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บทท่ี 4 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการใหบริการและกรณีศึกษา            ตว. 0  
  (1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

 

เรื่องท่ี  
4.1  ความหมายและความสําคัญของจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย 
4.2  ความแตกตางของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 
4.3  หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 
4.4  แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย  
4.5  กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย  

 

แนวคิด 
1. จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดข้ึน เพื่อ

รักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได ซึ่ง
ความประพฤตินั้นตองเปนไปในทางที่ดีงาม 

2. จรรยาบรรณมคีวามสําคัญตอตัวแทนประกันวินาศภัยเองและตอสวนรวม เพราะเปนเสมือนเคร่ืองหมาย
แหงการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และถูกตองตามทํานองคลองธรรม ในขณะเดียวกันก็เปนเกราะ
ปองกันตัวแทนประกันวินาศภัยจากความไมดีไมงามทั้งปวงดวย การมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจจะ
สงผลดีตอตัวแทนประกันวินาศภัย คือ 1) เสริมสรางภาพพจนที่ดีทั้งของตนเองและบริษัทประกันวินาศภัย
ตนสังกัด 2) ลูกคามีความไววางใจตอการดําเนินงานที่ซื่อสัตยและโปรงใส 3) เปนที่ยอมรับนับถือของ 
คูแขงขันและสังคม 4) สรางความมั่นใจใหแกบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดในการทํางานรวมกัน 5) ลด
ความเสี่ยงในการดําเนินงานจากการกระทําที่อาจผิดกฎหมาย และ 6) เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ 

3. จรรยาบรรณแตกตางจากกฎหมาย โดยที่จรรยาบรรณนั้นเปนบทบัญญัติที่เปนเคร่ืองมือในการควบคุม
พฤติกรรมในระดับสูงของมนุษย เพราะเปนเร่ืองของจิตสํานึกความรูผิดชอบชั่วดี รูวาเมื่อทําแลวเปนการ
ทําในสิ่งที่ถูกตองและมีความภูมิใจที่ไดทํา อาจมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได การลงโทษ
สวนใหญจะเปนการลงโทษจากสังคม หรือกลุมอาชีพเดียวกัน ในขณะที่กฎหมายนั้นเปนบทบัญญัติที่เปน
ลายลักษณอักษรที่ใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมในระดับต่ําสุดของมนุษย เปนการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงโทษที่ชัดเจน 

4. จรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยมี 9 ประการ ไดแก 1) ประพฤติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริต ไมมี
พฤติกรรมและการกระทําใดๆ ใหไดรับความเสียหายดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรม
อันดีงาม 2) พัฒนาความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเสี่ยง และปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง เพื่อเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูเสมอ 3) ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสีย และ
ไมปฏิบัติการใดๆ ที่อาจขัดแยงทางดานผลประโยชนโดยตรง และ/หรือที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชน
ของลูกคา บริษัทประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืน และผูที่เก่ียวของ 4) พึงปฏิบัติหนาที่ตามกรอบ  
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กติกา ขอบังคับ ตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยที่ตนเอง
สังกัดโดยเครงครัด และไมปฏิบัติตนเกินขอบขายที่บริษัทประกันภัย และ/หรือกฎหมายใหอํานาจไว 5) มี
ความภักดี รักษาชื่อเสียง ภาพพจนของบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด รวมถึงการเผยแพรประชาสัมพันธ 
อยางเหมาะสม ถูกตองตามกฎหมาย 6) รักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลสวนตัว และ/หรือขอมูล
สวนบุคคลใดๆ ของลูกคาไปเปดเผยตอบุคคลอ่ืน หรือแสวงหาผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจาก
อํานาจหนาที่โดยมิไดรับอนุญาตจากลูกคา 7) เต็มใจใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ ใสใจ ชวยเหลือ 
แนะนํา ใหคําปรึกษา ประสานงาน อํานวยความสะดวก โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง ตั้งแตการรับโอน
ความเสี่ยงภัย การบริการเรียกรองความเสียหาย และการชดใชคาสินไหมทดแทน 8) สงเสริมจรรยา-
บรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อ 
สรางการยอมรับและความนาเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัยใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชนและสังคม 
9) ดํารงตนใหปรากฏเปนที่ประจักษ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรรวมอาชีพ สาธารณชน และเปน
แบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี เพื่อสงเสริม
วิชาชีพประกันวินาศภัย 

5. ตัวแทนประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการแกบุคคลดังนี้ 1) การปฏิบัติที่ดีตอลูกคา  
2) การปฏิบัติที่ดีตอบริษัทประกันวินาศภัย 3) การปฏิบัติที่ดีตอตนเอง 4) การปฏิบัติที่ดีตอภาครัฐ และ
หนวยงานที่กํากับดูแล 5) การปฏิบัติที่ดีตอคูคา 6) การปฏิบัติที่ดีตอเพื่อนรวมอาชีพ 7) ความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสวนรวม  

6. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย เปนการศึกษาที่เก่ียวของกับ
จรรยาบรรณของตวัแทนประกันวินาศภัย เพื่อใหตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะหถึงปญหาและ
ทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการตามหลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 9 ประการ 

 

วัตถุประสงค 
 เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแลว ผูศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของจรรณยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัยได 
2. เปรียบเทียบความแตกตางของจรรยาบรรณกับกฎหมายได 
3. อธิบายหลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยได 
4. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได 
5. วิเคราะหแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได  
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4.3  หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 
4.4  แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย  
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แนวคิด 
1. จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดข้ึน เพื่อ

รักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได ซึ่ง
ความประพฤตินั้นตองเปนไปในทางที่ดีงาม 

2. จรรยาบรรณมคีวามสําคัญตอตัวแทนประกันวินาศภัยเองและตอสวนรวม เพราะเปนเสมือนเคร่ืองหมาย
แหงการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และถูกตองตามทํานองคลองธรรม ในขณะเดียวกันก็เปนเกราะ
ปองกันตัวแทนประกันวินาศภัยจากความไมดีไมงามทั้งปวงดวย การมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจจะ
สงผลดีตอตัวแทนประกันวินาศภัย คือ 1) เสริมสรางภาพพจนที่ดีทั้งของตนเองและบริษัทประกันวินาศภัย
ตนสังกัด 2) ลูกคามีความไววางใจตอการดําเนินงานที่ซื่อสัตยและโปรงใส 3) เปนที่ยอมรับนับถือของ 
คูแขงขันและสังคม 4) สรางความมั่นใจใหแกบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดในการทํางานรวมกัน 5) ลด
ความเสี่ยงในการดําเนินงานจากการกระทําที่อาจผิดกฎหมาย และ 6) เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ 

3. จรรยาบรรณแตกตางจากกฎหมาย โดยที่จรรยาบรรณนั้นเปนบทบัญญัติที่เปนเคร่ืองมือในการควบคุม
พฤติกรรมในระดับสูงของมนุษย เพราะเปนเร่ืองของจิตสํานึกความรูผิดชอบชั่วดี รูวาเมื่อทําแลวเปนการ
ทําในสิ่งที่ถูกตองและมีความภูมิใจที่ไดทํา อาจมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได การลงโทษ
สวนใหญจะเปนการลงโทษจากสังคม หรือกลุมอาชีพเดียวกัน ในขณะที่กฎหมายนั้นเปนบทบัญญัติที่เปน
ลายลักษณอักษรที่ใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมในระดับต่ําสุดของมนุษย เปนการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงโทษที่ชัดเจน 

4. จรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยมี 9 ประการ ไดแก 1) ประพฤติตนดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมมี
พฤติกรรมและการกระทําใดๆ ใหไดรับความเสียหายดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรม
อันดีงาม 2) พัฒนาความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเสี่ยง และปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง เพื่อเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูเสมอ 3) ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสีย และ
ไมปฏิบัติการใดๆ ที่อาจขัดแยงทางดานผลประโยชนโดยตรง และ/หรือที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชน
ของลูกคา บริษัทประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืน และผูที่เก่ียวของ 4) พึงปฏิบัติหนาที่ตามกรอบ  
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กติกา ขอบังคับ ตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยที่ตนเอง
สังกัดโดยเครงครัด และไมปฏิบัติตนเกินขอบขายที่บริษัทประกันภัย และ/หรือกฎหมายใหอํานาจไว 5) มี
ความภักดี รักษาชื่อเสียง ภาพพจนของบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด รวมถึงการเผยแพรประชาสัมพันธ 
อยางเหมาะสม ถูกตองตามกฎหมาย 6) รักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลสวนตัว และ/หรือขอมูล
สวนบุคคลใดๆ ของลูกคาไปเปดเผยตอบุคคลอ่ืน หรือแสวงหาผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจาก
อํานาจหนาที่โดยมิไดรับอนุญาตจากลูกคา 7) เต็มใจใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ ใสใจ ชวยเหลือ 
แนะนํา ใหคําปรึกษา ประสานงาน อํานวยความสะดวก โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง ตั้งแตการรับโอน
ความเสี่ยงภัย การบริการเรียกรองความเสียหาย และการชดใชคาสินไหมทดแทน 8) สงเสริมจรรยา-
บรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อ 
สรางการยอมรับและความนาเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัยใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชนและสังคม 
9) ดํารงตนใหปรากฏเปนที่ประจักษ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรรวมอาชีพ สาธารณชน และเปน
แบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี เพื่อสงเสริม
วิชาชีพประกันวินาศภัย 

5. ตัวแทนประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการแกบุคคลดังนี้ 1) การปฏิบัติที่ดีตอลูกคา  
2) การปฏิบัติที่ดีตอบริษัทประกันวินาศภัย 3) การปฏิบัติที่ดีตอตนเอง 4) การปฏิบัติที่ดีตอภาครัฐ และ
หนวยงานที่กํากับดูแล 5) การปฏิบัติที่ดีตอคูคา 6) การปฏิบัติที่ดีตอเพื่อนรวมอาชีพ 7) ความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสวนรวม  

6. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย เปนการศึกษาที่เก่ียวของกับ
จรรยาบรรณของตวัแทนประกันวินาศภัย เพื่อใหตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะหถึงปญหาและ
ทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการตามหลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 9 ประการ 

 

วัตถุประสงค 
 เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแลว ผูศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของจรรณยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัยได 
2. เปรียบเทียบความแตกตางของจรรยาบรรณกับกฎหมายได 
3. อธิบายหลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยได 
4. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได 
5. วิเคราะหแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได  
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4-4     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

เรื่องที่ 4.1  
ความหมายและความสําคัญของจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจที่ดําเนินการภายใตหลักการสําคัญขอหนึ่งคือ หลักความสุจริตอยางยิ่ง 
(Principle of Utmost Good Faith) ซึ่งใชบังคับกับคูสัญญาประกันภัย ไดแก ผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัย 
ตางกับธุรกิจการคาทั่วไปที่อาศัยเพียง “ความซื่อสัตย” (Honesty) ทั้งสองคํานี้มีความแตกตางกัน สําหรับการคา
ทั่วไป ในเร่ืองของความซื่อสัตยนั้น ภาษาอังกฤษมีสํานวนวา “Let the Buyer Beware” ซึ่งตรงกับคําในภาษาละตินวา 
“Caveat Emptor” หมายความวา ผูซื้อเปนฝายที่ตองใชความระมัดระวังเอง สวน ความสุจริตอยางยิ่ง (Utmost 
Good Faith) ตรงกับสํานวนในภาษาละตินวา Uberrimae Fidei ซึ่งใชสําหรับสัญญาประกันภัยเปนการเฉพาะ 
เทานั้น ดังจะขอยกตัวอยางเปรียบเทียบในเร่ืองของการไมแจงขอเท็จจริงวา ในทางการคาทั่วไป “การนิ่งไมถือวาโกหก
ถาไมถาม” นั่นคือถือวามีความซื่อสัตยแลว แตสําหรับการประกันภัยนั้น “การนิ่งถือวาโกหกแมวาไมถาม” เชน  
นายสมศักดิ์ไปซื้อรถยนตที่เต็นทบริการ หากนายสมศักดิ์ถามผูขายทุกอยาง เชน อายุรถ อัตราการกินน้ํามันของ
รถยนต ฯลฯ แตไมถามวารถเคยชนหนักหรือชนคนตายมากอนหรือไม ทั้งๆ ที่ผูขายรูความจริง แตนายสมศักดิ์ 
ไมไดถาม ผูขายก็ไมตอบ ถือวาผูขายมีความซื่อสัตย ถานายสมศักดิ์ทราบในภายหลังวารถที่ซื้อไปเคยชนหนักหรือ 
ชนคนตาย จะไปตอวาผูขายวาโกหกไมได แตถาหากนําหลักความสุจริตอยางยิ่งมาใช ผูขายตองบอกใหทราบ มิเชนนั้น
ถือวาโกหก จะอางวาผูซื้อไมถามไมได ดังนั้นจะเห็นวาผูที่จะอยูในอาชีพประกันภัยนี้จะตองมีคุณสมบัติสูงเปนพิเศษ
เมื่อเทียบกับอาชีพทั่วๆ ไป (ทัศนชัย บัณฑิตกุล, 2558) 

ตัวแทนประกันวินาศภัยมีหนาทีใ่นการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวนิาศภัย โดยผูที่
มีอาชีพนี้ตองรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย จากนายทะเบียน โดยสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การปฏิบัติงานของตัวแทนประกันวนิาศภัยเก่ียวของกับความสุจริต จึงควรตอง
เปนผูมีจรรยาบรรณในการทํางานของตน 

 

1. ความหมายของจรรยาบรรณ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25541 ไดใหความหมายของ “จรรยาบรรณ” วา หมายถึง 

“ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึ้น เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ 
ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได” ซึ่งความประพฤติใดๆ ที่ถูกกําหนดข้ึน
เปนจรรยาบรรณนั้นตองเปนความประพฤติที่เปยมดวยจริยธรรม คุณธรรมและ ศีลธรรม คือดํารงไวซึ่งความดีงาม
นั่นเอง  

จรรยาบรรณ มีแมคํา คือ จรรยา ซึ่งมีความหมายวา ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมูในคณะ เชน 
จรรยาแพทย นิยมใชในทางที่ดี เมื่อพูดวา มีจรรยา หมายความวา มีความประพฤติที่ดี สวนคําที่คลายคลึงกันคือ จริยา 
นั้น มีความหมายวา ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ ผูรูและนักวิชาการไดใหความหมายของคําวา จรรยาบรรณ 
และจริยธรรม ไวหลากหลายและมีการใชแทนกันในหนังสือหลายเลม กลาวไดวา จริยธรรม เปนธรรมในการประพฤติที่ดี
ที่ตระหนักรูไดดวยการมีจิตสํานึกที่ดีเทานั้น โดยสรุปเมื่อกลาวถึงจรรยาบรรณของอาชีพหรือวิชาชีพใดจึงหมายถึง
ขอกําหนดความประพฤติที่ดีงามของอาชีพหรือวิชาชีพที่องคกรอาชีพหรือวิชาชีพนั้นๆ จัดทําข้ึนนั่นเอง เชน 
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม จรรยาบรรณแพทย และจรรยาบรรณตัวแทนประกันภัย เปนตน 

                                                           
1 http://www.royin.go.th/dictionary/ 
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นอกจากนั้น องคกรหลายแหงยังมีการกําหนดประมวลความประพฤติในชื่อตางๆ กัน เชน ประมวลขอพึง
ปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) ประมวลความประพฤติ (Code of Conduct) ประมวลจริยธรรม (Code of 
Ethics) และประมวลจริยธรรมและความประพฤติ (Code of Ethics and Conduct) ซึ่งลวนแตกลาวถึงเนื้อหาสาระ
ของจริยธรรมที่คลายคลึงกัน  
 

2. ความสําคัญของจรรยาบรรณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทไวในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลยัมหิดล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 วา 
“การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลายลักษณ

อักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผูใดลวงละเมิดก็
อาจกอใหเกิดความเสยีหายแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได เหตุนี้ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมี
ความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจน และศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึงปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความ 
สําเร็จ ไดรับความเชื่อถือยกยองในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง” 

จากพระบรมราโชวาทที่ไดยกมาขางตน จะเห็นไดวา จรรยาบรรณเปนคุณธรรมที่ทุกอาชีพตองประพฤติ
ปฏิบัติ หากไมประพฤติปฏิบัติแลว อาจจะเกิดความเสียหายได การมีความรูความสามารถในการทํางานใหสําเร็จเพียง
อยางเดียวนั้น อาจไมไดรับความยกยองเชื่อถือและใหเกียรติได 

ทัศนชัย บัณฑิตกุล (2558) ไดสรุปความสําคัญของจรรยาบรรณไว 2 ขอใหญ คือ 
 1) มีคาตอตนเอง กลาวคือ ผูที่มีจรรยาบรรณหรือจริยธรรม จะทําใหบุคคลนั้นมีความประพฤติที่ดีงาม มี
ระเบียบวินัย มีน้ําใจเอ้ืออาทร มีบุคลิกภาพที่ดี นาเชื่อถือ นาคบหา มีเสนหในตัวเอง คนอยากเขาใกลเพราะเขาใกล
แลวสบายใจ ที่สําคัญคือ จะเปนคนไมเอาเปรียบใคร ถือความถูกตองเปนใหญ จึงไดชื่อวาเปนผูเที่ยงธรรม ผูที่เที่ยงธรรม
จะไมคํานึงถึงรุนพี่รุนนอง ไมมีพรรคพวก ไมมีคําวาญาติ ผิดคือผิด ถูกคือถูก ไมทําสิ่งผิดใหเปนถูก เพราะความเปน
เพื่อนหรืออยูรุนเดียวกัน เปนญาติกัน เปนตน  
 2)  มีคาตอสวนรวม กลาวคือ ผูที่มีจรรยาบรรณจะเปนผูมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ และสงัคมโดยรวมและ
โดยอัตโนมัติ ผลที่ตามมาก็คือ ทําใหสังคมมีระเบียบวินัย มีน้ําใจเอ้ืออาทรตอกัน สังคมจึงสงบสุข เมื่อสังคมสงบสุข  
ทุกคนก็อยูรวมกันอยางมีความสุข 

ดังนั้น สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย การมีจรรยาบรรณจึงเปนเสมือนเคร่ืองหมายแหงการปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสตัยสุจริต และถูกตองตามทํานองคลองธรรม และในขณะเดียวกันก็เปนเกราะปองกันตัวแทนประกันวินาศภัยจาก
ความไมดีไมงามทั้งปวงดวย การดําเนินงานอยางมีจรรยาบรรณจะสงผลดีตอภาพลักษณของอาชีพตัวแทนประกัน
วินาศภัยในสายตาของลูกคาและประชาชน และยอมสงผลดีตอธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวมดวย 
 

3. ขอดีของการมีจรรยาบรรณ 
การมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจยอมสงผลดีตอตัวแทนประกันวินาศภัย ดังนี้ 

 1) เสริมสรางภาพพจนที่ดีทั้งของตนเองและบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัด การมีจรรยาบรรณในการ
ทํางาน ยอมสงผลใหตัวแทนประกันวินาศภัยเปนผูมีเกียรติไดรับการยกยองจากทุกฝาย มีภาพพจนที่ดี และทําใหเห็น
ตอไปไดวาบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดที่สามารถดูแลตัวแทนใหมีจรรยาบรรณไดนั้น เปนบริษัทที่มีเกียรติควรไดรับ
การยกยองเชนกัน 

ทะเบียนโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4-4     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

เรื่องที่ 4.1  
ความหมายและความสําคัญของจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจที่ดําเนินการภายใตหลักการสําคัญขอหนึ่งคือ หลักความสุจริตอยางยิ่ง 
(Principle of Utmost Good Faith) ซึ่งใชบังคับกับคูสัญญาประกันภัย ไดแก ผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัย 
ตางกับธุรกิจการคาทั่วไปที่อาศัยเพียง “ความซื่อสัตย” (Honesty) ทั้งสองคํานี้มีความแตกตางกัน สําหรับการคา
ทั่วไป ในเร่ืองของความซื่อสัตยนั้น ภาษาอังกฤษมีสํานวนวา “Let the Buyer Beware” ซึ่งตรงกับคําในภาษาละตินวา 
“Caveat Emptor” หมายความวา ผูซื้อเปนฝายที่ตองใชความระมัดระวังเอง สวน ความสุจริตอยางยิ่ง (Utmost 
Good Faith) ตรงกับสํานวนในภาษาละตินวา Uberrimae Fidei ซึ่งใชสําหรับสัญญาประกันภัยเปนการเฉพาะ 
เทานั้น ดังจะขอยกตัวอยางเปรียบเทียบในเร่ืองของการไมแจงขอเท็จจริงวา ในทางการคาทั่วไป “การนิ่งไมถือวาโกหก
ถาไมถาม” นั่นคือถือวามีความซื่อสัตยแลว แตสําหรับการประกันภัยนั้น “การนิ่งถือวาโกหกแมวาไมถาม” เชน  
นายสมศักดิ์ไปซื้อรถยนตที่เต็นทบริการ หากนายสมศักดิ์ถามผูขายทุกอยาง เชน อายุรถ อัตราการกินน้ํามันของ
รถยนต ฯลฯ แตไมถามวารถเคยชนหนักหรือชนคนตายมากอนหรือไม ทั้งๆ ที่ผูขายรูความจริง แตนายสมศักดิ์ 
ไมไดถาม ผูขายก็ไมตอบ ถือวาผูขายมีความซื่อสัตย ถานายสมศักดิ์ทราบในภายหลังวารถที่ซื้อไปเคยชนหนักหรือ 
ชนคนตาย จะไปตอวาผูขายวาโกหกไมได แตถาหากนําหลักความสุจริตอยางยิ่งมาใช ผูขายตองบอกใหทราบ มิเชนนั้น
ถือวาโกหก จะอางวาผูซื้อไมถามไมได ดังนั้นจะเห็นวาผูที่จะอยูในอาชีพประกันภัยนี้จะตองมีคุณสมบัติสูงเปนพิเศษ
เมื่อเทียบกับอาชีพทั่วๆ ไป (ทัศนชัย บัณฑิตกุล, 2558) 

ตัวแทนประกันวินาศภัยมีหนาทีใ่นการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวนิาศภัย โดยผูที่
มีอาชีพนี้ตองรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย จากนายทะเบียน โดยสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การปฏิบัติงานของตัวแทนประกันวนิาศภัยเก่ียวของกับความสุจริต จึงควรตอง
เปนผูมีจรรยาบรรณในการทํางานของตน 

 

1. ความหมายของจรรยาบรรณ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25541 ไดใหความหมายของ “จรรยาบรรณ” วา หมายถึง 

“ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึ้น เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ 
ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได” ซึ่งความประพฤติใดๆ ที่ถูกกําหนดข้ึน
เปนจรรยาบรรณนั้นตองเปนความประพฤติที่เปยมดวยจริยธรรม คุณธรรมและ ศีลธรรม คือดํารงไวซึ่งความดีงาม
นั่นเอง  

จรรยาบรรณ มีแมคํา คือ จรรยา ซึ่งมีความหมายวา ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมูในคณะ เชน 
จรรยาแพทย นิยมใชในทางที่ดี เมื่อพูดวา มีจรรยา หมายความวา มีความประพฤติที่ดี สวนคําที่คลายคลึงกันคือ จริยา 
นั้น มีความหมายวา ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ ผูรูและนักวิชาการไดใหความหมายของคําวา จรรยาบรรณ 
และจริยธรรม ไวหลากหลายและมีการใชแทนกันในหนังสือหลายเลม กลาวไดวา จริยธรรม เปนธรรมในการประพฤติที่ดี
ที่ตระหนักรูไดดวยการมีจิตสํานึกที่ดีเทานั้น โดยสรุปเมื่อกลาวถึงจรรยาบรรณของอาชีพหรือวิชาชีพใดจึงหมายถึง
ขอกําหนดความประพฤติที่ดีงามของอาชีพหรือวิชาชีพที่องคกรอาชีพหรือวิชาชีพนั้นๆ จัดทําข้ึนนั่นเอง เชน 
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม จรรยาบรรณแพทย และจรรยาบรรณตัวแทนประกันภัย เปนตน 

                                                           
1 http://www.royin.go.th/dictionary/ 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-5 
 

นอกจากนั้น องคกรหลายแหงยังมีการกําหนดประมวลความประพฤติในชื่อตางๆ กัน เชน ประมวลขอพึง
ปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) ประมวลความประพฤติ (Code of Conduct) ประมวลจริยธรรม (Code of 
Ethics) และประมวลจริยธรรมและความประพฤติ (Code of Ethics and Conduct) ซึ่งลวนแตกลาวถึงเนื้อหาสาระ
ของจริยธรรมที่คลายคลึงกัน  
 

2. ความสําคัญของจรรยาบรรณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทไวในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลยัมหิดล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 วา 
“การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลายลักษณ

อักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผูใดลวงละเมิดก็
อาจกอใหเกิดความเสยีหายแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได เหตุนี้ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมี
ความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจน และศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึงปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความ 
สําเร็จ ไดรับความเชื่อถือยกยองในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง” 

จากพระบรมราโชวาทที่ไดยกมาขางตน จะเห็นไดวา จรรยาบรรณเปนคุณธรรมที่ทุกอาชีพตองประพฤติ
ปฏิบัติ หากไมประพฤติปฏิบัติแลว อาจจะเกิดความเสียหายได การมีความรูความสามารถในการทํางานใหสําเร็จเพียง
อยางเดียวนั้น อาจไมไดรับความยกยองเชื่อถือและใหเกียรติได 

