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6-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริการและกรณีศึกษา            ตว. 2  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  
 6.1  องค์ประกอบที่ท ำให้เกิดกำรทุจริตของธุรกิจประกันวินำศภัยและแนวทำงกำรป้องกัน 
 6.2  แนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันวินำศภัย 
 6.3  กรณีศึกษำจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันวินำศภัย 

 
แนวคิด 

1. กำรกระท ำทุจริตของตัวแทนประกันวินำศภัยเกิดขึ้นได้นับตั้งแต่กำรเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยของ
บริษัท กำรชักชวนให้บุคคลท ำสัญญำประกันภัยกับบริษัทประกันวินำศภัย รูปแบบกำรทุจริตที่พบได้บ่อย 
คือ กำรทุจริตในกำรสอบขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย กำรแนะน ำลูกค้ำไม่ให้เปิดเผย
ข้อควำมจริง กำรท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์โดยมิได้ขอรับควำมเห็นชอบจำกบริษัทประกันวินำศภัย  
ต้นสังกัดก่อน กำรขำยประกันภัยโดยไม่มีใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย  และกำรไม่น ำส่งเบี้ย
ประกันภัยแก่บริษัทประกันวินำศภัย ซึ่งกำรกระท ำทุจริตมีบทก ำหนดโทษไว้ตำมกฎหมำย ในกำรป้องกัน
กำรทุจริตของธุรกิจประกันวินำศภัยนั้น ต้องอำศัยแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทประกัน
วินำศภัยต้นสังกัด ได้แก่ 1) กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต 2) กำรควบคุมภำยใน 3) กำรตรวจสอบ
กำรทุจริต 4) กำรมอบอ ำนำจด ำเนินกำร และ 5) กำรก ำหนดระเบียบหรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำน 

2. ตัวแทนประกันวินำศภัยมีแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรแก่บุคคลคือ 1) กำรปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
2) กำรปฏิบัติที่ดีต่อภำครัฐ และหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล  

3. กรณีศึกษำแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันวินำศภัย เป็นกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยำบรรณของตัวแทนประกันวินำศภัย เพื่อให้ตัวแทนประกันวินำศภัยสำมำรถวิเครำะห์ถึงปัญหำและ
ทรำบแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำร 

 
วัตถุประสงค ์

เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของธุรกิจประกันวินำศภัยและแนวทำงกำรป้องกันได้ 
2. อธิบำยแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันวินำศภัยได้ 
3. วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันวินำศภัยได้ 

 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-3 
 

เรื่องที่ 6.1  
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริตของธุรกิจประกันวินาศภัย 
และแนวทางการป้องกัน 
   
 

กำรทุจริต หมำยถึง กำรประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง ไม่ซื่อตรง (พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 
2554)1 ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปแบบของนโยบำยและกำรประพฤติผิดของบุคคล ส ำหรับกำรทุจริตของธุรกิจประกันวินำศภัย
นั้น หมำยถึง กำรประพฤติที่ไม่ซื่อสัตย์ (Corruption) ฉ้อโกง ฉ้อฉล (Fraud) และรวมควำมถึงกำรหลอกลวง (Scam) 
ด้วย เกิดจำกกำรกระท ำของบุคลำกรในธุรกิจประกันภัยทุกฝ่ำยที่เห็นช่องทำงในกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  
จำกกำรด ำเนินธุรกิจประกันวินำศภัยและจำกสัญญำประกันภัย ไม่ว่ำจะเป็น พนักงำนของบริษัทประกันวินำศภัย  
ผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้ประเมินภัย เจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำล ตัวแทนประกันวินำศภัย และนำยหน้ำประกัน
วินำศภัย 

ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยหลำยฉบับ เช่น ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย และกฎหมำยลูกที่ออกตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย ซึ่งมีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลอยู่อย่ำงเคร่งครัด แต่ก็ยังมี
กำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยและกำรกระท ำทุจริตตลอดมำ 

สมำคมผู้ก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนำนำชำติ (International Association of Insurance Supervisors– 
IAIS) ได้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยไว้ในมำตรฐำน ข้อที่ 21 (ICP 21) กำรต่อต้ำนกำรฉ้อฉล
ในกำรประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) โดยระบุไว้ในแนวทำงเบื้องต้นตอนหนึ่งว่ำ “…..หน่วยงาน
ก ากับดูแลเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีหน้าที่ และอ านาจตามกฎหมายซึ่งมีบทบาทส าคัญในการต่อต้านการฉ้อฉลในการ
ประกันภัยในประเทศของตน โดยการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงาน และแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย...ต้อง
ตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัย และคนกลางประกันภัยมีนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมที่เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงาน และแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัยหรือไม่....” 
 
