนเสนอขาย   

2.2.7 การอธิบายตามเอกสารประกอบการขายของบริษัทประกันชีวิต  หากตัวแทนประกันชีวิตใช้เอกสาร
ประกอบการขายจากบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัด  ต้องใช้เอกสารทั้งหมดอย่างครบถ้วน และต้องไม่น าเสนอเฉพาะ
เอกสารที่ดูแล้วจูงใจเท่านั้น 

 กรณีที่บริษัทมีเอกสารประกอบการขาย  ตัวแทนประกันชีวิตต้องใช้เอกสารเหล่านั้นทั้งหมดในการ
อธิบาย  กล่าวคือ ไม่ควรเลือกใช้บางส่วน โดยเฉพาะส่วนที่ดึงดูดใจ  และต้องไม่เพิ่มเติมเนื้อหาลงไปเอง หากมีการ
แสดงยอดเงินปันผล ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนใด ๆ ก็ควรใช้ยอดประมาณการที่บริษัทประกาศใช้ล่าสุดเท่านั้น  

2.3 การกรอกใบสมัคร  มีดังนี้ 
 2.3.1 การไม่ชี้น าการกรอกใบสมัคร  ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกใบสมัครเอาประกันภัย 

และต้องแจ้งผู้มุ่งหวังว่า ทุกข้อมูลที่กรอกลงในใบค าขอเอาประกันภัยนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้เอาประกันชีวิต 
 การกรอกใบค าขอเอาประกันภัย ผู้มุ่งหวังควรกรอกด้วยตนเองและกรอกตามความเป็นจริง ตัวแทน

ประกันชีวิตต้องไม่ชี้น าการกรอกข้อมูลเพื่อให้บริษัทอนุมัติโดยง่าย  เมื่ อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว  ผู้มุ่งหวังต้องลงนาม
แสดงตนว่ารับทราบและรับรองว่าข้อมูลที่แถลงนั้นเป็นความจริง 

 2.3.2 การอธิบายผลของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
อธิบายถึงผลลัพธ์ของการปกปิดข้อเท็จจริงหรือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จลงในใบค าขอเอาประกันภัย 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันในวันเริ่มต้นท าสัญญา  หาก            
ผู้เอาประกันชีวิตแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือทราบข้อมูลที่มีผลต่อการพิจารณา แต่เลือกที่จะปกปิดไว้เพื่อประโยชน์
ของตน  ต่อมาหากบริษัทได้ทราบข้อเท็จจริงในภายหลัง อาจบอกล้างสัญญาได้ ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องอธิบาย
ถึงเหตุผลที่ผู้มุ่งหวังต้องแถลงข้อมูลอันเป็นจริงด้วย 
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2.4 การจดัการเร่ืองการรับเงินจากผู้เอาประกนัภัย  มีดังนี้  
 2.4.1 การออกหลกัฐานรับเงิน  ตัวแทนประกันชีวิตต้องออกหลักฐานการรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงิน

ของบริษัทประกันชีวิตเมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย 
 อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับเงิน  ๆ ทอง ๆ ของผู้เอาประกันชีวิต  ดังนั้น

ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีระบบบัญชีที่ชัดเจนที่ต้องแยกเบี้ยประกันชีวิตหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของผู้เอาประกันชีวิต
ออกจากเงินของตน  เพื่อป้องกันการผิดพลาด หลงลืม หรือหยิบเอาเงินของผู้เอาประกันภัยไปใช้ ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 
เนื่องจากการช าระเบี้ยประกันชีวิตมีการก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน  หากลืมน าส่งเบี้ยประกันชีวิตให้กับบริษัท  อาจท า
ให้กรมธรรม์ขาดอายุ หรือสัญญาเพิ่มเติมขาดการคุ้มครอง ซึ่งอาจถูกบริษัทลงโทษพร้อมทั้งได้รับการต าหนิจากผู้เอา
ประกันภัย  ดังนั้นจึงต้องเข้มงวดในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของผู้เอาประกันภัย และออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับเบี้ย
ประกันชีวิตทุกครั้ง เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเขาว่าได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตมาแล้วในช่วงเวลาที่ก าหนด 

 2.4.2 การน าส่งใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบีย้ประกันภัยไปยังบริษัท  ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่ง
ใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวัง ไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท า
การถัดไป กล่าวคือ  เมื่อได้รับเบี้ยประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งค าขอเอาประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัย
ที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทโดยเร็วที่สุด เพื่อความสมบูรณ์ในการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วน 

 จะเห็นได้ว่าข้อพึงปฏิบัติข้างต้นก าหนดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้มุ่งหวังและตัวของตัวแทน
ประกันชีวิตเอง  ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะของมือ
อาชีพ  แน่นอนว่าย่อมต้องส่งผลไปถึงการท างานที่จะประสบความส าเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นในอนาคต 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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เร่ืองที ่6.3  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของตัวแทนประกนัชีวติ 
 
 

  กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของตัวแทน
ประกันชีวิต 10 ประการ ซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสามา รถวิเคราะห์
เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตในแต่ละข้อดังต่อไปนี้ 
 
กรณศึีกษาที ่1 
 ความเป็นมา: นางสาวชมพู่ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ปิดการขาย และรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้า
ในช่วงวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง แต่ในช่วงนี้เองเธอมีความจ าเป็นต้องใช้เงินไปจ่ายค่าเทอมของหลานสาว เธอจึงไม่ได้
ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าและน าเงินของลูกค้าไปใช้ก่อน กว่าจะน าเงินกลับมาคืนก็ล่วงเลยไปกว่า 1 สัปดาห์โดย
ระหว่างนั้นก็อ้างกับลูกค้าว่ามีวันหยุดยาวท าให้บริษัทอนุมัติกรมธรรม์ล่าช้า 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือนางสาวชมพู่ ปฏิบัติผิดหลักจรรยาบรรณข้อที่ 1 
เพราะไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย และต่อบริษัทประกันชีวิต 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย และต่อบริษัทประกันชีวิต 
กล่าวคือ เม่ือนางสาวชมพู่รับใบค าขอเอาประกันภัยและเบี้ยประกันชีวิตจากลูกค้าแล้ว ต้องรีบน าส่งบริษัทประกันชีวิต 
 
กรณศึีกษาที ่2 

ความเป็นมา: ตัวแทนประกันชีวิตชือ่นายวิชยั ได้ลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมมาซื้อประกันชีวิต 
เป็นจ านวนเงิน 10 ล้านบาท โดยระบุให้ภรรยาน้อยเป็นผู้รับผลประโยชน์ ด้วยความดีใจเป็นอย่างมากจึงรีบกลับบ้าน
ไปบอกภรรยาถึงข่าวดี รวมถึงเล่าเร่ืองภรรยาน้อยของลูกค้าคนดังกล่าวด้วย  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือนายวิชัย กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 3 เพราะนาย
วิชัยเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษาความลับของลูกค้า 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรรักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย และของบริษัท
ต่อบุคคลภายนอก เช่นกรณีนี้ตัวแทนประกันชีวิตไม่ควรน าความลับและข้อมูลข่าวสารของผู้เอาประกันภัยรวมทั้งเร่ือง
รายละเอียดส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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เร่ืองที ่6.3  
กรณศึีกษาแนวทางปฏิบตัิทีด่ใีนการให้บริการของตัวแทนประกนัชีวติ 
 
 

  กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของตัวแทน
ประกันชีวิต 10 ประการ ซึ่งการน ามาอ้างอิงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสามา รถวิเคราะห์
เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตในแต่ละข้อดังต่อไปนี้ 
 
กรณศึีกษาที ่1 
 ความเป็นมา: นางสาวชมพู่ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ปิดการขาย และรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้า
ในช่วงวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง แต่ในช่วงนี้เองเธอมีความจ าเป็นต้องใช้เงินไปจ่ายค่าเทอมของหลานสาว เธอจึงไม่ได้
ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าและน าเงินของลูกค้าไปใช้ก่อน กว่าจะน าเงินกลับมาคืนก็ล่วงเลยไปกว่า 1 สัปดาห์โดย
ระหว่างนั้นก็อ้างกับลูกค้าว่ามีวันหยุดยาวท าให้บริษัทอนุมัติกรมธรรม์ล่าช้า 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือนางสาวชมพู่ ปฏิบัติผิดหลักจรรยาบรรณข้อที่ 1 
เพราะไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย และต่อบริษัทประกันชีวิต 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย และต่อบริษัทประกันชีวิต 
กล่าวคือ เม่ือนางสาวชมพู่รับใบค าขอเอาประกันภัยและเบี้ยประกันชีวิตจากลูกค้าแล้ว ต้องรีบน าส่งบริษัทประกันชีวิต 
 
กรณศึีกษาที ่2 

ความเป็นมา: ตัวแทนประกันชีวิตชือ่นายวิชยั ได้ลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมมาซื้อประกันชีวิต 
เป็นจ านวนเงิน 10 ล้านบาท โดยระบุให้ภรรยาน้อยเป็นผู้รับผลประโยชน์ ด้วยความดีใจเป็นอย่างมากจึงรีบกลับบ้าน
ไปบอกภรรยาถึงข่าวดี รวมถึงเล่าเร่ืองภรรยาน้อยของลูกค้าคนดังกล่าวด้วย  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือนายวิชัย กระท าผิดจรรยาบรรณข้อที่ 3 เพราะนาย
วิชัยเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องรักษาความลับของลูกค้า 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรรักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย และของบริษัท
ต่อบุคคลภายนอก เช่นกรณีนี้ตัวแทนประกันชีวิตไม่ควรน าความลับและข้อมูลข่าวสารของผู้เอาประกันภัยรวมทั้งเร่ือง
รายละเอียดส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
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กรณศึีกษาที ่3 
ความเป็นมา: นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิต ได้ชักชวนให้นาง ฉ. ท าประกันชีวิต และนาง ฉ. รู้สึกพอใจกับ