ทัศนชัย บัณฑิตกุล (2558) ไดสรุปความสําคัญของจรรยาบรรณไว 2 ขอใหญ คือ 
 1) มีคาตอตนเอง กลาวคือ ผูที่มีจรรยาบรรณหรือจริยธรรม จะทําใหบุคคลนั้นมีความประพฤติที่ดีงาม มี
ระเบียบวินัย มีน้ําใจเอ้ืออาทร มีบุคลิกภาพที่ดี นาเชื่อถือ นาคบหา มีเสนหในตัวเอง คนอยากเขาใกลเพราะเขาใกล
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4-6     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 2) ลูกคามีความไววางใจตอการดําเนินงานที่ซื่อสัตยและโปรงใส ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ทํางานอยาง
ซื่อสัตย โปรงใส ตรงไปตรงมา เปดเผยขอมูลที่จําเปนตอลูกคาอยางครบถวน ยอมทําใหลูกคามีความเชื่อถือไววางใจใน
ตัวแทนประกันวินาศภัย  
 3) เปนที่ยอมรับนับถือของคูแขงขันและสังคม การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยทํางานอยางมีจรรยาบรรณ 
ยอมไมทําใหเกิดการฝาฝนตอกฎหมายและหลักจรรยาบรรณที่กําหนดข้ึน จึงไมไดรับการลงโทษจากหนวยงานกํากับ
ดูแล ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยดวยกันตลอดจนผูที่เก่ียวของในสังคมประกันวินาศภัยยอมใหความยอมรับนับถือ 

4) สรางความมั่นใจใหแกบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดในการทํางานรวมกัน ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ 
ไมทําผิด และประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณครบถวน ยอมทําใหบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดมีความสบายใจ 
และมีความมั่นใจที่จะสนับสนุนการทํางานของตัวแทนประกันวินาศภัย 
 5) ลดความเสี่ยงในการดําเนินงานจากการกระทําที่อาจผิดกฎหมาย แนนอนวา เมื่อตัวแทนประกันวินาศภัย
ดําเนินงานอยางมีจรรยาบรรณแลว ยอมมีความรอบคอบ ศึกษาและรูเร่ืองของตัวบทกฎหมายจริง จึงไมกระทําการใด
ที่ผิดกฎหมาย  
 6) เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทํางาน การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยทํางานอยางมีจรรยาบรรณ  
จะชวยในการมุงมั่นสรางผลงานไดอยางเต็มที่และเกิดประสิทธิภาพในการทํางานจากความสามารถของตนเองและจาก
การสงเสริมสนับสนุนของบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัด 

จะเห็นไดวาปจจุบันธุรกิจประกันภัยใหนําเอาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Corporate 
Governance) มาใช ทําใหทุกฝายที่เก่ียวของใหความสําคัญกับเร่ืองของจรรยาบรรณธุรกิจมากข้ึน ดังจะเห็นไดวา 
หนวยงานกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันภัยตางๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัย ตางมีการระบุเร่ืองของ
จรรยาบรรณไวในเว็บไซตและรายงานประจําปกันแทบทั้งสิ้น  

ทั้งนี้เนื่องจากจรรยาบรรณธุรกิจเปนเร่ืองของการปฏิบัติงานดวยการใชจิตสํานึกที่ชอบดวยจริยธรรมของ
บุคคล ดังนั้น เพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนและปฏิบัติไดจริง จรรยาบรรณจึงมักจะจัดทําเปนเอกสารที่ระบุขอ
ปฏิบัติที่พึงกระทําและขอหามตางๆ ไวเปนแนวทางในการดําเนินการสําหรับบุคคลหรือบุคคลตางๆ ภายในองคกร  
ดังจะขอยกตัวอยางจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยแหงหนึ่งซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย1

2 มาเปนตัวอยางดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
2 http://www.bangkokinsurance.com/company/ethics 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-7 
 

 
1. บทนํา  

จรรยาบรรณของบริษัทฯ ฉบับน้ีประมวลข้ึนจากจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติท่ีดีท่ีบริษัทฯ มุงหวัง ซึ่งมีรากฐาน
มาจากอุดมการณและปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจรรยาบรรณฉบับน้ี 
เพ่ือใหกรรมการและพนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ท่ีบริษัทฯ วาจางใหมา
ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอและยึดถือเปนคติประจําใจ ในการปฏิบัติของกรรมการและ
พนักงานทุกคน 

 
2. อุดมการณและปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

อุดมการณอันแนวแนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี 3 ประการ ดังน้ี 
1.  สรางความมั่นคง บริษัทฯ มุงเสริมสรางความมั่นคงใหแกธุรกิจและสังคม โดยทําหนาท่ีรับโอนภาระ

ความเสี่ยงภัยประเภทตางๆ จากธุรกิจและสังคม ทําใหผูท่ีเก่ียวของหมดความกังวลใจในความไมแนนอนตางๆ  
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดดวยภัยพิบัตินานาประการ และเมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึน บริษัทฯ มีหนาท่ีบรรเทาความเดือดรอน 
เพ่ือใหผูประสบภัยสามารถดําเนินการตอไปไดตามปกติ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมุงพัฒนาการบริการและรูปแบบความ
คุมครองประเภทใหมๆ  เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด ตลอดจนเสริมสรางภาพลักษณของธุรกิจประกันวินาศภัย 
ใหเปนท่ียอมรับในสังคมอยางท่ัวถึงเชนเดียวกับนานาประเทศ  

2.  ดํารงศรัทธา บริษัทฯ มีเจตนารมณอันแนวแนในการสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนโดยใหบริการท่ีมีคุณภาพ 
เปนเลิศ มีความซื่อตรง ยุติธรรม และมีคุณธรรม ตลอดจนคิดคนและพัฒนาการบริการใหมๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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ท่ีไดมีสวนรวมสรางความเจริญกาวหนาใหแกบริษัทฯ  
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4-6     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 2) ลูกคามีความไววางใจตอการดําเนินงานที่ซื่อสัตยและโปรงใส ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ทํางานอยาง
ซื่อสัตย โปรงใส ตรงไปตรงมา เปดเผยขอมูลที่จําเปนตอลูกคาอยางครบถวน ยอมทําใหลูกคามีความเชื่อถือไววางใจใน
ตัวแทนประกันวินาศภัย  
 3) เปนที่ยอมรับนับถือของคูแขงขันและสังคม การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยทํางานอยางมีจรรยาบรรณ 
ยอมไมทําใหเกิดการฝาฝนตอกฎหมายและหลักจรรยาบรรณที่กําหนดข้ึน จึงไมไดรับการลงโทษจากหนวยงานกํากับ
ดูแล ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยดวยกันตลอดจนผูที่เก่ียวของในสังคมประกันวินาศภัยยอมใหความยอมรับนับถือ 

4) สรางความมั่นใจใหแกบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดในการทํางานรวมกัน ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ 
ไมทําผิด และประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณครบถวน ยอมทําใหบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดมีความสบายใจ 
และมีความมั่นใจที่จะสนับสนุนการทํางานของตัวแทนประกันวินาศภัย 
 5) ลดความเสี่ยงในการดําเนินงานจากการกระทําที่อาจผิดกฎหมาย แนนอนวา เมื่อตัวแทนประกันวินาศภัย
ดําเนินงานอยางมีจรรยาบรรณแลว ยอมมีความรอบคอบ ศึกษาและรูเร่ืองของตัวบทกฎหมายจริง จึงไมกระทําการใด
ที่ผิดกฎหมาย  
 6) เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทํางาน การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยทํางานอยางมีจรรยาบรรณ  
จะชวยในการมุงมั่นสรางผลงานไดอยางเต็มที่และเกิดประสิทธิภาพในการทํางานจากความสามารถของตนเองและจาก
การสงเสริมสนับสนุนของบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัด 

จะเห็นไดวาปจจุบันธุรกิจประกันภัยใหนําเอาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Corporate 
Governance) มาใช ทําใหทุกฝายที่เก่ียวของใหความสําคัญกับเร่ืองของจรรยาบรรณธุรกิจมากข้ึน ดังจะเห็นไดวา 
หนวยงานกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันภัยตางๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัย ตางมีการระบุเร่ืองของ
จรรยาบรรณไวในเว็บไซตและรายงานประจําปกันแทบทั้งสิ้น  

ทั้งนี้เนื่องจากจรรยาบรรณธุรกิจเปนเร่ืองของการปฏิบัติงานดวยการใชจิตสํานึกที่ชอบดวยจริยธรรมของ
บุคคล ดังนั้น เพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนและปฏิบัติไดจริง จรรยาบรรณจึงมักจะจัดทําเปนเอกสารที่ระบุขอ
ปฏิบัติที่พึงกระทําและขอหามตางๆ ไวเปนแนวทางในการดําเนินการสําหรับบุคคลหรือบุคคลตางๆ ภายในองคกร  
ดังจะขอยกตัวอยางจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยแหงหนึ่งซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย1

2 มาเปนตัวอยางดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
2 http://www.bangkokinsurance.com/company/ethics 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-7 
 

 
1. บทนํา  

จรรยาบรรณของบริษัทฯ ฉบับน้ีประมวลข้ึนจากจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติท่ีดีท่ีบริษัทฯ มุงหวัง ซึ่งมีรากฐาน
มาจากอุดมการณและปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจรรยาบรรณฉบับน้ี 
เพ่ือใหกรรมการและพนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ท่ีบริษัทฯ วาจางใหมา
ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอและยึดถือเปนคติประจําใจ ในการปฏิบัติของกรรมการและ
พนักงานทุกคน 

 
2. อุดมการณและปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

อุดมการณอันแนวแนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี 3 ประการ ดังน้ี 
1.  สรางความมั่นคง บริษัทฯ มุงเสริมสรางความมั่นคงใหแกธุรกิจและสังคม โดยทําหนาท่ีรับโอนภาระ

ความเสี่ยงภัยประเภทตางๆ จากธุรกิจและสังคม ทําใหผูท่ีเก่ียวของหมดความกังวลใจในความไมแนนอนตางๆ  
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดดวยภัยพิบัตินานาประการ และเมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึน บริษัทฯ มีหนาท่ีบรรเทาความเดือดรอน 
เพ่ือใหผูประสบภัยสามารถดําเนินการตอไปไดตามปกติ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมุงพัฒนาการบริการและรูปแบบความ
คุมครองประเภทใหมๆ  เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด ตลอดจนเสริมสรางภาพลักษณของธุรกิจประกันวินาศภัย 
ใหเปนท่ียอมรับในสังคมอยางท่ัวถึงเชนเดียวกับนานาประเทศ  

2.  ดํารงศรัทธา บริษัทฯ มีเจตนารมณอันแนวแนในการสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนโดยใหบริการท่ีมีคุณภาพ 
เปนเลิศ มีความซื่อตรง ยุติธรรม และมีคุณธรรม ตลอดจนคิดคนและพัฒนาการบริการใหมๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

3.  พัฒนาองคการ บริษัทฯ มุงสงเสริมพัฒนาพนักงานใหเกิดความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยางมืออาชีพ จนมีความกาวหนาไปพรอมๆ กับความเจริญเติบโตของบริษัทฯ ท้ังยังสนับสนุนใหพนักงานไดมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีความสามัคคีและจริงใจตอกัน ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการทํางานดวย
อุปกรณท่ีทันสมัย มีสภาพแวดลอมท่ีดี สงเสริมการทํางานเปนทีมใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน และมีความภูมิใจ
ท่ีไดมีสวนรวมสรางความเจริญกาวหนาใหแกบริษัทฯ  

จากอุดมการณดังกลาวบริษัทฯ ไดนํามากําหนดเปนปรัชญาหรือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจหลัก 7 ประการ 
ดังนี้ 
 1. ดานผูถือหุน บริษัทฯ จะดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
และสม่ําเสมอ จะดูแลรักษากองทุน ทรัพยสิน และสถานภาพทางการเงินใหมีสภาวะมั่นคง เพ่ือความคงอยูและความ
เจรญิเติบโตอยางตอเน่ือง รวมถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน  
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2. ดานลูกคา คูคา และการบริการ บริษัทฯ มุงมั่นในการใหบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ซื่อตรง และยุติธรรม 

พรอมสรางความประทับใจ ความเช่ือมั่น และความศรัทธา ดวยทีมงานมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ลูกคา  

3. ดานการทํางาน การพัฒนาระบบขอมูล ระบบงาน และระบบเทคโนโลยี บริษัทฯ มุงเนนการ
บริหารงานแบบมืออาชีพ โดยใหพนักงานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น มีเปาหมายและแผนงานท่ีชัดเจน และมีการ
วัดผลอยางเปนระบบ ทํางานเปนทีม สงเสริมบรรยากาศการทํางานใหเกิดความคิดสรางสรรค เปดเผย และจริงใจ 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และนําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางผลประโยชน
สูงสุดแกบริษัทฯ  

4. ดานการสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ เช่ือมั่นวา "พนักงาน" เปนทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุด จึง
มุงสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีเปนคนดี มีคุณธรรม มีความรูความสามารถ โดยใหความสําคัญในการอบรมและพัฒนา
พนักงานใหมีความกาวหนา และมีการประเมินผลงานอยางเปนระบบ ตลอดจนใหผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีจูงใจ
และยุติธรรม  

5. ดานการแขงขันทางธรุกิจ บริษัทฯ จะแขงขันทางการคาภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี ไมละเมิด
ความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไมเหมาะสม อีกท้ังไมทําลายช่ือเสียงดวยการกลาวหาใหราย
คูแขง  

6. ดานความรับผิดชอบตอภาครัฐ บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมาย จะดํารงไวซึ่ง
สัมพันธภาพท่ีดีกับหนวยงานภาครัฐท่ีกํากับดูแลบริษัทฯ โดยการติดตอประสานงานอยางเปดเผย และพรอมใหความ
รวมมือในการใหขอมูลขาวสาร ตามท่ีหนวยงานภาครัฐท่ีกํากับดูแลรองขอ เพ่ือแสดงถึงความโปรงใส ตลอดจนสราง
ความมั่นใจ และความเช่ือถือซึ่งกันและกัน  

7. ดานความรับผิดชอบตอสังคม นอกเหนือจากการสรางความมั่นคงใหแกสังคมแลว บริษัทฯ จะปฏิบัติตน
เปนพลเมืองดี ไมกระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายตอสังคมและสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงการคืนกําไรสวนหน่ึงท่ีมี
สวนสรางสรรคสังคมอยางสม่ําเสมอ และจะสรางจิตสํานึกแกพนักงานทุกระดับ ใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยาง
จริงจังและตอเน่ือง  
 
3. จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูรับมอบอํานาจจาก ผูถือหุน ใหดําเนินภารกิจ
ตางๆ ของบริษัทฯ เพ่ือใหเกิดประโยชนท่ีดีท่ีสุดแกผูถือหุน รวมถึงการดูแลผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ใหไดรับการปฏิบัติอยาง
เหมาะสม ถูกตอง และเปนธรรม และเพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจดังกลาวของคณะกรรมการฯ เปนไปอยางโปรงใส คณะ
กรรมการฯ จึงไดจัดทําขอกําหนดจรรยาบรรณสําหรับกรรมการข้ึน เพ่ือยึดถือเปนหลักปฏิบัติตามมาตรฐานดาน
จรรยาบรรณท่ีดีของกรรมการ ดังน้ี 

1. ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน  
2. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสจุรติ มีคุณธรรม และยุติธรรม เพ่ือผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูมีสวนไดเสีย

ทุกกลุม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-9 
 

3. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง และศึกษาทําความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ การตัดสินใจในกรณี 
ใดๆ ตองอยูบนพ้ืนฐานของการมีขอมูลท่ีเพียงพอและนาเช่ือถือ รวมถึงการบันทึกเหตุผลของการตัดสินใจน้ันๆ ไวเปน
หลักฐาน  

4. พึงหลีกเลี่ยงความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนของบริษัทฯ ในกรณีท่ีไมอาจ
หลีกเลี่ยงได กรรมการตองเปดเผยรายการท่ีเปนผลประโยชนขัดแยงใหท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ  

5. พึงหลีกเลี่ยงการเปนกรรมการหรือมีสวนไดเสียในกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัทฯ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม  

6. ตองไมใชความลับของบริษัทฯ ไปในทางท่ีผิด อีกท้ังไมแสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการเปนกรรมการ
บริษัทฯ  

 
4. จรรยาบรรณสําหรับพนักงาน  

จรรยาบรรณสําหรับพนักงาน หมายถึง จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ เช่ือวาสิ่งเหลาน้ี
ไดยึดถือปฏิบัติกันเปนประเพณีสืบตอกันมาจนเปนท่ีเช่ือถือในวงการตางๆ โดยท่ัวไป บริษัทฯ ปรารถนาเปนอยางยิ่งท่ี
จะใหพนักงานทุกคนประพฤติตามหลักจรรยาบรรณน้ีอยางสม่ําเสมอ สําหรับ “พนักงาน” ในท่ีน้ีหมายรวมถึง พนักงาน
ทุกระดับตั้งแตกรรมการผูอํานวยการใหญลงมา รวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ท่ีบริษัทฯ 
วาจางใหมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ดวย ซึ่งจรรยาบรรณสําหรับพนักงานมีดังตอไปน้ี 

1.  จริยธรรมตอบริษทัฯ  
1.1  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ถือประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ อุทิศตนใหแกงานอยาง

เต็มท่ี พยายามปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  
1.2  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม  

1) ไมใชอํานาจหนาท่ีหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ในการแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน  

2)  ไมใชขอมูลขาวสารอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ท่ียัง
มิไดเปดเผยตอสาธารณะ เพ่ือแสวงหากําไรหรือผลประโยชน ไมวาทางตรงหรือทางออม 

1.3  รักษาความลับของบริษัทฯ โดยเครงครัด ระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขาวสารท่ีเปนความลับของ
บริษัทฯ รั่วไหลหรือไปถึงผูท่ีไมเก่ียวของ อันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ 

1.4  ระมัดระวังการแสดงความเห็นตอบุคคลภายนอก ในเรื่องท่ีอาจกระทบกระเทือนตอช่ือเสียงและ
การดําเนินงานของบริษัทฯ 

1.5  ปฏิบัติตามระเบียบวินัยท่ีบริษัทฯ กําหนดอยางเครงครัด 
1.6  ใชและรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนอยางดีท่ีสุด และไมนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

2.  จริยธรรมตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน  
  2.1  รับฟงคําแนะนําของผูบังคับบัญชา และไมปฏิบัติงานขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับ-

บัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูสั่ง รวมท้ังควรมีความสุภาพตอพนักงานท่ีมีตําแหนงเหนือตน 
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2. ดานลูกคา คูคา และการบริการ บริษัทฯ มุงมั่นในการใหบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ซื่อตรง และยุติธรรม 

พรอมสรางความประทับใจ ความเช่ือมั่น และความศรัทธา ดวยทีมงานมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ลูกคา  

3. ดานการทํางาน การพัฒนาระบบขอมูล ระบบงาน และระบบเทคโนโลยี บริษัทฯ มุงเนนการ
บริหารงานแบบมืออาชีพ โดยใหพนักงานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น มีเปาหมายและแผนงานท่ีชัดเจน และมีการ
วัดผลอยางเปนระบบ ทํางานเปนทีม สงเสริมบรรยากาศการทํางานใหเกิดความคิดสรางสรรค เปดเผย และจริงใจ 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และนําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางผลประโยชน
สูงสุดแกบริษัทฯ  

4. ดานการสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ เช่ือมั่นวา "พนักงาน" เปนทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุด จึง
มุงสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีเปนคนดี มีคุณธรรม มีความรูความสามารถ โดยใหความสําคัญในการอบรมและพัฒนา
พนักงานใหมีความกาวหนา และมีการประเมินผลงานอยางเปนระบบ ตลอดจนใหผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีจูงใจ
และยุติธรรม  

5. ดานการแขงขันทางธรุกิจ บริษัทฯ จะแขงขันทางการคาภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี ไมละเมิด
ความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไมเหมาะสม อีกท้ังไมทําลายช่ือเสียงดวยการกลาวหาใหราย
คูแขง  

6. ดานความรับผิดชอบตอภาครัฐ บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมาย จะดํารงไวซึ่ง
สัมพันธภาพท่ีดีกับหนวยงานภาครัฐท่ีกํากับดูแลบริษัทฯ โดยการติดตอประสานงานอยางเปดเผย และพรอมใหความ
รวมมือในการใหขอมูลขาวสาร ตามท่ีหนวยงานภาครัฐท่ีกํากับดูแลรองขอ เพ่ือแสดงถึงความโปรงใส ตลอดจนสราง
ความมั่นใจ และความเช่ือถือซึ่งกันและกัน  

7. ดานความรับผิดชอบตอสังคม นอกเหนือจากการสรางความมั่นคงใหแกสังคมแลว บริษัทฯ จะปฏิบัติตน
เปนพลเมืองดี ไมกระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายตอสังคมและสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงการคืนกําไรสวนหน่ึงท่ีมี
สวนสรางสรรคสังคมอยางสม่ําเสมอ และจะสรางจิตสํานึกแกพนักงานทุกระดับ ใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยาง
จริงจังและตอเน่ือง  
 
3. จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูรับมอบอํานาจจาก ผูถือหุน ใหดําเนินภารกิจ
ตางๆ ของบริษัทฯ เพ่ือใหเกิดประโยชนท่ีดีท่ีสุดแกผูถือหุน รวมถึงการดูแลผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ใหไดรับการปฏิบัติอยาง
เหมาะสม ถูกตอง และเปนธรรม และเพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจดังกลาวของคณะกรรมการฯ เปนไปอยางโปรงใส คณะ
กรรมการฯ จึงไดจัดทําขอกําหนดจรรยาบรรณสําหรับกรรมการข้ึน เพ่ือยึดถือเปนหลักปฏิบัติตามมาตรฐานดาน
จรรยาบรรณท่ีดีของกรรมการ ดังน้ี 

1. ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน  
2. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสจุรติ มีคุณธรรม และยุติธรรม เพ่ือผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูมีสวนไดเสีย

ทุกกลุม  
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3. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง และศึกษาทําความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ การตัดสินใจในกรณี 
ใดๆ ตองอยูบนพ้ืนฐานของการมีขอมูลท่ีเพียงพอและนาเช่ือถือ รวมถึงการบันทึกเหตุผลของการตัดสินใจน้ันๆ ไวเปน
หลักฐาน  

4. พึงหลีกเลี่ยงความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนของบริษัทฯ ในกรณีท่ีไมอาจ
หลีกเลี่ยงได กรรมการตองเปดเผยรายการท่ีเปนผลประโยชนขัดแยงใหท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ  

5. พึงหลีกเลี่ยงการเปนกรรมการหรือมีสวนไดเสียในกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัทฯ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม  

6. ตองไมใชความลับของบริษัทฯ ไปในทางท่ีผิด อีกท้ังไมแสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการเปนกรรมการ
บริษัทฯ  

 
4. จรรยาบรรณสําหรับพนักงาน  

จรรยาบรรณสําหรับพนักงาน หมายถึง จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ เช่ือวาสิ่งเหลาน้ี
ไดยึดถือปฏิบัติกันเปนประเพณีสืบตอกันมาจนเปนท่ีเช่ือถือในวงการตางๆ โดยท่ัวไป บริษัทฯ ปรารถนาเปนอยางยิ่งท่ี
จะใหพนักงานทุกคนประพฤติตามหลักจรรยาบรรณน้ีอยางสม่ําเสมอ สําหรับ “พนักงาน” ในท่ีน้ีหมายรวมถึง พนักงาน
ทุกระดับตั้งแตกรรมการผูอํานวยการใหญลงมา รวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ท่ีบริษัทฯ 
วาจางใหมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ดวย ซึ่งจรรยาบรรณสําหรับพนักงานมีดังตอไปน้ี 

1.  จริยธรรมตอบริษัทฯ  
1.1  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ถือประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ อุทิศตนใหแกงานอยาง

เต็มท่ี พยายามปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  
1.2  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม  

1) ไมใชอํานาจหนาท่ีหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ในการแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน  

2)  ไมใชขอมูลขาวสารอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ท่ียัง
มิไดเปดเผยตอสาธารณะ เพ่ือแสวงหากําไรหรือผลประโยชน ไมวาทางตรงหรือทางออม 

1.3  รักษาความลับของบริษัทฯ โดยเครงครัด ระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขาวสารท่ีเปนความลับของ
บริษัทฯ รั่วไหลหรือไปถึงผูท่ีไมเก่ียวของ อันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ 

1.4  ระมัดระวังการแสดงความเห็นตอบุคคลภายนอก ในเรื่องท่ีอาจกระทบกระเทือนตอช่ือเสียงและ
การดําเนินงานของบริษัทฯ 

1.5  ปฏิบัติตามระเบียบวินัยท่ีบริษัทฯ กําหนดอยางเครงครัด 
1.6  ใชและรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนอยางดีท่ีสุด และไมนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

2.  จริยธรรมตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน  
  2.1  รับฟงคําแนะนําของผูบังคับบัญชา และไมปฏิบัติงานขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับ-

บัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูสั่ง รวมท้ังควรมีความสุภาพตอพนักงานท่ีมีตําแหนงเหนือตน 
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ของบริษัทปฏิบัติหนาที่ดวยการยึดมั่นในกฎหมายและกฎระเบียบและหลักจรรยาบรรณ และควรกําหนดหลักจรรยา-
บรรณและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยไวดวย  

เมื่อตัวแทนประกันวินาศภัยทําหนาที่ในนามของบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดในการชักชวนบุคคลใหทํา
สัญญาประกันภัยกับบริษัท บริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดจึงมีหนาที่โดยตรงในการควบคุมพฤติกรรมการทํางานของ
ตัวแทนประกันวินาศภัยใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของบริษัท และหลักจรรยาบรรณทั้ง 9 ขอ2