1. รูปแบบการทุจริตในธุรกิจประกันวินาศภัย 

กำรทุจริตของตัวแทนประกันวินำศภัยอำจเกิดขึ้นได้ตลอดกระบวนกำรตั้งแต่กำรชักชวนให้บุคคลท ำสัญญำ
ประกันภัยกับบริษัทประกันวินำศภัยที่ตนเองสังกัด กำรเสนอขำย กำรพิจำรณำรับประกันภัย กำรเก็บเบี้ยประกันภัย 
กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน กำรเรียกค่ำสินไหมทดแทนรับคืน และกำรประกันภัยต่อ ดังตัวอย่ำง 5 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1: ตัวแทนประกันวินำศภัย แนะน ำลูกค้ำไม่ให้เปิดเผยควำมจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือแถลงเท็จใน
กำรตอบค ำถำม เพื่อหลีกเลี่ยงกำรที่จะมีผลให้บริษัทประกันวินำศภัยพิจำรณำไม่รับประกันภัย 

                                                           
1 http://www.royin.go.th/dictionary/ 
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6-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 6 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริการและกรณีศึกษา            ตว. 2  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  
 6.1  องค์ประกอบที่ท ำให้เกิดกำรทุจริตของธุรกิจประกันวินำศภัยและแนวทำงกำรป้องกัน 
 6.2  แนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันวินำศภัย 
 6.3  กรณีศึกษำจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันวินำศภัย 

 
แนวคิด 

1. กำรกระท ำทุจริตของตัวแทนประกันวินำศภัยเกิดขึ้นได้นับตั้งแต่กำรเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยของ
บริษัท กำรชักชวนให้บุคคลท ำสัญญำประกันภัยกับบริษัทประกันวินำศภัย รูปแบบกำรทุจริตที่พบได้บ่อย 
คือ กำรทุจริตในกำรสอบขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย กำรแนะน ำลูกค้ำไม่ให้เปิดเผย
ข้อควำมจริง กำรท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์โดยมิได้ขอรับควำมเห็นชอบจำกบริษัทประกันวินำศภัย  
ต้นสังกัดก่อน กำรขำยประกันภัยโดยไม่มีใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย  และกำรไม่น ำส่งเบี้ย
ประกันภัยแก่บริษัทประกันวินำศภัย ซึ่งกำรกระท ำทุจริตมีบทก ำหนดโทษไว้ตำมกฎหมำย ในกำรป้องกัน
กำรทุจริตของธุรกิจประกันวินำศภัยนั้น ต้องอำศัยแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทประกัน
วินำศภัยต้นสังกัด ได้แก่ 1) กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต 2) กำรควบคุมภำยใน 3) กำรตรวจสอบ
กำรทุจริต 4) กำรมอบอ ำนำจด ำเนินกำร และ 5) กำรก ำหนดระเบียบหรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำน 

2. ตัวแทนประกันวินำศภัยมีแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรแก่บุคคลคือ 1) กำรปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
2) กำรปฏิบัติที่ดีต่อภำครัฐ และหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล  

3. กรณีศึกษำแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันวินำศภัย เป็นกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยำบรรณของตัวแทนประกันวินำศภัย เพื่อให้ตัวแทนประกันวินำศภัยสำมำรถวิเครำะห์ถึงปัญหำและ
ทรำบแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำร 

 
วัตถุประสงค ์

เมื่อศึกษำบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยองค์ประกอบที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตของธุรกิจประกันวินำศภัยและแนวทำงกำรป้องกันได้ 
2. อธิบำยแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันวินำศภัยได้ 
3. วิเครำะห์แนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันวินำศภัยได้ 

 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-3 
 

เรื่องที่ 6.1  
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริตของธุรกิจประกันวินาศภัย 
และแนวทางการป้องกัน 
   
 

กำรทุจริต หมำยถึง กำรประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง ไม่ซ่ือตรง (พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 
2554)1 ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปแบบของนโยบำยและกำรประพฤติผิดของบุคคล ส ำหรับกำรทุจริตของธุรกิจประกันวินำศภัย
นั้น หมำยถึง กำรประพฤติที่ไม่ซื่อสัตย์ (Corruption) ฉ้อโกง ฉ้อฉล (Fraud) และรวมควำมถึงกำรหลอกลวง (Scam) 
ด้วย เกิดจำกกำรกระท ำของบุคลำกรในธุรกิจประกันภัยทุกฝ่ำยที่เห็นช่องทำงในกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  
จำกกำรด ำเนินธุรกิจประกันวินำศภัยและจำกสัญญำประกันภัย ไม่ว่ำจะเป็น พนักงำนของบริษัทประกันวินำศภัย  
ผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้ประเมินภัย เจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำล ตัวแทนประกันวินำศภัย และนำยหน้ำประกัน
วินำศภัย 

ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยหลำยฉบับ เช่น ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย และกฎหมำยลูกที่ออกตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย ซึ่งมีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลอยู่อย่ำงเคร่งครัด แต่ก็ยังมี
กำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยและกำรกระท ำทุจริตตลอดมำ 

สมำคมผู้ก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนำนำชำติ (International Association of Insurance Supervisors– 
IAIS) ได้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยไว้ในมำตรฐำน ข้อที่ 21 (ICP 21) กำรต่อต้ำนกำรฉ้อฉล
ในกำรประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) โดยระบุไว้ในแนวทำงเบื้องต้นตอนหนึ่งว่ำ “…..หน่วยงาน
ก ากับดูแลเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีหน้าที่ และอ านาจตามกฎหมายซึ่งมีบทบาทส าคัญในการต่อต้านการฉ้อฉลในการ
ประกันภัยในประเทศของตน โดยการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงาน และแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย...ต้อง
ตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัย และคนกลางประกันภัยมีนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมที่เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงาน และแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัยหรือไม่....” 
 