ข้อเสนอเรื่องผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับจากการท าประกันชีวิต ดังนั้นนาง ฉ. จึงกรอกใบค าขอเอา
ประกันภัย และลงชื่อในใบค าขอนั้นเป็นหลักฐาน แต่ในวันนี้นาง ฉ. ยังไม่มีเงินจ่ายเบี้ยประกันภัยและคาดการณ์ว่าใน
เดือนหน้าอาจจะมีรายได้พิเศษจ านวนหนึ่งมาช าระเบี้ยประกันภัยได้ นาย ก. จึงเสนอว่าจะจ่ายเบี้ยประกันภัยแทน        
นาง ฉ. ก่อน เพราะต้องการให้นาง ฉ. ได้รับความคุ้มครองโดยเร็ว และอีก 1 สัปดาห์ต่อมานาย ก. ได้น ากรมธรรม์
ประกันภัยมาส่งมอบให้นาง ฉ. และอธิบายสิทธิเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยให้นาง ฉ. ทราบโดยละเอียด  

ประเดน็ปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือ นาย ก. เป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณข้อที่ 1 และ
ข้อที่ 5 เพราะนาย ก. ไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัทของตน และการกระท ามีลักษณะเสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัย
เกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตนาย ก. ควรแสดงความซื่อสัตย์และจริงใจต่อบริษัท ด้วยการรอให้               
ผู้ เอาประกันภัยคือนาง ฉ. จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยก่อน แล้วค่อยน าใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบการขอเอาประกันภัย และเงินค่าเบี้ยประกันภัย ส่งบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้ฝ่ายพิจารณารับประกันภัย 
ด าเนินการพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต 

 ในกรณีนี้ที่ตัวแทนประกันชีวิตจ่ายเบี้ยประกันภัยแทนนาง ฉ. ก่อน เพราะต้องการให้นาง ฉ. ได้รับความ
คุ้มครองโดยเร็ว เป็นการแสดงออกซึ่งเป็นการช่วยเหลือโดยหวังผลตอบแทนคือเงินค่าบ าเหน็จจากการขายประกันชีวิต
ของผู้เอาประกันภัย โดยมีลักษณะเสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัย จึงถือว่าผิดจรรยาบรรณ ข้อที่ 5 ด้วย 
 
 
กรณศึีกษาที ่4 

ความเป็นมา: นายโด่งเป็นผู้ชายแต่ไปผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิง และได้ติดต่อกับนายด าซึ่งเป็นตัวแทน
ประกันชีวิตเพื่อท าประกันชีวิตของนายโด่ง แต่นายด าเห็นว่าหากแจ้งบริษัทประกันชีวิตแล้วอาจจะมีปัญหา  จึงตกลง
กับนายโด่งว่าจะไม่แจ้งบริษัทประกันชีวิตว่านายโด่งได้ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของตัวแทนประกันชีวิตคือนายด ากระท าผิดจรรยาบรรณข้อท่ี 4 เพราะนายด า             
ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสารส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย 
 ข้อเสนอแนะ: ตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรเปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
เพื่อการพิจารณารับประกันภัยหรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ ดังเช่นกรณีศึกษานี้ นายด าต้องไม่แนะน าหรือให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือให้นายโด่งผู้ขอเอาประกันภัยปกปิดข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อเจตนาให้บริษัทประกันชีวิตตกลง
รับประกันภัย 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

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

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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บทที ่6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการให้บริการพร้อมทั้งกรณศึีกษา                       ตช.3  
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  
 6.1 บทลงโทษตัวแทนประกันชวีิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
 6.2 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต 
 6.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏบิัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 
 
แนวคดิ 

1.  บทลงโทษจากคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 81 ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระท า
ดังต่อไปนี้ 1) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 2) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการก าหนด  3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
69 หรือมาตรา 72 แล้วแต่กรณี และ 4) ด าเนินงานท าให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน 

2.  จรรยาบรรณในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต มี 10 ประการ ได้แก่ 1) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ             
ผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 2) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอและชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 3) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของ
ผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 4) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 5) ไม่เสนอแนะให้           
ผู้เอาประกันภัยท าประกันเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขายนอกเหนือเง่ือนไข
แห่งกรมธรรม์ 6) ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการจูงใจให้เอาประกันภัย 7) ไม่แนะน าให้       
ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่หากท าให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 8) ไม่กล่าว           
ให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอ่ืน 9) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ                 
10) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณี อันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่ง                  
อาชีวปฏิญาณ 

3. แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตนั้นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต               
ที่น าไปสู่บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ 1) หลักการเสนอขายทั่วไป                         
2) การอธิบายแบบประกันชีวิต 3) การกรอกใบสมัคร และ 4) การจั ดการเรื่องการรับเงินจาก                   
ผู้เอาประกันภัย 
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