3 ในกรณีที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยดําเนินงานภายในขอบอํานาจของสัญญาการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่ทําข้ึนกับบริษัทแลวกระทํา
การฝาฝนกฎหมายทําใหเกิดความเสียหาย บริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดตองมีความรับผิดชอบตามกฎหมายดวย 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย แตในสวนของการไมประพฤติปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณนั้น หากไมเปนการกระทําการฝาฝนกฎหมายดวยแลว ก็ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทประกันวินาศภัย 
ตนสังกัดเองวาจะจัดการอยางไร    

เมื่อพิจารณาถึงความจริงที่เปนที่ยอมรับกันเปนสากลวา ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจที่อาศัยความสุจริต
อยางยิ่ง ซึ่งเปนคุณธรรมที่สูงกวาความซื่อสัตยนั้น ศัพทที่ใหความหมายตรงกัน คือ Integrity ซึ่งพจนานุกรมมักให
ความหมายเปนภาษาไทยวา ความซื่อสัตยสุจริต ความมีศีลธรรมจรรยา การยึดหลักความเที่ยงธรรม ธานินทร  
กรัยวิเชียร (2551) ไดใหความหมายของคําวา Integrity วา การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม หลักเกณฑสําคัญที่จะ
พิจารณาวาบุคคลใดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรมหรือไมนั้น ใหพิจารณาจากขอปฏิบัติ 3 ข้ันตอนที่เสนอแนะโดย 
ศาสตราจารยสตีเฟน แอล. คารเตอร แหงมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ดังนี ้

1. พินิจพิเคราะหแยกแยะวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ถูกตอง หรือสิ่งใดเปนสิ่งที่ผิด ใหกระจางชัด 
2. ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อวาถูกตองอยางเครงครัด แมจะทําใหตนลําบากหรือเสียผลประโยชนก็ตาม 
3. ประกาศใหผูอ่ืนไดทราบโดยทั่วกันวาตนไดปฏิบัติไปเชนนั้นโดยไดพินิจพิเคราะหแยกแยะวาเปนสิ่งที่

ถูกตองแลว 
จากขอปฏิบัติ 3 ข้ันตอน ยกตัวอยางของตัวแทนประกันวินาศภัยผูหนึ่งปฏิเสธการรับคาบําเหน็จจากบริษัท

ประกันวินาศภัยตนสังกัดที่จายเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งตนพิจารณาแลววาเปนสิ่งที่ไมถูกตองแมวาการ
รับคาบําเหน็จเกินนั้นจะไมขัดตอกฎหมายก็ตาม นอกจากการปฏิเสธที่ทําใหตนเองตองเสียผลประโยชนที่จะไดจากคา
บําเหน็จนั้นแลว ยังไดแจงใหลูกคา และพนักงานของบริษัททราบดวย  

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา กฎหมายบัญญัติไววาบริษัทประกันวินาศภัยมีความผิดที่จายคาบําเหน็จ 
สูงกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด แตไมมีการบัญญัติวาตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งเปนผูรับมีความผิด แตตัวแทนประกัน
วินาศภัยเห็นวา การรับคาบําเหน็จที่เกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดนั้นเปนการสนับสนุนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
นั่นเอง 

ธานินทร กรัยวิเชียร (2551) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวาง การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม กับ 
ความซื่อสัตย ไวอยางนาสนใจดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 http://www.oic.or.th/sites/default/files/moral/morality_agent_nl.pdf 
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2.2  ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใสและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
เพ่ือใหมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ถายทอดความรู และสนับสนุนดานการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบ-
การณอยูเสมอ 

2.3  รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาเก่ียวกับงาน และพิจารณานําไปใชในทาง
ท่ีเปนประโยชนตองาน 

2.4  รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ
เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ 

2.5  พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ ไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 
และปรับปรุงตนเองใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

2.6  ใหเกียรติผูอ่ืนไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน รวมถึงไมนําเรื่องราวของ
พนักงานอ่ืน มาวิพากษวิจารณในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน 

3.  จริยธรรมตอตนเอง  
3.1  ศึกษาหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.2  ยึดมั่นในคุณธรรม ละเวนจากอบายมุขท้ังปวง และไมประพฤติตนในทางท่ีอาจทําใหเสื่อมเสีย

ช่ือเสียงท้ังของตนเองและบริษัทฯ 
4.  จริยธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

4.1  เขารวมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน เพ่ือสรางสรรคและพัฒนาสังคมโดยสวนรวมตามกําลัง
ความสามารถท่ีจะทําได 

4.2  ประพฤติปฏิบัติตนใหอยูภายในกรอบของกฎหมาย พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกผูอ่ืนโดยไมเปนธรรม 

5.  การรักษาจรรยาบรรณ เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ท่ี
จะตองรับทราบ ทําความเขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด ผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลให
พนักงานภายใตการบังคับบัญชาทราบ เขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อยางจริงจัง กรณีเกิดขอสงสัย
หรือมีปญหาในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ใหปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ใหเกิดความกระจาง การ 
ไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว อาจไดรับการพิจารณาโทษตามท่ีประกาศไวในระเบียบท่ีเก่ียวของ  

 
  

จากตัวอยางที่ยกมาขางตนนี้ จะเห็นไดวา ปจจุบันการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทนั้น จะตองเร่ิมมา
จากวิสัยทัศน อุดมการณ และปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทกอน แลวจึงกําหนดเปนจรรยาบรรณ หรือ
จริยธรรมในการทํางานของบุคลากรแตละระดับในบริษัทข้ึนมาใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป  

อยางไรก็ตาม จากตัวอยางจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยที่ยกมาขางตน ไมมีการกลาวถึงจรรยา-
บรรณของบริษัทตอตัวแทนประกันวนิาศภัยและจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยตอลูกคาและบริษัท รวมถึง
บทลงโทษแตอยางใด ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัยที่ไดรับมอบอํานาจและความไววางใจจากผูถือหุนใน
การบริหารกิจการของบริษัท ควรมีบทบาทและความรับผิดชอบที่สําคัญยิ่งในการสนับสนุนใหตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

4-10     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

2.2  ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใสและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
เพ่ือใหมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ถายทอดความรู และสนับสนุนดานการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบ-
การณอยูเสมอ 

2.3  รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาเก่ียวกับงาน และพิจารณานําไปใชในทาง
ท่ีเปนประโยชนตองาน 

2.4  รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ
เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ 

2.5  พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ ไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 
และปรับปรุงตนเองใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

2.6  ใหเกียรติผูอ่ืนไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน รวมถึงไมนําเรื่องราวของ
พนักงานอ่ืน มาวิพากษวิจารณในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน 

3.  จริยธรรมตอตนเอง  
3.1  ศึกษาหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.2  ยึดมั่นในคุณธรรม ละเวนจากอบายมุขท้ังปวง และไมประพฤติตนในทางท่ีอาจทําใหเสื่อมเสีย

ช่ือเสียงท้ังของตนเองและบริษัทฯ 
4.  จริยธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

4.1  เขารวมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน เพ่ือสรางสรรคและพัฒนาสังคมโดยสวนรวมตามกําลัง
ความสามารถท่ีจะทําได 

4.2  ประพฤติปฏิบัติตนใหอยูภายในกรอบของกฎหมาย พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกผูอ่ืนโดยไมเปนธรรม 

5.  การรักษาจรรยาบรรณ เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ท่ี
จะตองรับทราบ ทําความเขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด ผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลให
พนักงานภายใตการบังคับบัญชาทราบ เขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อยางจริงจัง กรณีเกิดขอสงสัย
หรือมีปญหาในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ใหปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ใหเกิดความกระจาง การ 
ไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว อาจไดรับการพิจารณาโทษตามท่ีประกาศไวในระเบียบท่ีเก่ียวของ  

 
  

จากตัวอยางที่ยกมาขางตนนี้ จะเห็นไดวา ปจจุบันการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทนั้น จะตองเร่ิมมา
จากวิสัยทัศน อุดมการณ และปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทกอน แลวจึงกําหนดเปนจรรยาบรรณ หรือ
จริยธรรมในการทํางานของบุคลากรแตละระดับในบริษัทข้ึนมาใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป  

อยางไรก็ตาม จากตัวอยางจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยที่ยกมาขางตน ไมมีการกลาวถึงจรรยา-
บรรณของบริษัทตอตัวแทนประกันวนิาศภัยและจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยตอลูกคาและบริษัท รวมถึง
บทลงโทษแตอยางใด ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัยที่ไดรับมอบอํานาจและความไววางใจจากผูถือหุนใน
การบริหารกิจการของบริษัท ควรมีบทบาทและความรับผิดชอบที่สําคัญยิ่งในการสนับสนุนใหตัวแทนประกันวินาศภัย 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-11 
 

ของบริษัทปฏิบัติหนาที่ดวยการยึดมั่นในกฎหมายและกฎระเบียบและหลักจรรยาบรรณ และควรกําหนดหลักจรรยา-
บรรณและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยไวดวย  

เมื่อตัวแทนประกันวินาศภัยทําหนาที่ในนามของบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดในการชักชวนบุคคลใหทํา
สัญญาประกันภัยกับบริษัท บริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดจึงมีหนาที่โดยตรงในการควบคุมพฤติกรรมการทํางานของ
ตัวแทนประกันวินาศภัยใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของบริษัท และหลักจรรยาบรรณทั้ง 9 ขอ2

3 ในกรณีที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยดําเนินงานภายในขอบอํานาจของสัญญาการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่ทําข้ึนกับบริษัทแลวกระทํา
การฝาฝนกฎหมายทําใหเกิดความเสียหาย บริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดตองมีความรับผิดชอบตามกฎหมายดวย 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย แตในสวนของการไมประพฤติปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณนั้น หากไมเปนการกระทําการฝาฝนกฎหมายดวยแลว ก็ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทประกันวินาศภัย 
ตนสังกัดเองวาจะจัดการอยางไร    

เมื่อพิจารณาถึงความจริงที่เปนที่ยอมรับกันเปนสากลวา ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจที่อาศัยความสุจริต
อยางยิ่ง ซึ่งเปนคุณธรรมที่สูงกวาความซื่อสัตยนั้น ศัพทที่ใหความหมายตรงกัน คือ Integrity ซึ่งพจนานุกรมมักให
ความหมายเปนภาษาไทยวา ความซื่อสัตยสุจริต ความมีศีลธรรมจรรยา การยึดหลักความเที่ยงธรรม ธานินทร  
กรัยวิเชียร (2551) ไดใหความหมายของคําวา Integrity วา การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม หลักเกณฑสําคัญที่จะ
พิจารณาวาบุคคลใดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรมหรือไมนั้น ใหพิจารณาจากขอปฏิบัติ 3 ข้ันตอนที่เสนอแนะโดย 
ศาสตราจารยสตีเฟน แอล. คารเตอร แหงมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ดังนี้ 

1. พินิจพิเคราะหแยกแยะวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ถูกตอง หรือสิ่งใดเปนสิ่งที่ผิด ใหกระจางชัด 
2. ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อวาถูกตองอยางเครงครัด แมจะทําใหตนลําบากหรือเสียผลประโยชนก็ตาม 
3. ประกาศใหผูอ่ืนไดทราบโดยทั่วกันวาตนไดปฏิบัติไปเชนนั้นโดยไดพินิจพิเคราะหแยกแยะวาเปนสิ่งที่

ถูกตองแลว 
จากขอปฏิบัติ 3 ข้ันตอน ยกตัวอยางของตัวแทนประกันวินาศภัยผูหนึ่งปฏิเสธการรับคาบําเหน็จจากบริษัท

ประกันวินาศภัยตนสังกัดที่จายเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งตนพิจารณาแลววาเปนสิ่งที่ไมถูกตองแมวาการ
รับคาบําเหน็จเกินนั้นจะไมขัดตอกฎหมายก็ตาม นอกจากการปฏิเสธที่ทําใหตนเองตองเสียผลประโยชนที่จะไดจากคา
บําเหน็จนั้นแลว ยังไดแจงใหลูกคา และพนักงานของบริษัททราบดวย  

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา กฎหมายบัญญัติไววาบริษัทประกันวินาศภัยมีความผิดที่จายคาบําเหน็จ 
สูงกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด แตไมมีการบัญญัติวาตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งเปนผูรับมีความผิด แตตัวแทนประกัน
วินาศภัยเห็นวา การรับคาบําเหน็จที่เกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดนั้นเปนการสนับสนุนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
นั่นเอง 

ธานินทร กรัยวิเชียร (2551) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวาง การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม กับ 
ความซื่อสัตย ไวอยางนาสนใจดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 http://www.oic.or.th/sites/default/files/moral/morality_agent_nl.pdf 

 

4-10     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

2.2  ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใสและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
เพ่ือใหมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ถายทอดความรู และสนับสนุนดานการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบ-
การณอยูเสมอ 

2.3  รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาเก่ียวกับงาน และพิจารณานําไปใชในทาง
ท่ีเปนประโยชนตองาน 

2.4  รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ
เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ 

2.5  พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ ไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 
และปรับปรุงตนเองใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

2.6  ใหเกียรติผูอ่ืนไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน รวมถึงไมนําเรื่องราวของ
พนักงานอ่ืน มาวิพากษวิจารณในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน 

3.  จริยธรรมตอตนเอง  
3.1  ศึกษาหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.2  ยึดมั่นในคุณธรรม ละเวนจากอบายมุขท้ังปวง และไมประพฤติตนในทางท่ีอาจทําใหเสื่อมเสีย

ช่ือเสียงท้ังของตนเองและบริษัทฯ 
4.  จริยธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

4.1  เขารวมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน เพ่ือสรางสรรคและพัฒนาสังคมโดยสวนรวมตามกําลัง
ความสามารถท่ีจะทําได 

4.2  ประพฤติปฏิบัติตนใหอยูภายในกรอบของกฎหมาย พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกผูอ่ืนโดยไมเปนธรรม 

5.  การรักษาจรรยาบรรณ เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ท่ี
จะตองรับทราบ ทําความเขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด ผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลให
พนักงานภายใตการบังคับบัญชาทราบ เขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อยางจริงจัง กรณีเกิดขอสงสัย
หรือมีปญหาในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ใหปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ใหเกิดความกระจาง การ 
ไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว อาจไดรับการพิจารณาโทษตามท่ีประกาศไวในระเบียบท่ีเก่ียวของ  

 
  

จากตัวอยางที่ยกมาขางตนนี้ จะเห็นไดวา ปจจุบันการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทนั้น จะตองเร่ิมมา
จากวิสัยทัศน อุดมการณ และปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทกอน แลวจึงกําหนดเปนจรรยาบรรณ หรือ
จริยธรรมในการทํางานของบุคลากรแตละระดับในบริษัทข้ึนมาใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป  

อยางไรก็ตาม จากตัวอยางจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยที่ยกมาขางตน ไมมีการกลาวถึงจรรยา-
บรรณของบริษัทตอตัวแทนประกันวนิาศภัยและจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยตอลูกคาและบริษัท รวมถึง
บทลงโทษแตอยางใด ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัยที่ไดรับมอบอํานาจและความไววางใจจากผูถือหุนใน
การบริหารกิจการของบริษัท ควรมีบทบาทและความรับผิดชอบที่สําคัญยิ่งในการสนับสนุนใหตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2.2  ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใสและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
เพ่ือใหมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ถายทอดความรู และสนับสนุนดานการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบ-
การณอยูเสมอ 

2.3  รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาเก่ียวกับงาน และพิจารณานําไปใชในทาง
ท่ีเปนประโยชนตองาน 

2.4  รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ
เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ 

2.5  พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ ไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 
และปรับปรุงตนเองใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

2.6  ใหเกียรติผูอ่ืนไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน รวมถึงไมนําเรื่องราวของ
พนักงานอ่ืน มาวิพากษวิจารณในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน 

3.  จริยธรรมตอตนเอง  
3.1  ศึกษาหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.2  ยึดมั่นในคุณธรรม ละเวนจากอบายมุขท้ังปวง และไมประพฤติตนในทางท่ีอาจทําใหเสื่อมเสีย

ช่ือเสียงท้ังของตนเองและบริษัทฯ 
4.  จริยธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

4.1  เขารวมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน เพ่ือสรางสรรคและพัฒนาสังคมโดยสวนรวมตามกําลัง
ความสามารถท่ีจะทําได 

4.2  ประพฤติปฏิบัติตนใหอยูภายในกรอบของกฎหมาย พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกผูอ่ืนโดยไมเปนธรรม 

5.  การรักษาจรรยาบรรณ เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ท่ี
จะตองรับทราบ ทําความเขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด ผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลให
พนักงานภายใตการบังคับบัญชาทราบ เขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อยางจริงจัง กรณีเกิดขอสงสัย
หรือมีปญหาในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ใหปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ใหเกิดความกระจาง การ 
ไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว อาจไดรับการพิจารณาโทษตามท่ีประกาศไวในระเบียบท่ีเก่ียวของ  

 
  

จากตัวอยางที่ยกมาขางตนนี้ จะเห็นไดวา ปจจุบันการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทนั้น จะตองเร่ิมมา
จากวิสัยทัศน อุดมการณ และปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทกอน แลวจึงกําหนดเปนจรรยาบรรณ หรือ
จริยธรรมในการทํางานของบุคลากรแตละระดับในบริษัทข้ึนมาใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป  

อยางไรก็ตาม จากตัวอยางจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยที่ยกมาขางตน ไมมีการกลาวถึงจรรยา-
บรรณของบริษัทตอตัวแทนประกันวนิาศภัยและจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยตอลูกคาและบริษัท รวมถึง
บทลงโทษแตอยางใด ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัยที่ไดรับมอบอํานาจและความไววางใจจากผูถือหุนใน
การบริหารกิจการของบริษัท ควรมีบทบาทและความรับผิดชอบที่สําคัญยิ่งในการสนับสนุนใหตัวแทนประกันวินาศภัย 
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“ถาหากทานเปนผูท่ีทํางานดวยความตั้งใจ เคารพกฎหมาย และกฎระเบียบในการทํางาน ไมเคยทุจริต  
คดโกง หรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ทานสามารถพูดไดวาทานเปนผูท่ีซื่อสัตยสุจริตคนหน่ึง แตหากบังเอิญทาน
ไดรูไดเห็นมาวา ผูใตบังคับบัญชาของทานไดปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ทําการฉอราษฎรบังหลวง แตทานก็เพิกเฉย ทําเอา
หูไปนาเอาตาไปไรปลอยใหบุคคลเหลาน้ันปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริตและทําการฉอราษฎรบังหลวงตอไป ดวยความเกรงใจ
หรือหวาดกลัวตออิทธิพลของบุคคลเหลาน้ัน หรือคิดวาไมใชธุระของทาน ท้ังๆ ท่ีบุคคลเหลาน้ันและพฤติกรรมของเขา
ก็อยูในความรับผิดชอบของทานโดยตรง แตในขณะเดียวกัน ทานก็ยังตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีของทานตอไปตามเดิม เชนน้ี 
ทานอาจกลาวไดวาทานยังคงความซื่อสัตยสุจริตอยูเชนเดิม เน่ืองจากทานไมไดเขาไปมีสวนในการทุจริตดังกลาว 
อยางไรก็ดี ทานคงไมสามารถพูดไดอยางเต็มปากวาทานเปนผูท่ียึดมั่นในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม เน่ืองจากทานปลอยให
สิ่งท่ีไมถูกตองชอบธรรมเกิดข้ึนและยังคงมีอยูตอไป ท้ังๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของทานเอง ตอเมื่อ
ทานไดพยายามปองกัน ยับยั้ง หรือ ตอตานการกระทําทุจริตดังกลาวแลว ทานจึงจะพูดไดวาทานเปนผูท่ียึดมั่นในสิ่งท่ี
ถูกตองชอบธรรม” 

   
 
หมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2551) ไดเขียนยกยองสรรเสริญถึงปูชนียบุคคลผูยึดมั่น

ในความถูกตองและชอบธรรมไว คือ ศาสตราจารยพระยาอรรถการียนิพนธวา เปนแบบอยางของนักกฎหมายไทยที่
ควรคาแกการสรรเสริญและเจริญรอยตาม ในชวงเวลาที่ทานเพิ่งเร่ิมกอตั้งสํานักงานทนายความ สํานักงานยังมีรายได
ไมมากนักและตองการรายไดมาคํ้าจุนสํานักงานก็ตาม แมมีลูกความซึ่งเปนพอคาที่จะนําเรือไปใชลักลอบขนขาวขาย
ตางประเทศมาจางทานวาความแกตางใหดวยคาจางที่สูงก็ตาม ทานก็ไมลังเลใจที่จะปฏิเสธวาความให เพราะเห็นวา
การกระทําของลูกความที่ลักลอบขนขาวไปตางประเทศนั้นเปรียบเสมือนการปลนทองประชาชนในยามที่บานเมือง 
ขาวยากหมากแพง ทั้งที่ทานเองเชื่อมั่นวาคดีมีปญหาขอกฎหมายที่คิดวาจะแกตกไดไมยากนัก 

นอกจากหมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช แลว พลตํารวจเอก อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร ก็ไดกลาวถึงพระยาอรรถ- 
การียนิพนธวา 

“พระยาอรรถการียนิพนธเปนนักกฎหมายที่เคารพกฎหมาย ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่และอุดมการณของวิชา
นิติศาสตร ไมยอมใชความเชื่อถือที่ผูอ่ืนมอบใหและความช่ําชองทางกฎหมายในฐานะผูทรงคุณวุฒิของตน พลิกแพลง
ขอเท็จจริงและบทกฎหมายเพื่อประโยชนโดยมิชอบแกตนหรือแกใคร นอกจากการใชกฎหมายเพื่อความสงบเรียบรอย 
ความถูกตอง และความยุติธรรมของสังคมและบานเมืองเทานั้น” 

การยกเอาคําวา “ความสุจริตอยางยิ่ง” กับ “ความถูกตองและชอบธรรม” มาเปรียบเทียบกันนั้น เพราะเหตุวา 
ทั้งสองคํามีน้ําหนักที่สูงกวาความซื่อสัตยที่ใชกันอยูทั่วไป ในกรณีปกติ ความสุจริตอยางยิ่งถูกนํามาใชระหวางผูรับ
ประกันภัยกับผูเอาประกันภัยเทานั้น แตหากวา ผูประกอบอาชีพประกันภัยซึ่งรวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัยที่ถือไดวา
มีความรูความชํานาญในเร่ืองของการประกันวินาศภัยทําหนาที่ดวยการยึดมั่นความถูกตองและชอบธรรมตอทุกฝาย 
ที่เก่ียวของ อาชีพประกันภัยคงไดรับความเชื่อถือมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันนี้ 
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เรื่องที่ 4.2  
ความแตกตางของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 

   
 

1. ความหมายของจรรยาบรรณ 
จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดข้ึน เพื่อรักษาและ

สงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) จรรยาบรรณจึงเปนหลักความประพฤติที่เกิดข้ึนมาจากแนวความคิด คานิยม ระเบียบ
ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมที่ยึดหลักความดีความชั่วและการปฏิบัติที่ถูกตองชอบธรรม 
 

2. ความหมายของกฎหมาย  
คําวา “กฎหมาย” มีผูใหความหมายไวตางๆ ดังนี้ 
1) กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราข้ึน หรือที่เกิดข้ึนจากจารีตประเพณีอันเปนที่

ยอมรับนับถือ เพื่อใชในการบริหารประเทศ เพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม หรือเพื่อกําหนดระเบียบแหงความ 
สัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)  

2) กฎหมาย คือ บทบัญญัติซึ่งผูมีอํานาจสูงสุดในประเทศไดตราข้ึนไว เพื่อใชในการบริหารกิจการบานเมือง
และบังคับบุคคล ผูใดฝาฝนตองไดรับโทษหรือตองถูกบังคับใหปฏิบัติตาม (พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 
2530)  

3) กฎหมาย คือ กฎเกณฑที่ผูมีอํานาจตราข้ึนเพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตามเปนการทั่วไป ผูใดไมปฏิบัติตาม
ยอมไดรับผลราย กฎหมายอาจตราข้ึนเพื่อกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ หรือ
เพื่อใชในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณีอันเปนที่ยอมรับนับถือกันก็ได (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 

4) กฎหมาย คือ กฎกติกาที่ตราข้ึนในสังคมเพื่อใหสังคมอยูรวมกันโดยสันติ ปองกันมิใหมีการเอารัดเอาเปรียบ
ซึ่งกันและกัน คุมครองสิทธิข้ันมูลฐานอันไดแกสิทธิทางการเมือง สิทธิในรางกายและทรัพยสิน เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การเลือกที่อยู รวมตลอดทั้งการหาขอยุติในขอพิพาท ไมวาจะเปนเร่ืองการคา นิติกรรมสัญญา การรับ
มรดก ฯลฯ หลักของกฎหมายมีอยูวา จะตองเปนกติกาที่สังคมสวนใหญยอมรับ มีกระบวนการออกกฎหมายตาม
ขอตกลงของสังคม ประกันความยุติธรรมโดยทั่วหนาไมใชเฉพาะเจาะจง และจะตองมีสภาพบังคับ (ลิขิต ธีระเวคิน, 
2549) 

จากความหมายขางตน ทั้งจรรยาบรรณและกฎหมายตางก็เปนเคร่ืองมือในการใชบังคับควบคุมบุคคลให
ปฏิบัติตามหรือละเวนการปฏิบัติ และมีสวนเสริมซึ่งกันและกัน แตอยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาการปฏิบัติหนาที่อยางมี
จรรยาบรรณนั้นตองถูกกฎหมาย แตการปฏิบัติหนาที่อยางไมขัดตอกฎหมายอาจไมจําเปนตองมีจรรยาบรรณก็ได และ
ยิ่งไปกวานั้น การกระทําบางอยางอาจไมถูกตองตามกฎหมายและผิดจรรยาบรรณดวยทั้งสองดาน ดังจะยกตัวอยาง
ตอไปนี้ 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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“ถาหากทานเปนผูท่ีทํางานดวยความตั้งใจ เคารพกฎหมาย และกฎระเบียบในการทํางาน ไมเคยทุจริต  
คดโกง หรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ทานสามารถพูดไดวาทานเปนผูท่ีซื่อสัตยสุจริตคนหน่ึง แตหากบังเอิญทาน
ไดรูไดเห็นมาวา ผูใตบังคับบัญชาของทานไดปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ทําการฉอราษฎรบังหลวง แตทานก็เพิกเฉย ทําเอา
หูไปนาเอาตาไปไรปลอยใหบุคคลเหลาน้ันปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริตและทําการฉอราษฎรบังหลวงตอไป ดวยความเกรงใจ
หรือหวาดกลัวตออิทธิพลของบุคคลเหลาน้ัน หรือคิดวาไมใชธุระของทาน ท้ังๆ ท่ีบุคคลเหลาน้ันและพฤติกรรมของเขา
ก็อยูในความรับผิดชอบของทานโดยตรง แตในขณะเดียวกัน ทานก็ยังตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีของทานตอไปตามเดิม เชนน้ี 
ทานอาจกลาวไดวาทานยังคงความซื่อสัตยสุจริตอยูเชนเดิม เน่ืองจากทานไมไดเขาไปมีสวนในการทุจริตดังกลาว 
อยางไรก็ดี ทานคงไมสามารถพูดไดอยางเต็มปากวาทานเปนผูท่ียึดมั่นในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม เน่ืองจากทานปลอยให
สิ่งท่ีไมถูกตองชอบธรรมเกิดข้ึนและยังคงมีอยูตอไป ท้ังๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของทานเอง ตอเมื่อ
ทานไดพยายามปองกัน ยับยั้ง หรือ ตอตานการกระทําทุจริตดังกลาวแลว ทานจึงจะพูดไดวาทานเปนผูท่ียึดมั่นในสิ่งท่ี
ถูกตองชอบธรรม” 

   
 
หมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2551) ไดเขียนยกยองสรรเสริญถึงปูชนียบุคคลผูยึดมั่น

ในความถูกตองและชอบธรรมไว คือ ศาสตราจารยพระยาอรรถการียนิพนธวา เปนแบบอยางของนักกฎหมายไทยที่
ควรคาแกการสรรเสริญและเจริญรอยตาม ในชวงเวลาที่ทานเพิ่งเร่ิมกอตั้งสํานักงานทนายความ สํานักงานยังมีรายได
ไมมากนักและตองการรายไดมาคํ้าจุนสํานักงานก็ตาม แมมีลูกความซึ่งเปนพอคาที่จะนําเรือไปใชลักลอบขนขาวขาย
ตางประเทศมาจางทานวาความแกตางใหดวยคาจางที่สูงก็ตาม ทานก็ไมลังเลใจที่จะปฏิเสธวาความให เพราะเห็นวา
การกระทําของลูกความที่ลักลอบขนขาวไปตางประเทศนั้นเปรียบเสมือนการปลนทองประชาชนในยามที่บานเมือง 
ขาวยากหมากแพง ทั้งที่ทานเองเชื่อมั่นวาคดีมีปญหาขอกฎหมายที่คิดวาจะแกตกไดไมยากนัก 

นอกจากหมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช แลว พลตํารวจเอก อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร ก็ไดกลาวถึงพระยาอรรถ- 
การียนิพนธวา 

“พระยาอรรถการียนิพนธเปนนักกฎหมายที่เคารพกฎหมาย ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่และอุดมการณของวิชา
นิติศาสตร ไมยอมใชความเชื่อถือที่ผูอ่ืนมอบใหและความช่ําชองทางกฎหมายในฐานะผูทรงคุณวุฒิของตน พลิกแพลง
ขอเท็จจริงและบทกฎหมายเพื่อประโยชนโดยมิชอบแกตนหรือแกใคร นอกจากการใชกฎหมายเพื่อความสงบเรียบรอย 
ความถูกตอง และความยุติธรรมของสังคมและบานเมืองเทานั้น” 

การยกเอาคําวา “ความสุจริตอยางยิ่ง” กับ “ความถูกตองและชอบธรรม” มาเปรียบเทียบกันนั้น เพราะเหตุวา 
ทั้งสองคํามีน้ําหนักที่สูงกวาความซื่อสัตยที่ใชกันอยูทั่วไป ในกรณีปกติ ความสุจริตอยางยิ่งถูกนํามาใชระหวางผูรับ
ประกันภัยกับผูเอาประกันภัยเทานั้น แตหากวา ผูประกอบอาชีพประกันภัยซึ่งรวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัยที่ถือไดวา
มีความรูความชํานาญในเร่ืองของการประกันวินาศภัยทําหนาที่ดวยการยึดมั่นความถูกตองและชอบธรรมตอทุกฝาย 
ที่เก่ียวของ อาชีพประกันภัยคงไดรับความเชื่อถือมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

�� 0.indd   158 4/10/2563 BE   3:29 PM

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

4-12     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

“ถาหากทานเปนผูท่ีทํางานดวยความตั้งใจ เคารพกฎหมาย และกฎระเบียบในการทํางาน ไมเคยทุจริต  
คดโกง หรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ทานสามารถพูดไดวาทานเปนผูท่ีซื่อสัตยสุจริตคนหน่ึง แตหากบังเอิญทาน
ไดรูไดเห็นมาวา ผูใตบังคับบัญชาของทานไดปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ทําการฉอราษฎรบังหลวง แตทานก็เพิกเฉย ทําเอา
หูไปนาเอาตาไปไรปลอยใหบุคคลเหลาน้ันปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริตและทําการฉอราษฎรบังหลวงตอไป ดวยความเกรงใจ
หรือหวาดกลัวตออิทธิพลของบุคคลเหลาน้ัน หรือคิดวาไมใชธุระของทาน ท้ังๆ ท่ีบุคคลเหลาน้ันและพฤติกรรมของเขา
ก็อยูในความรับผิดชอบของทานโดยตรง แตในขณะเดียวกัน ทานก็ยังตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีของทานตอไปตามเดิม เชนน้ี 
ทานอาจกลาวไดวาทานยังคงความซื่อสัตยสุจริตอยูเชนเดิม เน่ืองจากทานไมไดเขาไปมีสวนในการทุจริตดังกลาว 
อยางไรก็ดี ทานคงไมสามารถพูดไดอยางเต็มปากวาทานเปนผูท่ียึดมั่นในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม เน่ืองจากทานปลอยให
สิ่งท่ีไมถูกตองชอบธรรมเกิดข้ึนและยังคงมีอยูตอไป ท้ังๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของทานเอง ตอเมื่อ
ทานไดพยายามปองกัน ยับยั้ง หรือ ตอตานการกระทําทุจริตดังกลาวแลว ทานจึงจะพูดไดวาทานเปนผูท่ียึดมั่นในสิ่งท่ี
ถูกตองชอบธรรม” 

   
 
หมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2551) ไดเขียนยกยองสรรเสริญถึงปูชนียบุคคลผูยึดมั่น

ในความถูกตองและชอบธรรมไว คือ ศาสตราจารยพระยาอรรถการียนิพนธวา เปนแบบอยางของนักกฎหมายไทยที่
ควรคาแกการสรรเสริญและเจริญรอยตาม ในชวงเวลาที่ทานเพิ่งเร่ิมกอตั้งสํานักงานทนายความ สํานักงานยังมีรายได
ไมมากนักและตองการรายไดมาคํ้าจุนสํานักงานก็ตาม แมมีลูกความซึ่งเปนพอคาที่จะนําเรือไปใชลักลอบขนขาวขาย
ตางประเทศมาจางทานวาความแกตางใหดวยคาจางที่สูงก็ตาม ทานก็ไมลังเลใจที่จะปฏิเสธวาความให เพราะเห็นวา
การกระทําของลูกความที่ลักลอบขนขาวไปตางประเทศนั้นเปรียบเสมือนการปลนทองประชาชนในยามที่บานเมือง 
ขาวยากหมากแพง ทั้งที่ทานเองเชื่อมั่นวาคดีมีปญหาขอกฎหมายที่คิดวาจะแกตกไดไมยากนัก 

นอกจากหมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช แลว พลตํารวจเอก อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร ก็ไดกลาวถึงพระยาอรรถ- 
การียนิพนธวา 

“พระยาอรรถการียนิพนธเปนนักกฎหมายที่เคารพกฎหมาย ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่และอุดมการณของวิชา
นิติศาสตร ไมยอมใชความเชื่อถือที่ผูอ่ืนมอบใหและความช่ําชองทางกฎหมายในฐานะผูทรงคุณวุฒิของตน พลิกแพลง
ขอเท็จจริงและบทกฎหมายเพื่อประโยชนโดยมิชอบแกตนหรือแกใคร นอกจากการใชกฎหมายเพื่อความสงบเรียบรอย 
ความถูกตอง และความยุติธรรมของสังคมและบานเมืองเทานั้น” 

การยกเอาคําวา “ความสุจริตอยางยิ่ง” กับ “ความถูกตองและชอบธรรม” มาเปรียบเทียบกันนั้น เพราะเหตุวา 
ทั้งสองคํามีน้ําหนักที่สูงกวาความซื่อสัตยที่ใชกันอยูทั่วไป ในกรณีปกติ ความสุจริตอยางยิ่งถูกนํามาใชระหวางผูรับ
ประกันภัยกับผูเอาประกันภัยเทานั้น แตหากวา ผูประกอบอาชีพประกันภัยซึ่งรวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัยที่ถือไดวา
มีความรูความชํานาญในเร่ืองของการประกันวินาศภัยทําหนาที่ดวยการยึดมั่นความถูกตองและชอบธรรมตอทุกฝาย 
ที่เก่ียวของ อาชีพประกันภัยคงไดรับความเชื่อถือมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-13 
 

เรื่องที่ 4.2  
ความแตกตางของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 

   
 

1. ความหมายของจรรยาบรรณ 
จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดข้ึน เพื่อรักษาและ

สงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) จรรยาบรรณจึงเปนหลักความประพฤติที่เกิดข้ึนมาจากแนวความคิด คานิยม ระเบียบ
ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมที่ยึดหลักความดีความชั่วและการปฏิบัติที่ถูกตองชอบธรรม 
 

2. ความหมายของกฎหมาย  
คําวา “กฎหมาย” มีผูใหความหมายไวตางๆ ดังนี้ 
1) กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราข้ึน หรือที่เกิดข้ึนจากจารีตประเพณีอันเปนที่

ยอมรับนับถือ เพื่อใชในการบริหารประเทศ เพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม หรือเพื่อกําหนดระเบียบแหงความ 
สัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)  

2) กฎหมาย คือ บทบัญญัติซึ่งผูมีอํานาจสูงสุดในประเทศไดตราข้ึนไว เพื่อใชในการบริหารกิจการบานเมือง
และบังคับบุคคล ผูใดฝาฝนตองไดรับโทษหรือตองถูกบังคับใหปฏิบัติตาม (พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 
2530)  

3) กฎหมาย คือ กฎเกณฑที่ผูมีอํานาจตราข้ึนเพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตามเปนการทั่วไป ผูใดไมปฏิบัติตาม
ยอมไดรับผลราย กฎหมายอาจตราข้ึนเพื่อกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ หรือ
เพื่อใชในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณีอันเปนที่ยอมรับนับถือกันก็ได (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 

4) กฎหมาย คือ กฎกติกาที่ตราข้ึนในสังคมเพื่อใหสังคมอยูรวมกันโดยสันติ ปองกันมิใหมีการเอารัดเอาเปรียบ
ซ่ึงกันและกัน คุมครองสิทธิข้ันมูลฐานอันไดแกสิทธิทางการเมือง สิทธิในรางกายและทรัพยสิน เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การเลือกที่อยู รวมตลอดทั้งการหาขอยุติในขอพิพาท ไมวาจะเปนเร่ืองการคา นิติกรรมสัญญา การรับ
มรดก ฯลฯ หลักของกฎหมายมีอยูวา จะตองเปนกติกาที่สังคมสวนใหญยอมรับ มีกระบวนการออกกฎหมายตาม
ขอตกลงของสังคม ประกันความยุติธรรมโดยทั่วหนาไมใชเฉพาะเจาะจง และจะตองมีสภาพบังคับ (ลิขิต ธีระเวคิน, 
2549) 

จากความหมายขางตน ทั้งจรรยาบรรณและกฎหมายตางก็เปนเคร่ืองมือในการใชบังคับควบคุมบุคคลให
ปฏิบัติตามหรือละเวนการปฏิบัติ และมีสวนเสริมซึ่งกันและกัน แตอยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาการปฏิบัติหนาที่อยางมี
จรรยาบรรณนั้นตองถูกกฎหมาย แตการปฏิบัติหนาที่อยางไมขัดตอกฎหมายอาจไมจําเปนตองมีจรรยาบรรณก็ได และ
ยิ่งไปกวานั้น การกระทําบางอยางอาจไมถูกตองตามกฎหมายและผิดจรรยาบรรณดวยทั้งสองดาน ดังจะยกตัวอยาง
ตอไปนี ้

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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“ถาหากทานเปนผูท่ีทํางานดวยความตั้งใจ เคารพกฎหมาย และกฎระเบียบในการทํางาน ไมเคยทุจริต  
คดโกง หรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ทานสามารถพูดไดวาทานเปนผูท่ีซื่อสัตยสุจริตคนหน่ึง แตหากบังเอิญทาน
ไดรูไดเห็นมาวา ผูใตบังคับบัญชาของทานไดปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ทําการฉอราษฎรบังหลวง แตทานก็เพิกเฉย ทําเอา
หูไปนาเอาตาไปไรปลอยใหบุคคลเหลาน้ันปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริตและทําการฉอราษฎรบังหลวงตอไป ดวยความเกรงใจ
หรือหวาดกลัวตออิทธิพลของบุคคลเหลาน้ัน หรือคิดวาไมใชธุระของทาน ท้ังๆ ท่ีบุคคลเหลาน้ันและพฤติกรรมของเขา
ก็อยูในความรับผิดชอบของทานโดยตรง แตในขณะเดียวกัน ทานก็ยังตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีของทานตอไปตามเดิม เชนน้ี 
ทานอาจกลาวไดวาทานยังคงความซื่อสัตยสุจริตอยูเชนเดิม เน่ืองจากทานไมไดเขาไปมีสวนในการทุจริตดังกลาว 
อยางไรก็ดี ทานคงไมสามารถพูดไดอยางเต็มปากวาทานเปนผูท่ียึดมั่นในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม เน่ืองจากทานปลอยให
สิ่งท่ีไมถูกตองชอบธรรมเกิดข้ึนและยังคงมีอยูตอไป ท้ังๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของทานเอง ตอเมื่อ
ทานไดพยายามปองกัน ยับยั้ง หรือ ตอตานการกระทําทุจริตดังกลาวแลว ทานจึงจะพูดไดวาทานเปนผูท่ียึดมั่นในสิ่งท่ี
ถูกตองชอบธรรม” 

   
 
หมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2551) ไดเขียนยกยองสรรเสริญถึงปูชนียบุคคลผูยึดมั่น

ในความถูกตองและชอบธรรมไว คือ ศาสตราจารยพระยาอรรถการียนิพนธวา เปนแบบอยางของนักกฎหมายไทยที่
ควรคาแกการสรรเสริญและเจริญรอยตาม ในชวงเวลาที่ทานเพิ่งเร่ิมกอตั้งสํานักงานทนายความ สํานักงานยังมีรายได
ไมมากนักและตองการรายไดมาคํ้าจุนสํานักงานก็ตาม แมมีลูกความซึ่งเปนพอคาที่จะนําเรือไปใชลักลอบขนขาวขาย
ตางประเทศมาจางทานวาความแกตางใหดวยคาจางที่สูงก็ตาม ทานก็ไมลังเลใจที่จะปฏิเสธวาความให เพราะเห็นวา
การกระทําของลูกความที่ลักลอบขนขาวไปตางประเทศนั้นเปรียบเสมือนการปลนทองประชาชนในยามที่บานเมือง 
ขาวยากหมากแพง ทั้งที่ทานเองเชื่อมั่นวาคดีมีปญหาขอกฎหมายที่คิดวาจะแกตกไดไมยากนัก 

นอกจากหมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช แลว พลตํารวจเอก อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร ก็ไดกลาวถึงพระยาอรรถ- 
การียนิพนธวา 

“พระยาอรรถการียนิพนธเปนนักกฎหมายที่เคารพกฎหมาย ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่และอุดมการณของวิชา
นิติศาสตร ไมยอมใชความเชื่อถือที่ผูอ่ืนมอบใหและความช่ําชองทางกฎหมายในฐานะผูทรงคุณวุฒิของตน พลิกแพลง
ขอเท็จจริงและบทกฎหมายเพื่อประโยชนโดยมิชอบแกตนหรือแกใคร นอกจากการใชกฎหมายเพื่อความสงบเรียบรอย 
ความถูกตอง และความยุติธรรมของสังคมและบานเมืองเทานั้น” 

การยกเอาคําวา “ความสุจริตอยางยิ่ง” กับ “ความถูกตองและชอบธรรม” มาเปรียบเทียบกันนั้น เพราะเหตุวา 
ทั้งสองคํามีน้ําหนักที่สูงกวาความซื่อสัตยที่ใชกันอยูทั่วไป ในกรณีปกติ ความสุจริตอยางยิ่งถูกนํามาใชระหวางผูรับ
ประกันภัยกับผูเอาประกันภัยเทานั้น แตหากวา ผูประกอบอาชีพประกันภัยซึ่งรวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัยที่ถือไดวา
มีความรูความชํานาญในเร่ืองของการประกันวินาศภัยทําหนาที่ดวยการยึดมั่นความถูกตองและชอบธรรมตอทุกฝาย 
ที่เก่ียวของ อาชีพประกันภัยคงไดรับความเชื่อถือมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันนี้ 
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กรณีที่ 1: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 63 วรรคแรก บัญญัติวา ผูใดจะกระทําการเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

ในปจจุบัน มีบุคคลซึ่งทําหนาที่เสมือนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยกระทําการชักชวน
บุคคลใหทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท โดยที่ตนเองไมมีใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย และยังไดรับคา
บําเหน็จจากบริษัทประกันวินาศภัยไดอีกดวย โดยที่บริษัทอาจใชวิธีนําไปผานตัวแทนประกันวินาศภัยรายอ่ืนหรือผาน
บริษัทนายหนาประกันวินาศภัยแหงใดแหงหนึ่ง เพื่อใหธุรกรรมในการรับจายคาบําเหน็จสําเร็จ เร่ืองนี้เปนเร่ืองที่ผิดทั้ง
กฎหมายและจรรยาบรรณ 

กรณีที ่2: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 31 (7) บัญญัติวา หามมิใหบริษัทประกันวินาศภัยกระทํา
การดังตอไปนี้ (7) จายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย นอกจากเงิน
คาจางหรือคาบําเหน็จที่พึงจายตามปกติ  

เปนที่ทราบกันดีวา (1) ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการแขงขันสูง (2) อัตราคาบําเหน็จมีการกําหนดไวชัดเจนตาม
กฎหมาย (3) มีบริษัทประกันวินาศภัยจายคาบําเหน็จสูงกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด และ (4) มีตัวแทนประกันวินาศภัย
รับคาบําเหน็จเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงกระทําการผิดกฎหมาย แตจะผิด
จรรยาบรรณดวยหรือไม ข้ึนอยูกับวาบริษัทนั้นมีการกําหนดเร่ืองจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติไวอยางไร การเลี่ยงโดย 
การแปรรูปคาบําเหน็จสวนที่เกินเปนคาใชจายอยางอ่ืน ก็นาจะเปนการกระทําที่ไมเปดเผยโปรงใสและผิดจรรยาบรรณ 
สวนตัวแทนประกันวินาศภัยในฐานะผูรับคาบําเหน็จสวนที่เกิน ไมมีกฎหมายขอใดระบุไววาเปนการกระทําที่ผิด แต
ควรจะถือวาผิดจรรยาบรรณดวยการสนับสนุนการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมาย 

กรณีที่ 3: บริษัทประกันวินาศภัยแหงหนึ่งจัดอบรมความรูเร่ืองการประกันภัยวิศวกรรมใหแกตัวแทนประกัน
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ตนเองดวยการศึกษาหาความรูเพิ่มข้ึน 

กรณีที่ 4: ตัวแทนประกันวินาศภัยไดไปติดตอรับชําระเบี้ยประกันภัยจากลูกคารายหนึ่ง เมื่อไดรับแลว 
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กําหนดชําระกอน การกระทําเชนนี้มีความผิดทั้งทางกฎหมายและหลักจรรยาบรรณ 
 

3. ความแตกตางระหวางจริยธรรมกับกฎหมาย 
จินตนา บุญบงการ (2551, น. 29) ไดจัดทําตารางเพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางจริยธรรมกับกฎหมาย 

ไวดังนี้ 
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ตารางท่ี 6.1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางจริยธรรมกับกฎหมาย 
 

 จริยธรรม กฎหมาย 
1 เปนเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับสูงของมนุษย เปนเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับต่ําของมนุษย 
2 ไมมีการลงโทษตามกฎหมายแตลงโทษโดยสังคม มีบทลงโทษท่ีชัดเจน 
3 เปนการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน เปนการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก 
4 เปนขอบังคับจากสังคมท่ีมีเปนลายลักษณอักษร 

หรือไมก็ได* 
เปนขอบังคับจากรัฐท่ีเปนลายลักษณอักษร 

5 เปนเรื่องของจิตสํานึกท่ีทําเพราะเห็นวาถูกตอง 
และภูมิใจท่ีไดทํา 

เปนบทบัญญัติวาดวยการตองทําหรือตองละเวน  
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

 

*ดัดแปลงจากตนฉบับซ่ึงใชวา เปนขอบังคับจากสังคมที่ไมมีเปนลายลักษณอักษร 

 
จากตารางที่ 6.1 ขางตน อธิบายไดวา จรรยาบรรณเปนบทบัญญัติที่เปนเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมใน

ระดับสูงของมนุษย เพราะเปนเร่ืองของจิตสํานึก ความรูผิดชอบชั่วดี รูวาเมื่อทําแลวเปนการทําในสิ่งที่ถูกตองและมี
ความภูมิใจที่ไดทํา อาจมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได การลงโทษสวนใหญจะเปนการลงโทษจากสังคม 
หรือกลุมอาชีพเดียวกัน เชน ตักเตือนดวยวาจา หรือตักเตือนเปนลายลักษณอักษร เปนตน 

ในขณะที่กฎหมายนั้น เปนบทบัญญัติที่เปนลายลักษณอักษรที่ใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมใน
ระดับต่ําสุดของมนุษยที่สังคมยอมรับได ถาต่ํากวานั้น สังคมจะไมยอมรับและถือวาผิดกฎหมาย เปนการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงโทษที่ชัดเจน 

การปฏิบัติหนาที่อยางมีจรรยาบรรณนั้น แนนอนวาตองเปนเร่ืองที่ถูกกฎหมาย แตการปฏิบัติหนาที่ที่ไมมี
กฎหมายขอใดบอกวาผิดนั้น ไมจําเปนวาจะตองถูกตองตามหลักจรรยาบรรณ จากตัวอยางในเร่ืองของการที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยรับคาบําเหน็จเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดนั้น ชัดเจนวาไมมีกฎหมายขอใดบอกวาตัวแทนประกัน
วินาศภัยผูนั้นกระทําผิดกฎหมาย แตการกระทํานั้นเปนการสนับสนุนการกระทําผิดกฎหมาย จึงเปนเร่ืองที่ผิด
จรรยาบรรณ หรือเชนในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแหงหนึ่งรูเห็นวาเพื่อนตัวแทน
ประกันวินาศภัยดวยกันคัดลอกรายชื่อที่อยูของลูกคาที่มาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทเพื่อนําออกไปติดตอเอง แต
ตัวแทนประกันวินาศภัยผูนั้นเพิกเฉยเพราะตองการรักษาความสัมพันธกับเพื่อนไว แนนอนวา การเพิกเฉยนั้นไมผิด
กฎหมาย แตเปนเร่ืองผิดจรรยาบรรณ เปนตน  

การกระทําของผูที่อางวาไมผิดกฎหมายทั้งๆ ที่รูอยูวาการกระทํานั้นๆ ผิดจรรยาบรรณและขัดหลักจริยธรรม 
คือผูซึ่งขาดหิริโอตัปปะ (ความละอายและความเกรงกลัวตอการทําชั่ว) อันเปนเงื่อนไขสําคัญยิ่งของการเปนคนดี และ
นักบริหารที่ดี 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของตัวแทนประกันวินาศภัยในปจจุบันอาศัยตัวบทกฎหมายเพียงอยางเดียวจงึดู
จะไมเพียงพอ สมควรอยางยิ่งที่จะตองนําหลักจรรยาบรรณมาบังคับใชโดยใหมีบทลงโทษที่ชัดเจน เชน การเพิกถอน
ใบอนุญาตการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยเสียเปนระยะเวลาหนึ่ง เปนตน  

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4-14     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

กรณีที่ 1: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 63 วรรคแรก บัญญัติวา ผูใดจะกระทําการเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

ในปจจุบัน มีบุคคลซึ่งทําหนาที่เสมือนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยกระทําการชักชวน
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3. ความแตกตางระหวางจริยธรรมกับกฎหมาย 
จินตนา บุญบงการ (2551, น. 29) ไดจัดทําตารางเพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางจริยธรรมกับกฎหมาย 

ไวดังนี้ 
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ตารางท่ี 6.1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางจริยธรรมกับกฎหมาย 
 

 จริยธรรม กฎหมาย 
1 เปนเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับสูงของมนุษย เปนเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับต่ําของมนุษย 
2 ไมมีการลงโทษตามกฎหมายแตลงโทษโดยสังคม มีบทลงโทษท่ีชัดเจน 
3 เปนการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน เปนการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก 
4 เปนขอบังคับจากสังคมท่ีมีเปนลายลักษณอักษร 

หรือไมก็ได* 
เปนขอบังคับจากรัฐท่ีเปนลายลักษณอักษร 

5 เปนเรื่องของจิตสํานึกท่ีทําเพราะเห็นวาถูกตอง 
และภูมิใจท่ีไดทํา 

เปนบทบัญญัติวาดวยการตองทําหรือตองละเวน  
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

 

*ดัดแปลงจากตนฉบับซ่ึงใชวา เปนขอบังคับจากสังคมที่ไมมีเปนลายลักษณอักษร 

 
จากตารางที ่6.1 ขางตน อธิบายไดวา จรรยาบรรณเปนบทบัญญัติที่เปนเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมใน

ระดับสูงของมนุษย เพราะเปนเร่ืองของจิตสํานึก ความรูผิดชอบชั่วดี รูวาเมื่อทําแลวเปนการทําในสิ่งที่ถูกตองและมี
ความภูมิใจที่ไดทํา อาจมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได การลงโทษสวนใหญจะเปนการลงโทษจากสังคม 
หรือกลุมอาชีพเดียวกัน เชน ตักเตือนดวยวาจา หรือตักเตือนเปนลายลักษณอักษร เปนตน 

ในขณะที่กฎหมายนั้น เปนบทบัญญัติที่เปนลายลักษณอักษรที่ใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมใน
ระดับต่ําสุดของมนุษยที่สังคมยอมรับได ถาต่ํากวานั้น สังคมจะไมยอมรับและถือวาผิดกฎหมาย เปนการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงโทษที่ชัดเจน 

การปฏิบัติหนาที่อยางมีจรรยาบรรณนั้น แนนอนวาตองเปนเร่ืองที่ถูกกฎหมาย แตการปฏิบัติหนาที่ที่ไมมี
กฎหมายขอใดบอกวาผิดนั้น ไมจําเปนวาจะตองถูกตองตามหลักจรรยาบรรณ จากตัวอยางในเร่ืองของการที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยรับคาบําเหน็จเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดนั้น ชัดเจนวาไมมีกฎหมายขอใดบอกวาตัวแทนประกัน
วินาศภัยผูนั้นกระทําผิดกฎหมาย แตการกระทํานั้นเปนการสนับสนุนการกระทําผิดกฎหมาย จึงเปนเร่ืองที่ผิด
จรรยาบรรณ หรือเชนในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแหงหนึ่งรูเห็นวาเพื่อนตัวแทน
ประกันวินาศภัยดวยกันคัดลอกรายชื่อที่อยูของลูกคาที่มาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทเพื่อนําออกไปติดตอเอง แต
ตัวแทนประกันวินาศภัยผูนั้นเพิกเฉยเพราะตองการรักษาความสัมพันธกับเพื่อนไว แนนอนวา การเพิกเฉยนั้นไมผิด
กฎหมาย แตเปนเร่ืองผิดจรรยาบรรณ เปนตน  

การกระทําของผูที่อางวาไมผิดกฎหมายทั้งๆ ที่รูอยูวาการกระทํานั้นๆ ผิดจรรยาบรรณและขัดหลักจริยธรรม 
คือผูซึ่งขาดหิริโอตัปปะ (ความละอายและความเกรงกลัวตอการทําชั่ว) อันเปนเงื่อนไขสําคัญยิ่งของการเปนคนดี และ
นักบริหารที่ดี 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของตัวแทนประกันวินาศภัยในปจจุบันอาศัยตัวบทกฎหมายเพียงอยางเดียวจึงดู
จะไมเพียงพอ สมควรอยางยิ่งที่จะตองนําหลักจรรยาบรรณมาบังคับใชโดยใหมีบทลงโทษที่ชัดเจน เชน การเพิกถอน
ใบอนุญาตการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยเสียเปนระยะเวลาหนึ่ง เปนตน  

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4-16     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

โดยสรุป กฎหมายและจรรยาบรรณเปนสิ่งที่ควรอยูควบคูกันในการดําเนินธุรกิจของทุกฝาย ดังที่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรแกผูสอบไลไดวิชาความรูชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 33 ณ อาคารใหม สวนอัมพร เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2524 วา "...กฎหมายนั้นไมใชตัวความยุติธรรม เปนแตเพียงเคร่ืองมืออยางหนึ่ง สําหรับใชในการรักษาและ
อํานวยความยุติธรรมเทานั้น การใชกฎหมายจึงตองมุงหมายใชเพื่อรักษาความยุติธรรม ไมใชเพื่อรักษาตัวบทของ
กฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผนดิน ก็มิไดมีวงแคบอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย หากตองขยาย
ออกไปใหถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเปนจริงดวย..." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-17 
 

เรื่องที่ 4.3  
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 

   
 
ปจจุบันผูประกอบการวิชาชีพหรือธุรกิจที่มีผลกระทบมากตอสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีผลตอเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ ถูกกําหนดใหเปนวิชาชีพที่ตองจัดใหมี “จรรยาบรรณ” เพื่อเปนหลักยึดปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพนั้นๆ เพื่อใหมีมาตรฐานทางวิชาการ และมีความเปนธรรมตอทุกฝาย จรรยาบรรณเปนมาตรการควบคุมใน
ระดับ “พึงปฏิบัติ” ซึ่งจรรยาบรรณมีความสําคัญหลักสองประการ คือ ตอตนเองและสวนรวม จรรยาบรรณ เปนขอ
ผูกมัดทางจิตใจของผูประกอบวิชาชีพโดยอาศัยความผูกพันตอศักดิ์ศรีของวิชาชีพเปนประกัน เพื่อใหจรรยาบรรณของ
แตละวิชาชีพมีผลบงัคับในทางปฏิบัติมากข้ึน แตละวงการวิชาชีพมักตั้งองคกรหรือสมาคมข้ึน เพื่อควบคุมจรรยาบรรณ 
ความประพฤติของสมาชิกวิชาชีพ 

หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งผานความเห็นชอบโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยม ี9 ประการ ดังนี้  

 

1.  ประพฤติตนดวยความซ่ือสัตย สุจริต ไมมีพฤติกรรม และการกระทําการใดๆ ใหไดรับความ
 เสียหายทางดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 

ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจดานการบริหารทางการเงิน การบริหารการเสี่ยงภัยในรูปแบบตางๆ ชวยสราง
หลักประกันความมั่นคงแกประชาชนผูเอาประกันภัยและธุรกิจตางๆ ดวยการบรรเทาความเสียหายจากภัยตางๆ อัน
อาจเกิดข้ึน และผลิตภัณฑประกันวินาศภัยมีลักษณะเปนนามธรรม เปนสิ่งที่จับตองไมได เงื่อนไขของสัญญาที่ผูเอา
ประกันภัยจะไดรับประโยชนในอนาคตหรือมีเหตุการณตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยเกิดข้ึน และมี
รายละเอียดที่คอนขางเขาใจยาก จึงจําเปนที่บุคคลที่เขามาสูการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งถือเปนคนกลางของ
บริษัทประกันวินาศภัยที่ทําหนาที่ชักชวน แนะนํา และเสนอขายความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยประเภทตางๆ 
แกประชาชนทั่วไปตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจผลิตภัณฑประกันวินาศภัย มีความซื่อสัตยสุจริต ไดรับความเชื่อถือ
ไววางใจ ไมมีพฤติกรรมที่เสียหายผิดกฎหมายและ/หรือศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อใหบริการตอผูเอา
ประกันภัยอยางมีประสิทธิภาพ และสม่ําเสมอ 

 

2.  พัฒนาความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเสี่ยง และปจจัยแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง 
 เพ่ือเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูสมํ่าเสมอ 

ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีควรศึกษาหาความรูในวิชาชีพ ทําใหตัวเองมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยศึกษาหาความรูในอาชีพเพิ่มเติมอยูเสมอ สรางพฤติกรรมการใฝรู 
หมั่นศึกษา หาประสบการณเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาตัวแทนประกันวินาศภัยรูจักพัฒนาตนเองใหมี
คุณภาพที่ดี นอกจากจะเปนประโยชนตออาชีพสรางศรัทธาทั้งในตัวแทนและในอาชีพแลว ยังสามารถนําไปใหบริการ 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4-16     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

โดยสรุป กฎหมายและจรรยาบรรณเปนสิ่งที่ควรอยูควบคูกันในการดําเนินธุรกิจของทุกฝาย ดังที่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรแกผูสอบไลไดวิชาความรูชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 33 ณ อาคารใหม สวนอัมพร เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2524 วา "...กฎหมายนั้นไมใชตัวความยุติธรรม เปนแตเพียงเคร่ืองมืออยางหนึ่ง สําหรับใชในการรักษาและ
อํานวยความยุติธรรมเทานั้น การใชกฎหมายจึงตองมุงหมายใชเพื่อรักษาความยุติธรรม ไมใชเพื่อรักษาตัวบทของ
กฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผนดิน ก็มิไดมีวงแคบอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย หากตองขยาย
ออกไปใหถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเปนจริงดวย..." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-17 
 

เรื่องที่ 4.3  
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 

   
 
ปจจุบันผูประกอบการวิชาชีพหรือธุรกิจที่มีผลกระทบมากตอสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีผลตอเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ ถูกกําหนดใหเปนวิชาชีพที่ตองจัดใหมี “จรรยาบรรณ” เพื่อเปนหลักยึดปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพนั้นๆ เพื่อใหมีมาตรฐานทางวิชาการ และมีความเปนธรรมตอทุกฝาย จรรยาบรรณเปนมาตรการควบคุมใน
ระดับ “พึงปฏิบัติ” ซึ่งจรรยาบรรณมีความสําคัญหลักสองประการ คือ ตอตนเองและสวนรวม จรรยาบรรณ เปนขอ
ผูกมัดทางจิตใจของผูประกอบวิชาชีพโดยอาศัยความผูกพันตอศักดิ์ศรีของวิชาชีพเปนประกัน เพื่อใหจรรยาบรรณของ
แตละวิชาชีพมีผลบงัคับในทางปฏิบัติมากข้ึน แตละวงการวิชาชีพมักตั้งองคกรหรือสมาคมข้ึน เพื่อควบคุมจรรยาบรรณ 
ความประพฤติของสมาชิกวิชาชีพ 

หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งผานความเห็นชอบโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมี 9 ประการ ดังนี้  

 

1.  ประพฤติตนดวยความซ่ือสัตย สุจริต ไมมีพฤติกรรม และการกระทําการใดๆ ใหไดรับความ
 เสียหายทางดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 

ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจดานการบริหารทางการเงิน การบริหารการเสี่ยงภัยในรูปแบบตางๆ ชวยสราง
หลักประกันความมั่นคงแกประชาชนผูเอาประกันภัยและธุรกิจตางๆ ดวยการบรรเทาความเสียหายจากภัยตางๆ อัน
อาจเกิดข้ึน และผลิตภัณฑประกันวินาศภัยมีลักษณะเปนนามธรรม เปนสิ่งที่จับตองไมได เงื่อนไขของสัญญาที่ผูเอา
ประกันภัยจะไดรับประโยชนในอนาคตหรือมีเหตุการณตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยเกิดข้ึน และมี
รายละเอียดที่คอนขางเขาใจยาก จึงจําเปนที่บุคคลที่เขามาสูการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งถือเปนคนกลางของ
บริษัทประกันวินาศภัยที่ทําหนาที่ชักชวน แนะนํา และเสนอขายความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยประเภทตางๆ 
แกประชาชนทั่วไปตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจผลิตภัณฑประกันวินาศภัย มีความซื่อสัตยสุจริต ไดรับความเชื่อถือ
ไววางใจ ไมมีพฤติกรรมที่เสียหายผิดกฎหมายและ/หรือศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อใหบริการตอผูเอา
ประกันภัยอยางมีประสิทธิภาพ และสม่ําเสมอ 

 

2.  พัฒนาความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเสี่ยง และปจจัยแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง 
 เพ่ือเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูสมํ่าเสมอ 

ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีควรศึกษาหาความรูในวิชาชีพ ทําใหตัวเองมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยศึกษาหาความรูในอาชีพเพิ่มเติมอยูเสมอ สรางพฤติกรรมการใฝรู 
หมั่นศึกษา หาประสบการณเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาตัวแทนประกันวินาศภัยรูจักพัฒนาตนเองใหมี
คุณภาพที่ดี นอกจากจะเปนประโยชนตออาชีพสรางศรัทธาทั้งในตัวแทนและในอาชีพแลว ยังสามารถนําไปใหบริการ 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4-18     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

แกลูกคาไดเปนอยางดีเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูเอาประกันภัย ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาการใหมๆ ไดเกิดข้ึนตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตนรวมตลอดถึง ความเสี่ยงภัย และภัยในอนาคต เปนเร่ืองที่สลับซับซอนมากยิ่งข้ึน 
ดังนั้น จึงกลาวไดวาการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยนอกจากจะเปนการขยาย
แนวความคิดในการใหขอมูลแกผูเอาประกันภัยที่ไดพัฒนาข้ึนอยางหลากหลายแลวยังสามารถชักชวน แนะนําผูที่สนใจ
จะทําประกันวินาศภัย ใหเปนประโยชนและคุณคาของการประกันวินาศภัยอีกดวย 

 

3. ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสีย และไมปฏิบัติการใดๆ ท่ีอาจขัดแยงทางดาน
 ผลประโยชนโดยตรง และ/หรือท่ีจะสงผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา บริษัทประกันภัย 
 ตัวแทนประกันวินาศภัยอื่น และผูท่ีเกี่ยวของ 

ผูที่มีบทบาทสําคัญที่ชวยทําใหธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัว คือ ตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งถือเปนคนของ
บริษัทประกันวินาศภัยที่ทําหนาที่ชักชวน แนะนํา และเสนอขายความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยประเภทตางๆ 
แกประชาชนทั่วไป ดังนั้นตัวแทนประกันวินาศภัยจึงอยูในฐานะคนกลางระหวางบริษัทประกันภัยกับผูเอาประกันภัย 
และในบางสถานการณจะมีขอมูล หรือรูเห็นขอมูลมากกวาฝายอ่ืนๆ ซึ่งขอมูลเหลานั้นสงผลกระทบทางบวก/ลบตอผูมี
สวนไดเสียหลายฝาย ที่มีผลประโยชนขัดแยงกัน (Conflict of Interest) อาทิ ผูเอาประกันภัย บริษัทประกันภัย ผูที่
เก่ียวของอ่ืน เชน อูซอม ศูนยบริการ ผูจัดจําหนาย ฯลฯ ถาตัวแทนใหขอมูลผิดพลาด หรือไมเปนกลาง หรือไมถูกตอง 
หรือเห็นแกประโยชนสวนตน จะทําใหผูที่เก่ียวของบางฝายเสียโอกาสในการไดรับประโยชนสูงสุด หรือในบางกรณี
ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจมีผลประโยชนทบัซอนกับบริษัทประกันภัย หรือผูเอาประกันภัย ดังนั้น การปฏิบัติการใดๆ 
จึงจําเปนตองมีการกํากับ ควบคุมใหเปนไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย เพื่อพึงรักษาผลประโยชนของทุกฝาย โดย
ดําเนินอยางตรงไปตรงมา และใหเปนไปตามกติกา เงื่อนไขของสัญญา ความคุมครองและการชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 

 

4.  พึงปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบ กติกา ขอบังคับ ตามขอบเขต อํานาจหนาท่ี ในฐานะตัวแทนประกัน
 วินาศภัยของบริษัทประกันภัยท่ีตนเองสังกัดโดยเครงครัด และไมปฏิบัติตนเกินขอบขายท่ีบริษัท
 ประกันภัย และหรือ กฎหมายกําหนดใหอํานาจไว 

ธุรกิจประกันวินาศภัยจะเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและตอเนื่อง จะตองดําเนินธุรกิจตามหลักการความสุจริต
อยางยิ่ง (Utmost Good Faith) และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ันตอนที่กําหนดอยางโปรงใส โดยมีบุคลากร
ที่มีความรู ความสามารถที่หลากหลายรวมกันทํางานเปนทีม บทบาทของแตละคนในธุรกิจนี้จึงแตกตางกันไป อาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยเปนอาชีพที่มีการปฏิบัติงานคอนขางอิสระ สามารถสงงานใหกับหลายบริษัทได หากไดรับการ
ยินยอมจากบริษัทที่สังกัดและกระจายตัวอยูทั่วประเทศ ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดกรอบภารกิจ บทบาท หนาที่ และ
ขอบเขตการปฏิบัติงานของตัวแทน ซึ่งกําหนดมาจากบทบัญญัติของกฎหมาย และจรรยาบรรณ ดังนั้นตัวแทนตอง
ศึกษาและปฏิบัติหนาที่ตามกรอบ กติกา ขอบังคับและกฎหมายอยางเครงครัด การที่ตัวแทนไมปฏิบัติหนาที่ตามกรอบ 
กติกา ขอบังคับและกฎหมาย นอกจากจะมีผลใหตองยุติการประกอบอาชีพตัวแทนแลว ยังมีผลตอบริษัทตนสังกัดที่
ตองรับผิดชอบการกระทําของตัวแทนดวย รวมถึงภาพพจนความนาเชื่อถือของธุรกิจประกันวินาศภัยในอนาคตอีกดวย 

 
 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-19 
 

5. มีความภักดี รักษาชื่อเสียง ภาพพจนของบริษัทประกันภัยท่ีตนสังกัด รวมถึงเผยแพรประชา-
 สัมพันธอยางเหมาะสม ถูกตองตามกฎหมาย 

ผลิตภัณฑประกันวินาศภัยมีลักษณะเปนนามธรรม โดยที่ลักษณะเงื่อนไขของสัญญาที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับ
ประโยชนในอนาคตหรือเหตุการณตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยเกิดข้ึน รายละเอียดที่คอนขาง 
เขาใจยากจึงจําเปนที่บุคคลที่จะเขามาสูการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ตองศึกษารายละเอียดในกรมธรรมประกันภัย
ใหถองแท และตองทุมเทการทํางานใหกับบริษัทและรวมสรางบรรยากาศในการทุมเทในการทํางานใหเปนวัฒนธรรม
องคกร รวมทั้งอธิบายถึงคุณประโยชนของการทําประกันวินาศภัยวา มีประโยชนในการคุมครอง และปองกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดข้ึนเพื่อที่จะสรางหลักประกันใหกับตนเองและครอบครัวตลอดจนตองมีความเชื่อมั่น ความศรัทธาในปรัชญา 
ทิศทาง เปาหมาย การดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีความจงรักภักดีตอบริษัทที่ตนเองสังกัด ไมกลาวใหรายบริษัท 
ปฏิบัติตนใหเหมาะสมเพื่อสรางภาพลักษณดวยการประชาสัมพันธอันจะสงผลดีตอความนาเชื่อถือและชวยการ
ขับเคลื่อนใหบริษัท และธุรกิจประกันวินาศภัยเจริญเติบโตอยางยั่งยืนตอไป 

 

6.  รักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลสวนตัว และ/หรือขอมูลสวนบุคคลใดๆ ของลูกคาไปเปดเผย
 ตอบุคคลอื่น หรือแสวงหาผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีโดยมิไดรับอนุญาต
 จากลูกคา 

ในการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทยอมมีผลตอการแขงขันทางธุรกิจและการตัดสินใจของหลายฝายที่
เก่ียวของ ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยมีโอกาสรูขอมูลบางอยางมากกวาผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ จึงตองรักษาความลับ
ของทุกฝาย ไมเปดเผยขอมูลสวนตัว หรือขอมูลของผูเอาประกันภัย เชน เร่ืองฐานะทางการเงิน ชีวิตครอบครัว 
พฤติกรรมนิสัย ความสามารถ ความเกลียดความชอบ ฯลฯ รวมทั้งภัยที่จะขอรับความคุมครอง มีผลตอการประกันภัย 
การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุมครอง ขอยกเวน ฯลฯ ดังนั้น ตัวแทน
ประกันวินาศภัยจึงตองเสาะหาขอมูลที่เปนจริงใหมากที่สุด และรายงานใหบริษัทตนสังกัดทราบ เพราะขอมูลเหลานี้
อาจเปนประโยชนและโทษทั้งทางตรงและออมแกผูเอาประกันภัย โดยเฉพาะการที่บุคคลอ่ืนสามารถนําขอมูลไป
แสวงหาผลประโยชน 

 

7.  เต็มใจใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ ใสใจ ชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ประสานงาน อํานวย
 ความสะดวก โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง ตั้งแตการรับโอนความเสี่ยง การบริการเรียกรองความ
 เสียหาย และการชดใชคาสินไหมทดแทน 

ตัวแทนประกันวินาศภัยตองเขาใจหนาที่ของตน ในฐานะที่เปนตัวกลางเชื่อมความตองการของลูกคาใหไดรับ
การตอบสนองจากบริษัทใหมากที่สุด กลาวคือ ลูกคาตองไดรับการแนะนํา ใหคําปรึกษาถึงความคุมครองความเสี่ยงภัย
ที่เหมาะสมที่สุด ภายใตกรมธรรมประกันภัยและเงื่อนไข ที่เมื่อเกิดความเสียหาย ผูเอาประกันภัยสามารถมีฐานะทาง
การเงินกลับสูสภาพเดิม สามารถดําเนินชีวิตการงานและธุรกิจไดอยางเปนปกติอยางเร็วที่สุด ฉะนั้นตัวแทนประกัน
วินาศภัยตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มใจ ในการบริการตั้งแตการรับประกันภัย ประสานใหความชวยเหลือ ขจัดขอขัดแยง 
ความไมเขาใจระหวางการรับประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยเกิดความเสียหาย ตัวแทนประกันวินาศภัยตองตอบสนอง 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4-18     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

แกลูกคาไดเปนอยางดีเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูเอาประกันภัย ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาการใหมๆ ไดเกิดข้ึนตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตนรวมตลอดถึง ความเสี่ยงภัย และภัยในอนาคต เปนเร่ืองที่สลับซับซอนมากยิ่งข้ึน 
ดังนั้น จึงกลาวไดวาการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยนอกจากจะเปนการขยาย
แนวความคิดในการใหขอมูลแกผูเอาประกันภัยที่ไดพัฒนาข้ึนอยางหลากหลายแลวยังสามารถชักชวน แนะนําผูที่สนใจ
จะทําประกันวินาศภัย ใหเปนประโยชนและคุณคาของการประกันวินาศภัยอีกดวย 

 

3. ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสีย และไมปฏิบัติการใดๆ ท่ีอาจขัดแยงทางดาน
 ผลประโยชนโดยตรง และ/หรือท่ีจะสงผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา บริษัทประกันภัย 
 ตัวแทนประกันวินาศภัยอื่น และผูท่ีเกี่ยวของ 

ผูที่มีบทบาทสําคัญที่ชวยทําใหธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัว คือ ตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งถือเปนคนของ
บริษัทประกันวินาศภัยที่ทําหนาที่ชักชวน แนะนํา และเสนอขายความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยประเภทตางๆ 
แกประชาชนทั่วไป ดังนั้นตัวแทนประกันวินาศภัยจึงอยูในฐานะคนกลางระหวางบริษัทประกันภัยกับผูเอาประกันภัย 
และในบางสถานการณจะมีขอมูล หรือรูเห็นขอมูลมากกวาฝายอ่ืนๆ ซึ่งขอมูลเหลานั้นสงผลกระทบทางบวก/ลบตอผูมี
สวนไดเสียหลายฝาย ที่มีผลประโยชนขัดแยงกัน (Conflict of Interest) อาทิ ผูเอาประกันภัย บริษัทประกันภัย ผูที่
เก่ียวของอ่ืน เชน อูซอม ศูนยบริการ ผูจัดจําหนาย ฯลฯ ถาตัวแทนใหขอมูลผิดพลาด หรือไมเปนกลาง หรือไมถูกตอง 
หรือเห็นแกประโยชนสวนตน จะทําใหผูที่เก่ียวของบางฝายเสียโอกาสในการไดรับประโยชนสูงสุด หรือในบางกรณี
ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจมีผลประโยชนทับซอนกับบริษัทประกันภัย หรือผูเอาประกันภัย ดังนั้น การปฏิบัติการใดๆ 
จึงจําเปนตองมีการกํากับ ควบคุมใหเปนไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย เพื่อพึงรักษาผลประโยชนของทุกฝาย โดย
ดําเนินอยางตรงไปตรงมา และใหเปนไปตามกติกา เงื่อนไขของสัญญา ความคุมครองและการชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 

 

4.  พึงปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบ กติกา ขอบังคับ ตามขอบเขต อํานาจหนาท่ี ในฐานะตัวแทนประกัน
 วินาศภัยของบริษัทประกันภัยท่ีตนเองสังกัดโดยเครงครัด และไมปฏิบัติตนเกินขอบขายท่ีบริษัท
 ประกันภัย และหรือ กฎหมายกําหนดใหอํานาจไว 

ธุรกิจประกันวินาศภัยจะเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและตอเนื่อง จะตองดําเนินธุรกิจตามหลักการความสุจริต
อยางยิ่ง (Utmost Good Faith) และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ันตอนที่กําหนดอยางโปรงใส โดยมีบุคลากร
ที่มีความรู ความสามารถที่หลากหลายรวมกันทํางานเปนทีม บทบาทของแตละคนในธุรกิจนี้จึงแตกตางกันไป อาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยเปนอาชีพที่มีการปฏิบัติงานคอนขางอิสระ สามารถสงงานใหกับหลายบริษัทได หากไดรับการ
ยินยอมจากบริษัทที่สังกัดและกระจายตัวอยูทั่วประเทศ ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดกรอบภารกิจ บทบาท หนาที่ และ
ขอบเขตการปฏิบัติงานของตัวแทน ซึ่งกําหนดมาจากบทบัญญัติของกฎหมาย และจรรยาบรรณ ดังนั้นตัวแทนตอง
ศึกษาและปฏิบัติหนาที่ตามกรอบ กติกา ขอบังคับและกฎหมายอยางเครงครัด การที่ตัวแทนไมปฏิบัติหนาที่ตามกรอบ 
กติกา ขอบังคับและกฎหมาย นอกจากจะมีผลใหตองยุติการประกอบอาชีพตัวแทนแลว ยังมีผลตอบริษัทตนสังกัดที่
ตองรับผิดชอบการกระทําของตัวแทนดวย รวมถึงภาพพจนความนาเชื่อถือของธุรกิจประกันวินาศภัยในอนาคตอีกดวย 
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5. มีความภักดี รักษาชื่อเสียง ภาพพจนของบริษัทประกันภัยท่ีตนสังกัด รวมถึงเผยแพรประชา-
 สัมพันธอยางเหมาะสม ถูกตองตามกฎหมาย 

ผลิตภัณฑประกันวินาศภัยมีลักษณะเปนนามธรรม โดยที่ลักษณะเงื่อนไขของสัญญาที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับ
ประโยชนในอนาคตหรือเหตุการณตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยเกิดข้ึน รายละเอียดที่คอนขาง 
เขาใจยากจึงจําเปนที่บุคคลที่จะเขามาสูการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ตองศึกษารายละเอียดในกรมธรรมประกันภัย
ใหถองแท และตองทุมเทการทํางานใหกับบริษัทและรวมสรางบรรยากาศในการทุมเทในการทํางานใหเปนวัฒนธรรม
องคกร รวมทั้งอธิบายถึงคุณประโยชนของการทําประกันวินาศภัยวา มีประโยชนในการคุมครอง และปองกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดข้ึนเพื่อที่จะสรางหลักประกันใหกับตนเองและครอบครัวตลอดจนตองมีความเชื่อมั่น ความศรัทธาในปรัชญา 
ทิศทาง เปาหมาย การดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีความจงรักภักดีตอบริษัทที่ตนเองสังกัด ไมกลาวใหรายบริษัท 
ปฏิบัติตนใหเหมาะสมเพื่อสรางภาพลักษณดวยการประชาสัมพันธอันจะสงผลดีตอความนาเชื่อถือและชวยการ
ขับเคลื่อนใหบริษัท และธุรกิจประกันวินาศภัยเจริญเติบโตอยางยั่งยืนตอไป 

 

6.  รักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลสวนตัว และ/หรือขอมูลสวนบุคคลใดๆ ของลูกคาไปเปดเผย
 ตอบุคคลอื่น หรือแสวงหาผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีโดยมิไดรับอนุญาต
 จากลูกคา 

ในการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทยอมมีผลตอการแขงขันทางธุรกิจและการตัดสินใจของหลายฝายที่
เก่ียวของ ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยมีโอกาสรูขอมูลบางอยางมากกวาผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ จึงตองรักษาความลับ
ของทุกฝาย ไมเปดเผยขอมูลสวนตัว หรือขอมูลของผูเอาประกันภัย เชน เร่ืองฐานะทางการเงิน ชีวิตครอบครัว 
พฤติกรรมนิสัย ความสามารถ ความเกลียดความชอบ ฯลฯ รวมทั้งภัยที่จะขอรับความคุมครอง มีผลตอการประกันภัย 
การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุมครอง ขอยกเวน ฯลฯ ดังนั้น ตัวแทน
ประกันวินาศภัยจึงตองเสาะหาขอมูลที่เปนจริงใหมากที่สุด และรายงานใหบริษัทตนสังกัดทราบ เพราะขอมูลเหลานี้
อาจเปนประโยชนและโทษทั้งทางตรงและออมแกผูเอาประกันภัย โดยเฉพาะการที่บุคคลอ่ืนสามารถนําขอมูลไป
แสวงหาผลประโยชน 

 

7.  เต็มใจใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ ใสใจ ชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ประสานงาน อํานวย
 ความสะดวก โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง ตั้งแตการรับโอนความเสี่ยง การบริการเรียกรองความ
 เสียหาย และการชดใชคาสินไหมทดแทน 

ตัวแทนประกันวินาศภัยตองเขาใจหนาที่ของตน ในฐานะที่เปนตัวกลางเชื่อมความตองการของลูกคาใหไดรับ
การตอบสนองจากบริษัทใหมากที่สุด กลาวคือ ลูกคาตองไดรับการแนะนํา ใหคําปรึกษาถึงความคุมครองความเสี่ยงภัย
ที่เหมาะสมที่สุด ภายใตกรมธรรมประกันภัยและเงื่อนไข ที่เมื่อเกิดความเสียหาย ผูเอาประกันภัยสามารถมีฐานะทาง
การเงินกลับสูสภาพเดิม สามารถดําเนินชีวิตการงานและธุรกิจไดอยางเปนปกติอยางเร็วที่สุด ฉะนั้นตัวแทนประกัน
วินาศภัยตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มใจ ในการบริการตั้งแตการรับประกันภัย ประสานใหความชวยเหลือ ขจัดขอขัดแยง 
ความไมเขาใจระหวางการรับประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยเกิดความเสียหาย ตัวแทนประกันวินาศภัยตองตอบสนอง 
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4-20     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

อยางกระตือรือรนในการอํานวยความสะดวกการเรียกรองและการจายคาสินไหมทดแทนใหเปนไปตามหลักการประกันภัย 
โดยไมหวังอามิสสินจางหรือผลประโยชนใดๆ  

 

8.  สงเสริมจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพ
 ประกันวินาศภัย เพ่ือสรางการยอมรับและความนาเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัยใหเปนท่ี
 ประจักษตอสาธารณชนและสังคม 

จรรยาบรรณเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกอาชีพรวมทั้งการประกันภัยสรางข้ึนมา เพื่อใหสมาชิกที่อยูในอาชีพนี้ไดยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ตัวแทนประกันวินาศภัย นอกจากจะตองศึกษา
ผลิตภัณฑประกันวินาศภัย เงื่อนไขความคุมครอง อัตราเบี้ยประกันภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบ กรอบกติกา 
จรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึงการประพฤติตนที่ดีงาม ไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรม สนใจใฝหาความรู เพื่อพัฒนางาน
อยางตอเนื่องแลว ยังตองชวยกันสงเสริมใหเพื่อนรวมอาชีพและสังคม เขาใจ ยอมรับในจรรยาบรรณที่กําหนดนี้เพื่อให
การปฏิบัติงานของอาชีพนั้นเปนไปอยางโปรงใส ยุติธรรม เปนไปตามระบบคุณธรรม และรับผิดชอบตอผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนนิงาน 

 

9.  ดํารงตนใหปรากฏ เปนท่ีประจักษ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรรวมอาชีพ สาธารณชน และเปน
 แบบอยางท่ีดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยท่ีดี เพ่ือ
 สงเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

การกําหนดจรรยาบรรณแบบแผนพฤติกรรมและแนวทางในการดําเนินงานสําหรับแตละกลุมอาชีพ จะเกิด
ประสิทธิภาพอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน หากมีการสรางตนแบบหรือตัวอยางที่ดีใหเพื่อนรวมอาชีพไดรับรู และศึกษา
บทเรียนอยางเปนรูปธรรม โดยสมาชิกของกลุมอาชีพ หรือตัวแทนประกันวินาศภัยตองพยายามปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณใหมากที่สุด ตองแขงขันกันทําแบบอยางที่ดีและเผยแพรขอมูลใหแกเพื่อนรวมอาชีพ และกลุมอ่ืนๆ ใน
สังคมไดทราบ รูปแบบของการสรางการยอมรับในเกียรติภูมิของวิชาชีพ และอาชีพประกันวินาศภัย คือ การดํารงตน
ถูกตองตามทํานองคลองธรรม ตามจรรยาบรรณ ยืนหยัดในการทํางานที่ตรงไปตรงมา มีหลักในการตัดสินใจที่
เก่ียวของกับผลประโยชน เนนการรักษาชื่อเสียงของตนเอง และสรางการยอมรับในการทํางานที่มีแบบแผนถูกตอง 
สมาชิกของกลุมยอมรับ ยกยองในเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของเพื่อนรวมอาชีพกอน จากนั้นกลุมอ่ืนๆ ในสังคมจึงจะ
คอยๆ เห็นดีงามกับอาชีพ และวิชาชีพนี้  
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เรื่องที่ 4.4  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 

   
 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 9 ประการ เปนหลักการที่สําคัญที่กําหนดข้ึนโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเปนการกํากับดูแลตัวแทนประกันวินาศภัย
และเปนขอกําหนดที่ตัวแทนประกันวินาศภัย “ควรปฏิบัติ” ซึ่งมีความสอดคลองกับมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย (ICPs)4 ที่กําหนดข้ึนโดยสมาคมผูควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of 
Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิก
ตามมติของคณะรัฐมนตรีในป พ.ศ. 2537  

โดยหลักการขางตน กําหนดใหตัวแทนประกันวินาศภัยตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และ
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทั้งผูเอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยที่ตัวแทนประกันวินาศภัยสังกัด ซึ่งตอง
คํานึงถึงหลักความซื่อตรง ความโปรงใส ตรวจสอบได และความเปนธรรมกับลูกคาและผูที่เก่ียวของ ซึ่งไดแก บริษัท
ประกันวินาศภัย และคูคา ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคาและผูที่เก่ียวของ 

ตัวแทนประกันวินาศภัยจะปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) และจรรยา-
บรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งถูกกําหนดไวใหเปนหลักการที่ตัวแทนประกันวินาศภัย “ควรปฏิบัติ” ได ตัวแทน
ประกันวินาศภัยตองมีแนวทางปฏิบัติที่ดี เนื่องจากเปนรายละเอียดหรือวิธีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อใหตัวแทน
ประกันวินาศภัยสามารถปฏิบัตติามหลักการในสวนแรกได  
 

1. แนวทางการปฏิบัติท่ีดีของตัวแทนประกันวินาศภัย ที่กําหนดวา “ควรปฏิบัต”ิ ไดแก  
1.1 การปฏิบัติที่ดีตอลูกคา4

5  
1.2 การปฏิบัติที่ดีตอบริษัทประกันวินาศภัย  
1.3 การปฏิบัติที่ดีตอตนเอง  
1.4 การปฏิบัติที่ดีตอภาครัฐ และหนวยงานที่กํากับดูแล  
1.5 การปฏิบัติที่ดีตอคูคา  
1.6 การปฏิบัติที่ดีตอเพื่อนรวมอาชีพ  
1.7 ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม  
รายละเอียดมีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
4 มาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) กําหนดขึ้นโดยสมาคมผูควบคุมธุรกิจประกันภัย

นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ  
5 ลูกคา หมายถึง ผูเอาประกันภัย ผูมุงหวัง ผูไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4-20     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

อยางกระตือรือรนในการอํานวยความสะดวกการเรียกรองและการจายคาสินไหมทดแทนใหเปนไปตามหลักการประกันภัย 
โดยไมหวังอามิสสินจางหรือผลประโยชนใดๆ  

 

8.  สงเสริมจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพ
 ประกันวินาศภัย เพ่ือสรางการยอมรับและความนาเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัยใหเปนท่ี
 ประจักษตอสาธารณชนและสังคม 

จรรยาบรรณเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกอาชีพรวมทั้งการประกันภัยสรางข้ึนมา เพื่อใหสมาชิกที่อยูในอาชีพนี้ไดยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ตัวแทนประกันวินาศภัย นอกจากจะตองศึกษา
ผลิตภัณฑประกันวินาศภัย เงื่อนไขความคุมครอง อัตราเบี้ยประกันภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบ กรอบกติกา 
จรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึงการประพฤติตนที่ดีงาม ไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรม สนใจใฝหาความรู เพื่อพัฒนางาน
อยางตอเนื่องแลว ยังตองชวยกันสงเสริมใหเพื่อนรวมอาชีพและสังคม เขาใจ ยอมรับในจรรยาบรรณที่กําหนดนี้เพื่อให
การปฏิบัติงานของอาชีพนั้นเปนไปอยางโปรงใส ยุติธรรม เปนไปตามระบบคุณธรรม และรับผิดชอบตอผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนนิงาน 

 

9.  ดํารงตนใหปรากฏ เปนท่ีประจักษ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรรวมอาชีพ สาธารณชน และเปน
 แบบอยางท่ีดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยท่ีดี เพ่ือ
 สงเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

การกําหนดจรรยาบรรณแบบแผนพฤติกรรมและแนวทางในการดําเนินงานสําหรับแตละกลุมอาชีพ จะเกิด
ประสิทธิภาพอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน หากมีการสรางตนแบบหรือตัวอยางที่ดีใหเพื่อนรวมอาชีพไดรับรู และศึกษา
บทเรียนอยางเปนรูปธรรม โดยสมาชิกของกลุมอาชีพ หรือตัวแทนประกันวินาศภัยตองพยายามปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณใหมากที่สุด ตองแขงขันกันทําแบบอยางที่ดีและเผยแพรขอมูลใหแกเพื่อนรวมอาชีพ และกลุมอ่ืนๆ ใน
สังคมไดทราบ รูปแบบของการสรางการยอมรับในเกียรติภูมิของวิชาชีพ และอาชีพประกันวินาศภัย คือ การดํารงตน
ถูกตองตามทํานองคลองธรรม ตามจรรยาบรรณ ยืนหยัดในการทํางานที่ตรงไปตรงมา มีหลักในการตัดสินใจที่
เก่ียวของกับผลประโยชน เนนการรักษาชื่อเสียงของตนเอง และสรางการยอมรับในการทํางานที่มีแบบแผนถูกตอง 
สมาชิกของกลุมยอมรับ ยกยองในเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของเพื่อนรวมอาชีพกอน จากนั้นกลุมอ่ืนๆ ในสังคมจึงจะ
คอยๆ เห็นดีงามกับอาชีพ และวิชาชีพนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-21 
 

เรื่องที่ 4.4  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 

   
 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 9 ประการ เปนหลักการที่สําคัญที่กําหนดข้ึนโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเปนการกํากับดูแลตัวแทนประกันวินาศภัย
และเปนขอกําหนดที่ตัวแทนประกันวินาศภัย “ควรปฏิบัติ” ซึ่งมีความสอดคลองกับมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย (ICPs)4 ที่กําหนดข้ึนโดยสมาคมผูควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of 
Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิก
ตามมติของคณะรัฐมนตรีในป พ.ศ. 2537  

โดยหลักการขางตน กําหนดใหตัวแทนประกันวินาศภัยตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และ
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทั้งผูเอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยที่ตัวแทนประกันวินาศภัยสังกัด ซึ่งตอง
คํานึงถึงหลักความซื่อตรง ความโปรงใส ตรวจสอบได และความเปนธรรมกับลูกคาและผูที่เก่ียวของ ซึ่งไดแก บริษัท
ประกันวินาศภัย และคูคา ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคาและผูที่เก่ียวของ 

ตัวแทนประกันวินาศภัยจะปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) และจรรยา-
บรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งถูกกําหนดไวใหเปนหลักการที่ตัวแทนประกันวินาศภัย “ควรปฏิบัติ” ได ตัวแทน
ประกันวินาศภัยตองมีแนวทางปฏิบัติที่ดี เนื่องจากเปนรายละเอียดหรือวิธีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อใหตัวแทน
ประกันวินาศภัยสามารถปฏิบัตติามหลักการในสวนแรกได  
 

1. แนวทางการปฏิบัติท่ีดีของตัวแทนประกันวินาศภัย ที่กําหนดวา “ควรปฏิบัต”ิ ไดแก  
1.1 การปฏิบัติที่ดีตอลูกคา4

5  
1.2 การปฏิบัติที่ดีตอบริษัทประกันวินาศภัย  
1.3 การปฏิบัติที่ดีตอตนเอง  
1.4 การปฏิบัติที่ดีตอภาครัฐ และหนวยงานที่กํากับดูแล  
1.5 การปฏิบัติที่ดีตอคูคา  
1.6 การปฏิบัติที่ดีตอเพื่อนรวมอาชีพ  
1.7 ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม  
รายละเอียดมีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
4 มาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) กําหนดขึ้นโดยสมาคมผูควบคุมธุรกิจประกันภัย

นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ  
5 ลูกคา หมายถึง ผูเอาประกันภัย ผูมุงหวัง ผูไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4-22     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 1.1 การปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ตัวแทนประกันวินาศภัยถือเปนคนกลางของบริษัทประกันวินาศภัยที่ทําหนาที่
ชักชวน แนะนํา เสนอขายความคุมครองใหแกลูกคา และเปนตัวกลางเชื่อมความตองการของลูกคาใหไดรับการ
ตอบสนองจากบริษัทประกันวินาศภัยใหมากที่สุด ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยควรปฏิบัติตอลูกคาดวยความซื่อสัตย
สุจริต ตอบสนองอยางกระตือรือรน ใหบริการตอลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ สม่ําเสมอ โดยไมหวังอามิสสินจางหรือ
ผลประโยชนใดๆ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุดจากการทําประกันภัย 
 1.2  การปฏิบัติที่ดีตอบริษัทประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยเปนคนกลางซึ่งไดรับมอบหมายจาก
บริษัทประกันวินาศภัยใหทําการชักชวนลูกคา เพื่อชวยสรางภาพลักษณและขับเคลื่อนบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเอง
สังกัดใหเติบโตอยางยั่งยืน ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีจึงควรปฏิบัติตอบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัดดวยความ
จงรักภักดี ไมกลาวใหรายบริษัทประกันวินาศภัยใดๆ ปฏิบัติตามกรอบ กติกา ขอบังคับ ตามขอบเขต อํานาจหนาที่  
ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทที่ตนเองสังกัดโดยเครงครัด  
 1.3 การปฏิบัติที่ดีตอตนเอง ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีควรพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพที่ดี ดวยการศึกษา 
หาความรูในวิชาชีพ ทําใหตัวเองมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องตลอดเวลา สรางพฤติกรรมการใฝรู  
หมั่นศึกษา หาประสบการณเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและอาชีพ และยังสามารถ
นําไปใหบริการแกลูกคาไดเปนอยางดี  

ตัวแทนประกันวินาศภัยยังควรปฏิบัติตนตามมาตรฐานอาชีพ เปนแบบอยางที่ดีอยูในประเพณีศีลธรรมอันดีงาม 
และเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี 
 1.4 การปฏิบัติที่ดีตอภาครัฐ และหนวยงานที่กํากับดูแล ตัวแทนประกันวินาศภัยเปนคนกลางในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย มีหนาที่และความรับผิดชอบตอทั้งลูกคาและผูที่เก่ียวของ จึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัยอยางเครงครัด และเหมาะสม นอกเหนือจากการปฏิบัติตอ
หนาที่ดังกลาวแลว ตัวแทนประกันวินาศภัยควรใหการสงเสริมและสนับสนุนใหคนกลางในธุรกิจทําความรวมมือใน
กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานกํากับดูแล เพื่อรวมเสริมสรางความมั่นคงและเจริญเติบโตใหกับ
ประเทศชาต ิ
 1.5 การปฏิบัติที่ดีตอคูคา ตัวแทนประกันวินาศภัยควรปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และ
ตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย ไมเอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากคูคาเปนผูเก้ือกูลใน
การประกอบธุรกิจ 
 1.6 การปฏิบัติที่ดีตอเพ่ือนรวมอาชีพ ตัวแทนประกันวินาศภัยควรปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขัน
ที่ดี ควรยึดถือกติกาของการแขงขันที่ดีอยางเสมอภาคกัน เพื่อการประกอบธุรกิจในลักษณะเก้ือกูลกัน และเปนการ
ประกอบธุรกิจซึ่งตั้งมั่นอยูภายใตศีลธรรมอันดีงาม 
 1.7 ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม ตัวแทนประกันวินาศภัยควรดําเนินกิจกรรมเพื่อรวมสรางสรรค
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เมื่อสังคมดี ชุมชนดี จะสงผลใหการ
ประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยอยูไดอยางยั่งยืน กิจการเติบโต และสงผลใหธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโต
ดวยเชนกัน 
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ในคูมือนี้จะกลาวถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอลูกคาเทานั้น สวนแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอบริษัทประกันวินาศภัย 
จะกลาวในคูมือหลักสูตรการตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยคร้ังที่ 1 (ตว. 1) และแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ตอบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของจะกลาวถึงในคูมือหลักสูตรการตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยคร้ังที่ 2 (ตว. 2) และ 
3 (ตว. 3) ตามลําดับ  

 

2. แนวทางการปฏิบัติท่ีดีตอลูกคาของตัวแทนประกันวินาศภัย  
ตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งถือเปนผูกระทําการแทนบริษัทประกันวินาศภัยที่ทําหนาที่ชักชวน แนะนํา และ

เสนอขายความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยประเภทตางๆ แกประชาชนทั่วไป ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยตอง
มีความรับผิดชอบตอลูกคา ดวยการใหบริการ และดําเนินการใดๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคา งานหลักของ 
ตัวแทนประกันวินาศภัยในการปฏิบัติที่ดีตอลูกคาในการใหบริการมี 2 งานหลัก ไดแก 1) การบริการดานการตลาด 
(Marketing) และ 2) การบริการดานการจัดการเรียกรองคาสินไหมทดแทน (Claims)  
 2.1 การบริการดานการตลาด แบงออกเปน 5 ข้ันตอน คือ 

2.1.1 ข้ันตอนการวิเคราะหความเสี่ยงภัย 
2.1.2  ข้ันตอนการเสนอขาย 
2.1.3 ข้ันตอนการยืนยันและจัดสงกรมธรรมประกันภัย 
2.1.4 ข้ันตอนการตออายุกรมธรรมประกันภัย 
2.1.5 ข้ันตอนการแกไขขอรองเรียน 
รายละเอียดของกิจกรรมในแตละข้ันตอน มีดังนี้ 

  2.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยงภัย เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑประกันวินาศภัยและบริษัทประกัน
วินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ดังนี้  

1) สอบถามขอมูลจากลูกคาเพื่อใหสามารถประเมินความตองการของลูกคากอนวิเคราะหความ
เสี่ยงภัยหรือกอนใหคําแนะนําหรือทําสัญญา ขอมูลดังกลาวอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับประเภทของผลิตภัณฑประกัน
วินาศภัยและลักษณะของลูกคา เชน ความรูและประสบการณทางการเงิน ความตองการและสภาวะแวดลอม ความ 
สามารถในการซื้อผลิตภัณฑประกันวินาศภัย และประวัติความเสี่ยงภัย เปนตน 

2) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดรับจากลูกคา ถามีขอสงสัยควรสอบถามลูกคาเพิ่มเติม 
และศึกษาคนหาขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมเพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห 

3) เขาสํารวจภัยสําหรับธุรกิจหรือลักษณะสิ่งปลูกสรางบางประเภท ซึ่งตัวแทนประกันวินาศภัย
ตองประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อมอบหมายใหเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญดานการสํารวจภัยเขาสํารวจภัย
ใหแกลูกคา และทําเปนรายงานการสํารวจภัย เพื่อเปนขอมูลและนําไปใชในการพิจารณาความเสี่ยงภัยและขอตกลง
คุมครอง เงื่อนไข ขอยกเวนและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมตอไป  

4) ใหคําแนะนําวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยใหแกลูกคาไดอยางเหมาะสมตามสภาพความเสี่ยงภัย
ของลูกคา  
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4-22     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 1.1 การปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ตัวแทนประกันวินาศภัยถือเปนคนกลางของบริษัทประกันวินาศภัยที่ทําหนาที่
ชักชวน แนะนํา เสนอขายความคุมครองใหแกลูกคา และเปนตัวกลางเชื่อมความตองการของลูกคาใหไดรับการ
ตอบสนองจากบริษัทประกันวินาศภัยใหมากที่สุด ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยควรปฏิบัติตอลูกคาดวยความซื่อสัตย
สุจริต ตอบสนองอยางกระตือรือรน ใหบริการตอลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ สม่ําเสมอ โดยไมหวังอามิสสินจางหรือ
ผลประโยชนใดๆ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุดจากการทําประกันภัย 
 1.2  การปฏิบัติที่ดีตอบริษัทประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยเปนคนกลางซึ่งไดรับมอบหมายจาก
บริษัทประกันวินาศภัยใหทําการชักชวนลูกคา เพื่อชวยสรางภาพลักษณและขับเคลื่อนบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเอง
สังกัดใหเติบโตอยางยั่งยืน ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีจึงควรปฏิบัติตอบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัดดวยความ
จงรักภักดี ไมกลาวใหรายบริษัทประกันวินาศภัยใดๆ ปฏิบัติตามกรอบ กติกา ขอบังคับ ตามขอบเขต อํานาจหนาที่  
ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทที่ตนเองสังกัดโดยเครงครัด  
 1.3 การปฏิบัติที่ดีตอตนเอง ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีควรพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพที่ดี ดวยการศึกษา 
หาความรูในวิชาชีพ ทําใหตัวเองมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องตลอดเวลา สรางพฤติกรรมการใฝรู  
หมั่นศึกษา หาประสบการณเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและอาชีพ และยังสามารถ
นําไปใหบริการแกลูกคาไดเปนอยางดี  

ตัวแทนประกันวินาศภัยยังควรปฏิบัติตนตามมาตรฐานอาชีพ เปนแบบอยางที่ดีอยูในประเพณีศีลธรรมอันดีงาม 
และเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี 
 1.4 การปฏิบัติที่ดีตอภาครัฐ และหนวยงานที่กํากับดูแล ตัวแทนประกันวินาศภัยเปนคนกลางในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย มีหนาที่และความรับผิดชอบตอทั้งลูกคาและผูที่เก่ียวของ จึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัยอยางเครงครัด และเหมาะสม นอกเหนือจากการปฏิบัติตอ
หนาที่ดังกลาวแลว ตัวแทนประกันวินาศภัยควรใหการสงเสริมและสนับสนุนใหคนกลางในธุรกิจทําความรวมมือใน
กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานกํากับดูแล เพื่อรวมเสริมสรางความมั่นคงและเจริญเติบโตใหกับ
ประเทศชาติ 
 1.5 การปฏิบัติที่ดีตอคูคา ตัวแทนประกันวินาศภัยควรปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และ
ตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย ไมเอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากคูคาเปนผูเก้ือกูลใน
การประกอบธุรกิจ 
 1.6 การปฏิบัติที่ดีตอเพ่ือนรวมอาชีพ ตัวแทนประกันวินาศภัยควรปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขัน
ที่ดี ควรยึดถือกติกาของการแขงขันที่ดีอยางเสมอภาคกัน เพื่อการประกอบธุรกิจในลักษณะเก้ือกูลกัน และเปนการ
ประกอบธุรกิจซึ่งตั้งมั่นอยูภายใตศีลธรรมอันดีงาม 
 1.7 ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม ตัวแทนประกันวินาศภัยควรดําเนินกิจกรรมเพื่อรวมสรางสรรค
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เมื่อสังคมดี ชุมชนดี จะสงผลใหการ
ประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยอยูไดอยางยั่งยืน กิจการเติบโต และสงผลใหธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโต
ดวยเชนกัน 
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ในคูมือนี้จะกลาวถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอลูกคาเทานั้น สวนแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอบริษัทประกันวินาศภัย 
จะกลาวในคูมือหลักสูตรการตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยคร้ังที่ 1 (ตว. 1) และแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ตอบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของจะกลาวถึงในคูมือหลักสูตรการตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยคร้ังที่ 2 (ตว. 2) และ 
3 (ตว. 3) ตามลําดับ  

 

2. แนวทางการปฏิบัติท่ีดีตอลูกคาของตัวแทนประกันวินาศภัย  
ตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งถือเปนผูกระทําการแทนบริษัทประกันวินาศภัยที่ทําหนาที่ชักชวน แนะนํา และ

เสนอขายความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยประเภทตางๆ แกประชาชนทั่วไป ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยตอง
มีความรับผิดชอบตอลูกคา ดวยการใหบริการ และดําเนินการใดๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคา งานหลักของ 
ตัวแทนประกันวินาศภัยในการปฏิบัติที่ดีตอลูกคาในการใหบริการมี 2 งานหลัก ไดแก 1) การบริการดานการตลาด 
(Marketing) และ 2) การบริการดานการจัดการเรียกรองคาสินไหมทดแทน (Claims)  
 2.1 การบริการดานการตลาด แบงออกเปน 5 ข้ันตอน คือ 

2.1.1 ข้ันตอนการวิเคราะหความเสี่ยงภัย 
2.1.2  ข้ันตอนการเสนอขาย 
2.1.3 ข้ันตอนการยืนยันและจัดสงกรมธรรมประกันภัย 
2.1.4 ข้ันตอนการตออายุกรมธรรมประกันภัย 
2.1.5 ข้ันตอนการแกไขขอรองเรียน 
รายละเอียดของกิจกรรมในแตละข้ันตอน มีดังนี้ 

  2.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยงภัย เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑประกันวินาศภัยและบริษัทประกัน
วินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ดังนี้  

1) สอบถามขอมูลจากลูกคาเพื่อใหสามารถประเมินความตองการของลูกคากอนวิเคราะหความ
เสี่ยงภัยหรือกอนใหคําแนะนําหรือทําสัญญา ขอมูลดังกลาวอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับประเภทของผลิตภัณฑประกัน
วินาศภัยและลักษณะของลูกคา เชน ความรูและประสบการณทางการเงิน ความตองการและสภาวะแวดลอม ความ 
สามารถในการซื้อผลิตภัณฑประกันวินาศภัย และประวัติความเสี่ยงภัย เปนตน 

2) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดรับจากลูกคา ถามีขอสงสัยควรสอบถามลูกคาเพิ่มเติม 
และศึกษาคนหาขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมเพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห 

3) เขาสํารวจภัยสําหรับธุรกิจหรือลักษณะสิ่งปลูกสรางบางประเภท ซึ่งตัวแทนประกันวินาศภัย
ตองประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อมอบหมายใหเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญดานการสํารวจภัยเขาสํารวจภัย
ใหแกลูกคา และทําเปนรายงานการสํารวจภัย เพื่อเปนขอมูลและนําไปใชในการพิจารณาความเสี่ยงภัยและขอตกลง
คุมครอง เงื่อนไข ขอยกเวนและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมตอไป  

4) ใหคําแนะนําวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยใหแกลูกคาไดอยางเหมาะสมตามสภาพความเสี่ยงภัย
ของลูกคา  
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5) คัดเลือกผลิตภัณฑประกันวินาศภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกคาแตละราย รวมถึง
ควรรวมกับบริษัทประกันวินาศภัยทําการพัฒนาผลิตภัณฑประกันวินาศภัยและทําการตลาดโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของลูกคา  

6) ศึกษาและเปรียบเทียบเงื่อนไข ความคุมครอง ขอยกเวน อัตราเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ
ประกันวินาศภัยแตละประเภทของบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัด และของตางบริษัทประกันวินาศภัย  

7) ชี้แจงเงื่อนไขความคุมครอง ขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยใหลูกคาทราบโดยไมปกปด 
และตองไมมีผลประโยชนแอบแฝง และตองมั่นใจวาขอมูลที่จะนําเสนอนั้นถูกตอง ชัดเจน และไมมีการชักนําในทางที่ผิด  

8) เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล โดยขอมูลที่ลูกคาตองการใหเปนความลับควรถือเปนความลับ 
ลูกคาควรไดรับแจงวาขอมูลใดอาจจะตองมีการเปดเผย และตอใคร 
  2.1.2 ขั้นตอนการเสนอขาย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ดังนี้  

1) ไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรมประกันภัยใหม 

2) ไมใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหชัดแจงเพื่อมุงหวังใหมีการประกันภัย 

3) ไมใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูลอันเปนสาระ 
สําคัญซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด 

4) ไมเสนอลดคาบําเหน็จเพื่อเปนการจูงใจลูกคาใหทําประกันวินาศภัย 

5) ไมเสนอขายดวยการกลาวรายทับถมบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน หรือตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืน 

6) ไมทําการโฆษณาเกินความจริง หรือโออวด หรือทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญแหง
กรมธรรมประกันภัย 

7) การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย5

6 

(1)  แจงชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยทุกคร้ังที่มีการ
เสนอขาย และตองแจงวัตถุประสงคในการติดตอกับลูกคาอยางชัดเจน แจงวาเปนการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
เทานั้น หากลูกคาไมประสงคจะซื้อตัวแทนประกันวินาศภัยควรยุติการขายทันท ี

(2)  อธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่
ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัดเทานั้น พรอมสรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครองและสิทธิประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย จํานวนเบี้ย
ประกันภัยของกรมธรรมประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม (ถามี) ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 
และคําเตือนใหผูมุงหวังศึกษา อาน และทําความเขาใจ ในขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย 

(3)  แนะนําใหลูกคาทําประกันภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยและความสามารถในการ
ชําระเบี้ยประกันภัย  

 
 
 
 
 

                                                           
6 ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม

ประกันภัยและการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และเร่ืองหลักเกณฑ วิธีการออก
กรมธรรมประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยและการชดใชเงิน หรือคาสินไหมทดแทน โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2560 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-25 
 

(4)  ออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัย และตองแสดงหนังสือมอบอํานาจ
ใหรับชําระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยดวยทกุคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกันวินาศภัย 
และสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกลูกคา  

(5)  ใหขอมูลที่ชัดเจนตอลูกคากอนและหลังการขาย และตองมั่นใจวาคําแนะนําที่ใหลูกคามี
คุณภาพ และปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกคา และลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่ไมเหมาะ
กับความตองการของลูกคา 

(6)  นําสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากลูกคาไปยังบริษัทประกันวินาศภัย โดยทันทีและตองมี
นโยบายและข้ันตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกปองเงินของลูกคาดังกลาว เพื่อผลประโยชนของลูกคา เชน มีการแยก
บัญชีของลูกคาจากบัญชีสวนตัวของคนกลางประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการ
เก็บรักษาสมุดคูฝาก ประวัติ และการตรวจสอบ เปนตน 

2.1.3 ขั้นตอนการยืนยันและจัดสงกรมธรรมประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ดังนี้  

1) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยเปนลายลักษณอักษรดวยความ
รวดเร็ว และถูกตอง 

2) ขอคํายืนยันจากลูกคาอีกคร้ัง โดยการโทรศัพทไปหาลูกคา หรือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน 
ซ่ึงตองกระทําภายใน 7 วันนับแตวันที่สงกรมธรรมประกันภัยใหแกลูกคา และกระทําดวยความเต็มใจ สุภาพ และ
จริงใจ  

3) แจงเร่ืองสิทธิขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) ใหลูกคาทราบดวย สําหรับ
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท และการเสนอขายโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

4) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยเปนลายลักษณอักษรดวยความ
รวดเร็ว และถูกตอง 

5) ตรวจสอบความถูกตองของกรมธรรมประกันภัย และแนบเอกสารสรุปเงื่อนไขความคุมครอง 
ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยไปพรอมกับกรมธรรมประกันภัยนั้น หากมีขอมูลตองแกไขตองรีบประสานงานไปยัง
บริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัด พรอมแจงใหลูกคาทราบรายละเอียดการแกไขดวย 

6) จัดสงกรมธรรมประกันภัยดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และตรงกับความตองการของลูกคา 
7) จัดใหมีกระบวนการแจงเตือนแกลูกคา หรือผูไดรับความคุมครองหรือสมาชิก เมื่อไดดําเนินการ

สงกรมธรรมประกันภัยหรือหนังสือรับรองพรอมอธิบายรูปแบบ เงื่อนไข ข้ันตอนและวิธีการชําระเงินที่ถูกตองตาม
เงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยแตละประเภทใหลูกคาทราบรายละเอียดที่ชัดเจน 

8) ใหบริการตามกรมธรรมประกันภัยอยางเหมาะสมจนกวาจะบรรลุหนาที่ที่กําหนดภายใต
กรมธรรมประกันภัย เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในสัญญาระหวางที่สัญญายังไมหมดอายุตอผูเอาประกันภัย 
เปดเผยขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑประกันวินาศภัยตอผูเอาประกันภัย 

9) ตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงภัยของลูกคาในระหวางปกรมธรรมประกันภัย หากความเสี่ยงภัย
ของลูกคามีการเปลี่ยนแปลง ตองตรวจสอบความเหมาะสมความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย และแจงการ
เปลี่ยนแปลงไปยังบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อทําการสลักหลังกรมธรรมประกันภัย  
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4-24     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

5) คัดเลือกผลิตภัณฑประกันวินาศภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกคาแตละราย รวมถึง
ควรรวมกับบริษัทประกันวินาศภัยทําการพัฒนาผลิตภัณฑประกันวินาศภัยและทําการตลาดโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของลูกคา  

6) ศึกษาและเปรียบเทียบเงื่อนไข ความคุมครอง ขอยกเวน อัตราเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ
ประกันวินาศภัยแตละประเภทของบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัด และของตางบริษัทประกันวินาศภัย  

7) ชี้แจงเงื่อนไขความคุมครอง ขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยใหลูกคาทราบโดยไมปกปด 
และตองไมมีผลประโยชนแอบแฝง และตองมั่นใจวาขอมูลที่จะนําเสนอนั้นถูกตอง ชัดเจน และไมมีการชักนําในทางที่ผิด  

8) เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล โดยขอมูลที่ลูกคาตองการใหเปนความลับควรถือเปนความลับ 
ลูกคาควรไดรับแจงวาขอมูลใดอาจจะตองมีการเปดเผย และตอใคร 
  2.1.2 ขั้นตอนการเสนอขาย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ดังนี้  

1) ไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรมประกันภัยใหม 

2) ไมใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหชัดแจงเพื่อมุงหวังใหมีการประกันภัย 

3) ไมใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูลอันเปนสาระ 
สําคัญซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผดิ 

4) ไมเสนอลดคาบําเหน็จเพื่อเปนการจูงใจลูกคาใหทําประกันวินาศภัย 

5) ไมเสนอขายดวยการกลาวรายทับถมบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน หรือตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืน 

6) ไมทําการโฆษณาเกินความจริง หรือโออวด หรือทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญแหง
กรมธรรมประกันภัย 

7) การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย5

6 

(1)  แจงชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยทุกคร้ังที่มีการ
เสนอขาย และตองแจงวัตถุประสงคในการติดตอกับลูกคาอยางชัดเจน แจงวาเปนการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
เทานั้น หากลูกคาไมประสงคจะซื้อตัวแทนประกันวินาศภัยควรยุติการขายทันที 

(2)  อธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่
ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัดเทานั้น พรอมสรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครองและสิทธิประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย จํานวนเบี้ย
ประกันภัยของกรมธรรมประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม (ถามี) ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 
และคําเตือนใหผูมุงหวังศึกษา อาน และทําความเขาใจ ในขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย 

(3)  แนะนําใหลูกคาทําประกันภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยและความสามารถในการ
ชําระเบี้ยประกันภัย  

 
 
 
 
 

                                                           
6 ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม

ประกันภัยและการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และเร่ืองหลักเกณฑ วิธีการออก
กรมธรรมประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยและการชดใชเงิน หรือคาสินไหมทดแทน โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2560 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-25 
 

(4)  ออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัย และตองแสดงหนังสือมอบอํานาจ
ใหรับชําระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยดวยทกุคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกันวินาศภัย 
และสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกลูกคา  

(5)  ใหขอมูลที่ชัดเจนตอลูกคากอนและหลังการขาย และตองมั่นใจวาคําแนะนําที่ใหลูกคามี
คุณภาพ และปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกคา และลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่ไมเหมาะ
กับความตองการของลูกคา 

(6)  นําสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากลูกคาไปยังบริษัทประกันวินาศภัย โดยทันทีและตองมี
นโยบายและข้ันตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกปองเงินของลูกคาดังกลาว เพื่อผลประโยชนของลูกคา เชน มีการแยก
บัญชีของลูกคาจากบัญชีสวนตัวของคนกลางประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการ
เก็บรักษาสมุดคูฝาก ประวัติ และการตรวจสอบ เปนตน 

2.1.3 ขั้นตอนการยืนยันและจัดสงกรมธรรมประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ดังนี้  

1) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยเปนลายลักษณอักษรดวยความ
รวดเร็ว และถูกตอง 

2) ขอคํายืนยันจากลูกคาอีกคร้ัง โดยการโทรศัพทไปหาลูกคา หรือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน 
ซึ่งตองกระทําภายใน 7 วันนับแตวันที่สงกรมธรรมประกันภัยใหแกลูกคา และกระทําดวยความเต็มใจ สุภาพ และ
จริงใจ  

3) แจงเร่ืองสิทธิขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) ใหลูกคาทราบดวย สําหรับ
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท และการเสนอขายโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

4) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยเปนลายลักษณอักษรดวยความ
รวดเร็ว และถูกตอง 

5) ตรวจสอบความถูกตองของกรมธรรมประกันภัย และแนบเอกสารสรุปเงื่อนไขความคุมครอง 
ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยไปพรอมกับกรมธรรมประกันภัยนั้น หากมีขอมูลตองแกไขตองรีบประสานงานไปยัง
บริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัด พรอมแจงใหลูกคาทราบรายละเอียดการแกไขดวย 

6) จัดสงกรมธรรมประกันภัยดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และตรงกับความตองการของลูกคา 
7) จัดใหมีกระบวนการแจงเตือนแกลูกคา หรือผูไดรับความคุมครองหรือสมาชิก เมื่อไดดําเนินการ

สงกรมธรรมประกันภัยหรือหนังสือรับรองพรอมอธิบายรูปแบบ เงื่อนไข ข้ันตอนและวิธีการชําระเงินที่ถูกตองตาม
เงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยแตละประเภทใหลูกคาทราบรายละเอียดที่ชัดเจน 

8) ใหบริการตามกรมธรรมประกันภัยอยางเหมาะสมจนกวาจะบรรลุหนาที่ที่กําหนดภายใต
กรมธรรมประกันภัย เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในสัญญาระหวางที่สัญญายังไมหมดอายุตอผูเอาประกันภัย 
เปดเผยขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑประกันวินาศภัยตอผูเอาประกันภัย 

9) ตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงภัยของลูกคาในระหวางปกรมธรรมประกันภัย หากความเสี่ยงภัย
ของลูกคามีการเปลี่ยนแปลง ตองตรวจสอบความเหมาะสมความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย และแจงการ
เปลี่ยนแปลงไปยังบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อทําการสลักหลังกรมธรรมประกันภัย  

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4-26     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

  2.1.4 ขั้นตอนการตออายุกรมธรรมประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ตอลูกคา ดังนี้  

1) ตรวจสอบความถูกตอง การเปลี่ยนแปลงใบเตือนตออายุกรมธรรมประกันภัย พรอมการตรวจสอบ
ความถูกตองของประวัติความเสียหายของลูกคา (ถามี) และประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังบริษัทประกัน
วินาศภัยที่รับประกันภัย  

2) ประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมหากมีรายละเอียดที่เปลีย่นแปลงไปจากกรมธรรมประกันภัย 
3) ประสานงานขอขอมูลความเสี่ยงภัยในปจจุบัน หรือรายละเอียดทรัพยสิน หรือการเปลี่ยน-

แปลงที่มีผลตอกรมธรรมประกันภัยกับลูกคา เพื่อนํามาปรับเปลี่ยนความคุมครอง เงื่อนไข ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดความคุมครองใหมที่เหมาะสม 

4) ชี้แจงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงใหแกผูเอาประกันภัยทราบ พิจารณาความคุมครอง เงื่อนไข 
ขอยกเวนใหม พรอมคาเบี้ยประกันภัยใหม 

5) จัดสงใบเตือนตออายุกรมธรรมประกันภัยใหแกลูกคาลวงหนา และจัดทําสรุปการเปลี่ยนแปลง 
(ถามี) พรอมติดตอลูกคาเพื่อแจงรายละเอียดในใบเตือนตออายุ แนะนํา และรับฟงความตองการของลูกคาดวยความ
เต็มใจ  
  2.1.5 ขั้นตอนการแกไขขอรองเรียน ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอลูกคา 
ดังนี้  

1) ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัดใน
ดานการใหบริการตามกรมธรรมประกันภัย โดยเฉพาะในเร่ืองการใหขอมูลผูเอาประกันภัยอยางตอเนื่อง การจัดการ
การจายคาสินไหมทดแทนตอผูเอาประกันภัย และการจัดการเร่ืองรองเรียนของผูเอาประกันภัย 

2) มีการรับขอรองเรียนจากลูกคา หรือบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหายดวยความยุติธรรม 
โปรงใส ใสใจ และดําเนินการดวยความรวดเร็วทั้งการประสานงานแกไข และการติดตอกลับไปยังลูกคา 

3) มีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกคา และติดตามผลอยูเสมอ เพื่อดําเนินการปรับปรุง
การใหบริการในระหวางปกรมธรรมประกันภัย  

4) นําขอรองเรียนของลูกคามาปรับปรุงการใหบริการของตนเองอยูเสมอ และแสดงความขอบคุณ
ทุกคร้ังที่ลูกคาใหคําแนะนํา 

5) ใหความสําคัญกับผลประโยชนของลูกคามากกวาผลประโยชนของตนเองทุกคร้ัง และให 
บริการดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลประโยชนใดๆ  
 2.2 การบริการดานการจัดการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ดังนี้  

1) นําเสนอกระบวนการ ข้ันตอนการเรียกรองคาสินไหมทดแทน และการรับเร่ืองรองเรียนใหแกลูกคา
ทราบเปนลายลักษณอักษร 

2) จัดทําทะเบียนบันทึกการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของลูกคาอยางเปนระบบเพื่อชวยใหสามารถ
คนหา ตรวจสอบ หรือทราบจํานวนสถิติและประวัติของการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของลูกคาแตละราย ไดอยาง
ถูกตองรวดเร็ว 
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3) แจงการเรียกรองใหบริษัทประกันวินาศภัยประกันภัยทราบโดยเร็วที่สุด เปนการปกปองผลประโยชน
ใหแกลูกคา 

4) จัดหาเอกสารที่เก่ียวของใหครบถวน และกอนที่จะจัดสงเอกสารการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
ตัวแทนประกันวินาศภัยตองตรวจสอบรายละเอียด ขอมูลที่ลูกคาและผูรับประโยชนกรอกในแบบฟอรมการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนวาถูกตอง ครบถวนและสมบูรณหรือไม รวมถึงการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารใหครบถวน ตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 

5) ชี้แจงสิทธิประโยชนที่ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนควรจะไดรับ ดวยการอธิบายและชี้แจง
รายละเอียดกรมธรรมประกันภัยไมวาจะเปนความคุมครอง ขอยกเวน หรือเงื่อนไขตางๆ รวมถึงสิทธิประโยชนตางๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย ที่เปนประโยชนตอผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชน 

6) เขาเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนแทนลูกคา แจงผลการเจรจาใหลูกคาทราบ พรอมรายละเอียดการ
ตกลงการชดใชคาสินไหมทดแทน 

7) เขามาใหคําแนะนํา ข้ันตอน วิธีการ และเอกสารที่เก่ียวของในการนําเร่ืองเขาสูกระบวนการระงับ 
ขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ  

แนวทางปฎิบัติที่ดีตอลูกคาที่ไดกลาวมาแลวขางตน เปนเพียงมาตรฐานข้ันต่ําของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยพึงตองปฏิบัติตอลูกคาเทานั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีขางตนแลว ตัวแทนประกัน
วินาศภัยพึงตองมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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  2.1.4 ขั้นตอนการตออายุกรมธรรมประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ตอลูกคา ดังนี้  

1) ตรวจสอบความถูกตอง การเปลี่ยนแปลงใบเตือนตออายุกรมธรรมประกันภัย พรอมการตรวจสอบ
ความถูกตองของประวัติความเสียหายของลูกคา (ถามี) และประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังบริษัทประกัน
วินาศภัยที่รับประกันภัย  

2) ประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมหากมีรายละเอียดที่เปลีย่นแปลงไปจากกรมธรรมประกันภัย 
3) ประสานงานขอขอมูลความเสี่ยงภัยในปจจุบัน หรือรายละเอียดทรัพยสิน หรือการเปลี่ยน-

แปลงที่มีผลตอกรมธรรมประกันภัยกับลูกคา เพื่อนํามาปรับเปลี่ยนความคุมครอง เงื่อนไข ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดความคุมครองใหมที่เหมาะสม 

4) ชี้แจงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงใหแกผูเอาประกันภัยทราบ พิจารณาความคุมครอง เงื่อนไข 
ขอยกเวนใหม พรอมคาเบี้ยประกันภัยใหม 

5) จัดสงใบเตือนตออายุกรมธรรมประกันภัยใหแกลูกคาลวงหนา และจัดทําสรุปการเปลี่ยนแปลง 
(ถามี) พรอมติดตอลูกคาเพื่อแจงรายละเอียดในใบเตือนตออายุ แนะนํา และรับฟงความตองการของลูกคาดวยความ
เต็มใจ  
  2.1.5 ขั้นตอนการแกไขขอรองเรียน ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอลูกคา 
ดังนี้  

1) ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัดใน
ดานการใหบริการตามกรมธรรมประกันภัย โดยเฉพาะในเร่ืองการใหขอมูลผูเอาประกันภัยอยางตอเนื่อง การจัดการ
การจายคาสินไหมทดแทนตอผูเอาประกันภัย และการจัดการเร่ืองรองเรียนของผูเอาประกันภัย 

2) มีการรับขอรองเรียนจากลูกคา หรือบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหายดวยความยุติธรรม 
โปรงใส ใสใจ และดําเนินการดวยความรวดเร็วทั้งการประสานงานแกไข และการติดตอกลับไปยังลูกคา 

3) มีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกคา และติดตามผลอยูเสมอ เพื่อดําเนินการปรับปรุง
การใหบริการในระหวางปกรมธรรมประกันภัย  

4) นําขอรองเรียนของลูกคามาปรับปรุงการใหบริการของตนเองอยูเสมอ และแสดงความขอบคุณ
ทุกคร้ังที่ลูกคาใหคําแนะนํา 

5) ใหความสําคัญกับผลประโยชนของลูกคามากกวาผลประโยชนของตนเองทุกคร้ัง และให 
บริการดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลประโยชนใดๆ  
 2.2 การบริการดานการจัดการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ดังนี้  

1) นําเสนอกระบวนการ ข้ันตอนการเรียกรองคาสินไหมทดแทน และการรับเร่ืองรองเรียนใหแกลูกคา
ทราบเปนลายลักษณอักษร 

2) จัดทําทะเบียนบันทึกการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของลูกคาอยางเปนระบบเพื่อชวยใหสามารถ
คนหา ตรวจสอบ หรือทราบจํานวนสถิติและประวัติของการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของลูกคาแตละราย ไดอยาง
ถูกตองรวดเร็ว 
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3) แจงการเรียกรองใหบริษัทประกันวินาศภัยประกันภัยทราบโดยเร็วที่สุด เปนการปกปองผลประโยชน
ใหแกลูกคา 

4) จัดหาเอกสารที่เก่ียวของใหครบถวน และกอนที่จะจัดสงเอกสารการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
ตัวแทนประกันวินาศภัยตองตรวจสอบรายละเอียด ขอมูลที่ลูกคาและผูรับประโยชนกรอกในแบบฟอรมการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนวาถูกตอง ครบถวนและสมบูรณหรือไม รวมถึงการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารใหครบถวน ตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 

5) ชี้แจงสิทธิประโยชนที่ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนควรจะไดรับ ดวยการอธิบายและชี้แจง
รายละเอียดกรมธรรมประกันภัยไมวาจะเปนความคุมครอง ขอยกเวน หรือเงื่อนไขตางๆ รวมถึงสิทธิประโยชนตางๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย ที่เปนประโยชนตอผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชน 

6) เขาเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนแทนลูกคา แจงผลการเจรจาใหลูกคาทราบ พรอมรายละเอียดการ
ตกลงการชดใชคาสินไหมทดแทน 

7) เขามาใหคําแนะนํา ข้ันตอน วิธีการ และเอกสารที่เก่ียวของในการนําเร่ืองเขาสูกระบวนการระงับ 
ขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ  

แนวทางปฎิบัติที่ดีตอลูกคาที่ไดกลาวมาแลวขางตน เปนเพียงมาตรฐานข้ันต่ําของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยพึงตองปฏิบัติตอลูกคาเทานั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีขางตนแลว ตัวแทนประกัน
วินาศภัยพึงตองมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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เรื่องที่ 4.5  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการ 
ของตัวแทนประกันวินาศภัย 

   
 
คูมือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) และหลักสูตรขอตออายุใบอนุญาตตัวแทน

ประกันวินาศภัยคร้ังที่ 1 (ตว. 1) คร้ังที่ 2 (ตว. 2) และคร้ังที่ 3 (ตว. 3) มีหัวขอกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความครอบคลุมและไมใหเกิดความ
ซ้ําซอนของเนื้อหา จะกลาวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย
ไวคูมือละ 2 ประการ 

คูมือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) จะกลาวถึงหลักจรรยาบรรณขอ 1 2 และ 3 
คูมือหลักสูตรตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 1 (ตว. 1) จะกลาวถึงหลักจรรยาบรรณขอ 4 และ 5 
สวนคูมือหลักสูตรขอตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 2 (ตว. 2) จะกลาวถึงหลักจรรยาบรรณ 
ขอ 6 และ 7 และคูมือหลักสูตรขอตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 3 (ตว. 3) จะกลาวถึงหลักจรรยา-
บรรณขอ 8 และ 9 

 

กรณีศึกษาท่ี 1 เก็บเบ้ียประกันภัยไมนําสงบริษัทประกันภัย  
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 1 ประพฤติตนดวยความซื่อสัตย สุจริต ไมมีพฤติกรรมและการ
กระทําการใดๆ ใหไดรับความเสียหายทางดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 

ความเปนมา: นายณรงคเจาของรานกาแฟตกลงทํากรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัยพรอมชําระ
เบี้ยประกันภัยใหกับนายมานะซึ่งเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทรุงโรจนประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตนาย
มานะนําเงินคาเบี้ยประกันภัยดังกลาวไปใชหมุนเวียนในธุรกิจของตนเองกอน เนื่องจากเห็นวาบริษัทฯ ใหเครดิต 30 
วัน เมื่อครบ 30 วัน นายมานะจึงนําเบี้ยประกันภัยดังกลาวชําระใหแกบริษัทรุงโรจนประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายมานะผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเก็บเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย
มาแลวไมนําสงบริษัทประกันวินาศภัยโดยทันที 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีควรตองมีความซื่อสัตยตอผูเอาประกันภัยและบริษัทประกัน
วินาศภัย โดยตองนําสงเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันวินาศภัยโดยทันทีที่ไดรับชําระจากผูเอาประกันภัย 

 

กรณีศึกษาท่ี 2 กระทําผิดประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม  
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 1 ประพฤติตนดวยความซื่อสัตย สุจริต ไมมีพฤติกรรมและ 
การกระทําการใดๆ ใหไดรับความเสียหายทางดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 
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ความเปนมา: นายกิตติเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทยิ่งยงประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่มีความสามารถในการหาประกันวินาศภัยไดตรงตามเปาหมายของบริษัทยิ่งยงประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) ตอเนื่องตลอด รวมทั้งยังใหบริการที่ดีแกลูกคาอยางสม่ําเสมอจนไดรับคําชมจากลูกคามาโดยตลอด และได
ชื่อวาเปนตัวแทนประกันวินาศภัยดีเดน แมจะมีนิสัยเจาชู และชอบดื่มเหลา แตนายกิตติก็ไมเคยกอความเสียหายใดๆ 
ใหแกลูกคาและผูที่เก่ียวของ  

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายกิตติผิดจรรยาบรรณ เพราะนายกิตติมีนิสัยเจาชู เปนการไมประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี และ ศีลธรรมประเพณี
อันดีงาม 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นอกเหนือจากการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่เต็มใจใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ  
ใสใจแลว ตัวแทนประกันวินาศภัยตองประพฤติตนอยูในประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม ดํารงตนใหปรากฏเปนที่
ประจักษ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรรวมอาชีพ สาธารณชน และเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี 
ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี เพื่อสงเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

 

กรณีศึกษาท่ี 3 การอบรมตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 2 พัฒนาความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเสี่ยง และปจจัย
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูเสมอ 

ความเปนมา: นายสมชาย ประสงคจะเปนตวัแทนประกันวินาศภัย และสอบความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัย
ไดและเขารับการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด จึงมายื่นคําขอรับใบอนุญาตและไดรับใบอนุญาต
ตัวแทนประกันวินาศภัยจากนายทะเบียนเรียบรอยแลว นายสมชายจึงทําการเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัยตอ
ลูกคาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งใกลครบระยะเวลา 1 ป ซึ่งใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยของนายสมชายใกล 
สิ้นอายุ นายสมชายตองเขารับการอบรมในหลักสูตรตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย แตนายสมชายเห็นวา
เสียเวลาการประกอบอาชีพ จึงปลอยใบอนุญาตขาดตออายุ  

ประเด็นปญหา: การกระทําเชนนี้ถือวานายสมชายผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ 6

7 
เพราะไมเขารับการอบรมตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ไมปฏิบัติตนใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  
ไมพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยควรพัฒนาตัวเองใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่องและเขา
รับการอบรมในหลักสูตรตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยอยางตอเนื่องเชนกัน นอกเหนือจากนี้ ตัวแทน
ประกันวินาศภัยควรเขารับการอบรมในหลักสูตรดานอ่ืนๆ เชน หลักสูตรเก่ียวกับทักษะการพูดการนําเสนอ หรือใน
เร่ืองเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน เปนตน รวมถึงตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ไดแก การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบอยางเครงครัด 

 
 
 
 
 
 

                                                           
7 ประกาศสํานักงาน คปภ. เร่ือง กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสําหรับผูขอรับและขอตอ

อายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4-28     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

เรื่องที่ 4.5  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการ 
ของตัวแทนประกันวินาศภัย 

   
 
คูมือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) และหลักสูตรขอตออายุใบอนุญาตตัวแทน

ประกันวินาศภัยคร้ังที่ 1 (ตว. 1) คร้ังที่ 2 (ตว. 2) และคร้ังที่ 3 (ตว. 3) มีหัวขอกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความครอบคลุมและไมใหเกิดความ
ซ้ําซอนของเนื้อหา จะกลาวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย
ไวคูมือละ 2 ประการ 

คูมือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) จะกลาวถึงหลักจรรยาบรรณขอ 1 2 และ 3 
คูมือหลักสูตรตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 1 (ตว. 1) จะกลาวถึงหลักจรรยาบรรณขอ 4 และ 5 
สวนคูมือหลักสูตรขอตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 2 (ตว. 2) จะกลาวถึงหลักจรรยาบรรณ 
ขอ 6 และ 7 และคูมือหลักสูตรขอตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 3 (ตว. 3) จะกลาวถึงหลักจรรยา-
บรรณขอ 8 และ 9 

 

กรณีศึกษาท่ี 1 เก็บเบ้ียประกันภัยไมนําสงบริษัทประกันภัย  
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 1 ประพฤติตนดวยความซื่อสัตย สุจริต ไมมีพฤติกรรมและการ
กระทําการใดๆ ใหไดรับความเสียหายทางดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 

ความเปนมา: นายณรงคเจาของรานกาแฟตกลงทํากรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัยพรอมชําระ
เบี้ยประกันภัยใหกับนายมานะซึ่งเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทรุงโรจนประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตนาย
มานะนําเงินคาเบี้ยประกันภัยดังกลาวไปใชหมุนเวียนในธุรกิจของตนเองกอน เนื่องจากเห็นวาบริษัทฯ ใหเครดิต 30 
วัน เมื่อครบ 30 วัน นายมานะจึงนําเบี้ยประกันภัยดังกลาวชําระใหแกบริษัทรุงโรจนประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายมานะผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเก็บเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย
มาแลวไมนําสงบริษัทประกันวนิาศภัยโดยทันที 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีควรตองมีความซื่อสัตยตอผูเอาประกันภัยและบริษัทประกัน
วินาศภัย โดยตองนําสงเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันวินาศภัยโดยทันทีที่ไดรับชําระจากผูเอาประกันภัย 

 

กรณีศึกษาท่ี 2 กระทําผิดประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม  
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 1 ประพฤติตนดวยความซื่อสัตย สุจริต ไมมีพฤติกรรมและ 
การกระทําการใดๆ ใหไดรับความเสียหายทางดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 
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ความเปนมา: นายกิตติเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทยิ่งยงประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่มีความสามารถในการหาประกันวินาศภัยไดตรงตามเปาหมายของบริษัทยิ่งยงประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) ตอเนื่องตลอด รวมทั้งยังใหบริการที่ดีแกลูกคาอยางสม่ําเสมอจนไดรับคําชมจากลูกคามาโดยตลอด และได
ชื่อวาเปนตัวแทนประกันวินาศภัยดีเดน แมจะมีนิสัยเจาชู และชอบดื่มเหลา แตนายกิตติก็ไมเคยกอความเสียหายใดๆ 
ใหแกลูกคาและผูที่เก่ียวของ  

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายกิตติผิดจรรยาบรรณ เพราะนายกิตติมีนิสัยเจาชู เปนการไมประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี และ ศีลธรรมประเพณี
อันดีงาม 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นอกเหนือจากการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่เต็มใจใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ  
ใสใจแลว ตัวแทนประกันวินาศภัยตองประพฤติตนอยูในประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม ดํารงตนใหปรากฏเปนที่
ประจักษ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรรวมอาชีพ สาธารณชน และเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี 
ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี เพื่อสงเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

 

กรณีศึกษาท่ี 3 การอบรมตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 2 พัฒนาความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเสี่ยง และปจจัย
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูเสมอ 

ความเปนมา: นายสมชาย ประสงคจะเปนตวัแทนประกันวินาศภัย และสอบความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัย
ไดและเขารับการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด จึงมายื่นคําขอรับใบอนุญาตและไดรับใบอนุญาต
ตัวแทนประกันวินาศภัยจากนายทะเบียนเรียบรอยแลว นายสมชายจึงทําการเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัยตอ
ลูกคาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งใกลครบระยะเวลา 1 ป ซึ่งใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยของนายสมชายใกล 
สิ้นอายุ นายสมชายตองเขารับการอบรมในหลักสูตรตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย แตนายสมชายเห็นวา
เสียเวลาการประกอบอาชีพ จึงปลอยใบอนุญาตขาดตออายุ  

ประเด็นปญหา: การกระทําเชนนี้ถือวานายสมชายผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ 6

7 
เพราะไมเขารับการอบรมตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ไมปฏิบัติตนใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  
ไมพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยควรพัฒนาตัวเองใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่องและเขา
รับการอบรมในหลักสูตรตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยอยางตอเนื่องเชนกัน นอกเหนือจากนี้ ตัวแทน
ประกันวินาศภัยควรเขารับการอบรมในหลักสูตรดานอ่ืนๆ เชน หลักสูตรเก่ียวกับทักษะการพูดการนําเสนอ หรือใน
เร่ืองเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน เปนตน รวมถึงตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ไดแก การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบอยางเครงครัด 

 
 
 
 
 
 

                                                           
7 ประกาศสํานักงาน คปภ. เร่ือง กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสําหรับผูขอรับและขอตอ

อายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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กรณีศึกษาท่ี 4 การพัฒนาความรู 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 2 พัฒนาความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเสี่ยง และปจจัย
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูเสมอ 

ความเปนมา: นายพงษเดชเปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญการประกันวินาศภัยทุกประเภท 
ซึ่งเปนเพื่อนกับนางปรียา ตอมานางปรียาตองการซื้อผลิตภัณฑประกันวินาศภัยเพื่อคุมครองบานอยูอาศัยของตน  
แตนางปรียาทราบวาบริษัทประกันวนิาศภัยหลายบริษัทมีการออกแบบความคุมครองแบบแพคเก็จใหกับที่อยูอาศัย ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑประกันวินาศภัยใหมและมีความคุมครองที่หลากหลาย ไมวาจะเปนประกันอัคคีภัย ประกันภัยโจรกรรม 
ซึ่งเห็นวาเหมาะสมกับการเสี่ยงภัยของตน จึงขอใหนายพงษเดชนําเสนอการประกันภัยดังกลาว แตดวยบริษัทประกัน
วินาศภัยที่นายพงษเดชสังกัดอยูไมมีผลิตภัณฑประกันวินาศภัยดังกลาว และนายพงษเดชก็ไมมีความรูเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑประกันวินาศภัยใหมๆ ดังกลาว นายพงษเดชจึงทําการเสนอขายประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยใหกับนางปรียา 
และแจงนางปรียาวาความคุมครองนี้ก็เพียงพอแลวกับการเสี่ยงภัยของนางปรียา และเบี้ยประกันภัยก็ถูกกวาดวย  

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายพงษเดชผิดจรรยาบรรณ เปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไมมีความ
พยายามในการใหบริการลูกคา ไมพยายามหาผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกคา และ 
ไมพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ ดวยการไมพยายามศึกษาและหมั่นเรียนรูเก่ียวกับผลิตภัณฑประกันวินาศภัย
ใหมๆ เพื่ออธิบายตอลูกคาใหเกิดความเขาใจ  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยทีด่ีตองพัฒนาตนเองใหมีความรูดานผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่
หลากหลายและความรูอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับอาชีพของตน ปจจุบันผลิตภัณฑประกันวินาศภัยไดพัฒนา และเปลี่ยน-
แปลงไปอยางรวดเร็ว ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงตองพัฒนาตนเองใหมีความรูดานผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่
หลากหลาย สามารถอธิบายใหลูกคาไดเห็นความแตกตางของผลิตภัณฑประกันวินาศภัย และตองสามารถอธิบายให
ลูกคาไดเห็นความแตกตางของผลิตภัณฑประกันวินาศภัย ทั้งในดานความคุมครอง เงื่อนไข ขอกําหนดในกรมธรรม
ประกันวินาศภัย เสนอแนะวากรมธรรมประเภทไหนเหมาะสมกับลูกคาทั้งดานราคา และความคุมครอง  

 

กรณีศึกษาท่ี 5 ยกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 3 ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสีย และไมปฏิบัติการ
ใดๆ ที่อาจขัดแยงทางดานผลประโยชนโดยตรง และ/หรือที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา บริษัท
ประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืน และผูที่เกี่ยวของ 

ความเปนมา: นายวีระเปนตัวแทนประกันวินาศภัย บริษัทรุงเรืองประกันภัย จํากัด (มหาชน) มาแลว 6 ป 
ตอมาไดยายไปเปนตัวแทนประกันวินาศภัย บริษัทรวดเร็วประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ นายวีระไดชักชวนผูเอา
ประกันภัยที่เปนลูกคาเกาของตนใหยกเลิกกรมธรรมประกันภัยของบริษัทรุงเรืองประกันภัย จํากัด (มหาชน) เพื่อมา 
ซื้อกับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยใหเหตุผลแกผูเอาประกันภัยวาจะไดใหบริการตอไปอยางตอเนื่อง 
ความคุมครองมีความหลากหลายมากข้ึน และจายเบี้ยประกันภัยที่ถูกลง 

 
 
 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-31 
 

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายวีระผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากแนะนําใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม
ประกันภัยฉบับเดิมมาทําฉบับใหม เพราะเบี้ยประกันภัยคืนที่ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิกเอง จะมีจํานวนนอยกวา
กรณีบริษัทประกันภัยเปนผูบอกเลิก ทําใหผูเอาประกันภัยเสียประโยชน  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีตองไมแนะนําใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยเดิม
เพื่อซื้อกรมธรรมประกันภัยใหม ไมวาตัวแทนประกันวินาศภัยจะยายไปอยูบริษัทประกันภัยใดก็ตาม เนื่องจากผูเอา
ประกันภัยเสียประโยชน และตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีควรชี้แจงและใหคําแนะนําผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิของ 
ผูเอาประกันภัยเพื่อรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย 

 

กรณีศึกษาท่ี 6 ผลประโยชนทับซอน 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 3 ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสีย และไมปฏิบัติการ
ใดๆ ที่อาจขัดแยงทางดานผลประโยชนโดยตรง และ/หรือที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา บริษัท
ประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืน และผูที่เกี่ยวของ 

ความเปนมา: นายอนุชาเปนตัวแทนประกันวินาศภัยและเปนเจาของอูซอมรถที่มีมาตรฐานสูง อีกทั้งเปน
ตัวแทนจําหนายอะไหลรถยนตของแทและมีคุณภาพ นายอนุชามักแนะนําใหผูเอาประกันภัยที่ทําประกันภัยรถยนต 
กับตน นํารถยนตเขาซอมในอูตนเองทุกคัน และแจงกับลูกคาวาอูของตนเองมีความเชี่ยวชาญซอมรถยนตทุกรุน  
ซึ่งความจริงพนักงานของนายอนุชาไมมีความเชี่ยวชาญในการซอมรถยนตทุกรุน  

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายอนุชาผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากมีผลประโยชนทับซอน และยึดถือประโยชน
ของตนเองมากกวาประโยชนของลูกคาที่จะไดรับ แนะนําลูกคามาซอมรถอูตนเองโดยไมใหคําแนะนําในฐานะตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่ดี  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีตองรักษาผลประโยชนของทั้งผูเอาประกันภัย และบริษัท
ประกันวินาศภัย ไมยึดถือผลประโยชนของตนเองมากกวาผลประโยชนของลูกคา พรอมปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต ตองไมมีผลประโยชนทับซอน ควรใหคําแนะนําลูกคาตามความจริงและลูกคาเปนผูตัดสินใจบนขอมลูที่ถูกตอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4-30     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

กรณีศึกษาท่ี 4 การพัฒนาความรู 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 2 พัฒนาความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเสี่ยง และปจจัย
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูเสมอ 

ความเปนมา: นายพงษเดชเปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญการประกันวินาศภัยทุกประเภท 
ซึ่งเปนเพื่อนกับนางปรียา ตอมานางปรียาตองการซื้อผลิตภัณฑประกันวินาศภัยเพื่อคุมครองบานอยูอาศัยของตน  
แตนางปรียาทราบวาบริษัทประกันวนิาศภัยหลายบริษัทมีการออกแบบความคุมครองแบบแพคเก็จใหกับที่อยูอาศัย ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑประกันวินาศภัยใหมและมีความคุมครองที่หลากหลาย ไมวาจะเปนประกันอัคคีภัย ประกันภัยโจรกรรม 
ซึ่งเห็นวาเหมาะสมกับการเสี่ยงภัยของตน จึงขอใหนายพงษเดชนําเสนอการประกันภัยดังกลาว แตดวยบริษัทประกัน
วินาศภัยที่นายพงษเดชสังกัดอยูไมมีผลิตภัณฑประกันวินาศภัยดังกลาว และนายพงษเดชก็ไมมีความรูเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑประกันวินาศภัยใหมๆ ดังกลาว นายพงษเดชจึงทําการเสนอขายประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยใหกับนางปรียา 
และแจงนางปรียาวาความคุมครองนี้ก็เพียงพอแลวกับการเสี่ยงภัยของนางปรียา และเบี้ยประกันภัยก็ถูกกวาดวย  

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายพงษเดชผิดจรรยาบรรณ เปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไมมีความ
พยายามในการใหบริการลูกคา ไมพยายามหาผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกคา และ 
ไมพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ ดวยการไมพยายามศึกษาและหมั่นเรียนรูเก่ียวกับผลิตภัณฑประกันวินาศภัย
ใหมๆ เพื่ออธิบายตอลูกคาใหเกิดความเขาใจ  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยทีด่ีตองพัฒนาตนเองใหมีความรูดานผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่
หลากหลายและความรูอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับอาชีพของตน ปจจุบันผลิตภัณฑประกันวินาศภัยไดพัฒนา และเปลี่ยน-
แปลงไปอยางรวดเร็ว ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงตองพัฒนาตนเองใหมีความรูดานผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่
หลากหลาย สามารถอธิบายใหลูกคาไดเห็นความแตกตางของผลิตภัณฑประกันวินาศภัย และตองสามารถอธิบายให
ลูกคาไดเห็นความแตกตางของผลิตภัณฑประกันวินาศภัย ทั้งในดานความคุมครอง เงื่อนไข ขอกําหนดในกรมธรรม
ประกันวินาศภัย เสนอแนะวากรมธรรมประเภทไหนเหมาะสมกับลูกคาทั้งดานราคา และความคุมครอง  

 

กรณีศึกษาท่ี 5 ยกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 3 ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสีย และไมปฏิบัติการ
ใดๆ ที่อาจขัดแยงทางดานผลประโยชนโดยตรง และ/หรือที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา บริษัท
ประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืน และผูที่เกี่ยวของ 

ความเปนมา: นายวีระเปนตัวแทนประกันวินาศภัย บริษัทรุงเรืองประกันภัย จํากัด (มหาชน) มาแลว 6 ป 
ตอมาไดยายไปเปนตัวแทนประกันวินาศภัย บริษัทรวดเร็วประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ นายวีระไดชักชวนผูเอา
ประกันภัยที่เปนลูกคาเกาของตนใหยกเลิกกรมธรรมประกันภัยของบริษัทรุงเรืองประกันภัย จํากัด (มหาชน) เพื่อมา 
ซื้อกับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยใหเหตุผลแกผูเอาประกันภัยวาจะไดใหบริการตอไปอยางตอเนื่อง 
ความคุมครองมีความหลากหลายมากข้ึน และจายเบี้ยประกันภัยที่ถูกลง 
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ประเด็นปญหา: การกระทําของนายวีระผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากแนะนําใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม
ประกันภัยฉบับเดิมมาทําฉบับใหม เพราะเบี้ยประกันภัยคืนที่ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิกเอง จะมีจํานวนนอยกวา
กรณีบริษัทประกันภัยเปนผูบอกเลิก ทําใหผูเอาประกันภัยเสียประโยชน  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีตองไมแนะนําใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยเดิม
เพื่อซ้ือกรมธรรมประกันภัยใหม ไมวาตัวแทนประกันวินาศภัยจะยายไปอยูบริษัทประกันภัยใดก็ตาม เนื่องจากผูเอา
ประกันภัยเสียประโยชน และตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีควรชี้แจงและใหคําแนะนําผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิของ 
ผูเอาประกันภัยเพื่อรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย 

 

กรณีศึกษาท่ี 6 ผลประโยชนทับซอน 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 3 ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสีย และไมปฏิบัติการ
ใดๆ ที่อาจขัดแยงทางดานผลประโยชนโดยตรง และ/หรือที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา บริษัท
ประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืน และผูที่เกี่ยวของ 

ความเปนมา: นายอนุชาเปนตัวแทนประกันวินาศภัยและเปนเจาของอูซอมรถที่มีมาตรฐานสูง อีกทั้งเปน
ตัวแทนจําหนายอะไหลรถยนตของแทและมีคุณภาพ นายอนุชามักแนะนําใหผูเอาประกันภัยที่ทําประกันภัยรถยนต 
กับตน นํารถยนตเขาซอมในอูตนเองทุกคัน และแจงกับลูกคาวาอูของตนเองมีความเชี่ยวชาญซอมรถยนตทุกรุน  
ซึ่งความจริงพนักงานของนายอนุชาไมมีความเชี่ยวชาญในการซอมรถยนตทุกรุน  

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายอนุชาผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากมีผลประโยชนทับซอน และยึดถือประโยชน
ของตนเองมากกวาประโยชนของลูกคาที่จะไดรับ แนะนําลูกคามาซอมรถอูตนเองโดยไมใหคําแนะนําในฐานะตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่ดี  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีตองรักษาผลประโยชนของทั้งผูเอาประกันภัย และบริษัท
ประกันวินาศภัย ไมยึดถือผลประโยชนของตนเองมากกวาผลประโยชนของลูกคา พรอมปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต ตองไมมีผลประโยชนทับซอน ควรใหคําแนะนําลูกคาตามความจริงและลูกคาเปนผูตัดสินใจบนขอมูลที่ถูกตอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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