1. รูปแบบการทุจริตในธุรกิจประกันวินาศภัย 

กำรทุจริตของตัวแทนประกันวินำศภัยอำจเกิดขึ้นได้ตลอดกระบวนกำรตั้งแต่กำรชักชวนให้บุคคลท ำสัญญำ
ประกันภัยกับบริษัทประกันวินำศภัยที่ตนเองสังกัด กำรเสนอขำย กำรพิจำรณำรับประกันภัย กำรเก็บเบี้ยประกันภัย 
กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน กำรเรียกค่ำสินไหมทดแทนรับคืน และกำรประกันภัยต่อ ดังตัวอย่ำง 5 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1: ตัวแทนประกันวินำศภัย แนะน ำลูกค้ำไม่ให้เปิดเผยควำมจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือแถลงเท็จใน
กำรตอบค ำถำม เพื่อหลีกเลี่ยงกำรที่จะมีผลให้บริษัทประกันวินำศภัยพิจำรณำไม่รับประกันภัย 

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

ประกนัภยั รบัผดิชอบในการก�ากบั

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

กรณีที่ 2: ตัวแทนประกันวินำศภัยจัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลโดย
ระบุเบี้ยประกันภัยที่มีส่วนลด 10% ไปน ำเสนอขำยแก่บุคคลท่ัวไป โดยมิได้ขอรับควำมเห็นชอบจำกบริษัทประกัน
วินำศภัยต้นสังกัดก่อน  

กรณีที่ 3: ตัวแทนประกันวินำศภัยที่ไม่มีใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยอย่ำงถูกต้อง ไปติดต่อเสนอ
ขำยประกันภัยแก่ลูกค้ำ  

กรณีที่ 4: ตัวแทนประกันวินำศภัยเก็บเงินค่ำเบี้ยประกันภัยจำกลูกค้ำได้แล้ว แต่ไม่น ำส่งบริษัทประกันวินำศภัย
ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 

กรณีที่ 5: ผู้สอบขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบ โดยให้บุคคลอ่ืน
เข้ำสอบแทน 

ในส่วนกำรกระท ำทุจริตของบุคคลอ่ืนๆ ที่มิใช่นำยหน้ำประกันวินำศภัยนั้น อำจจะเป็นกำรกระท ำของ
เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทประกันวินำศภัยเอง เช่น กระท ำกำรออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้ำที่เข้ำมำท ำประกัน
โดยตรง แต่น ำไปออกในชื่อตัวแทน หรือนำยหน้ำประกันวินำศภัยอ่ืนที่มีควำมสัมพันธ์สนิทสนมกัน เพื่อรับค่ำบ ำเหน็จ
และแบ่งกัน ซึ่งอำจเป็นเหตุให้ลูกค้ำไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย หรือกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสินไหมทดแทนรับเงิน
ค่ำตอบแทนจำกอู่ซ่อมรถยนต์เป็นกำรตอบแทนจำกกำรน ำรถยนต์เข้ำไปซ่อมที่อู่ ทั้งนี้ กำรกระท ำทุจริตอำจเป็นกำร
กระท ำเพียงล ำพังหรือเป็นขบวนกำรก็ได้ 

กำรกระท ำทุจริตของธุรกิจประกันภัยดังที่ยกตัวอย่ำงมำข้ำงต้นนั้น บำงกรณีอำจเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย
อย่ำงชัดแจ้ง แต่บำงกรณีอำจไม่ผิดกฎหมำย ด้วยไม่มีกฎหมำยระบุไว้อย่ำงชัดเจน ดังเช่น กำรรับเงินค่ำตอบแทนจำก 
อู่ซ่อมรถยนต์ แต่ถึงกระนั้น อำจถือเป็นกำรกระท ำที่ผิดจรรยำบรรณได้ 

กรณีกำรกระท ำทุจริตของตัวแทนประกันวินำศภัยที่ยกมำข้ำงต้น 5 ข้อมีบทลงโทษก ำหนดไว้ในพระรำช-
บัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ
ในข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรออก 
กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตัวแทนประกันวินำศภัย นำยหน้ำประกันวินำศภัย และ
ธนำคำร พ.ศ. 2552 และในข้อ 16 ของประกำศนำยทะเบียน เร่ือง กำรสมัครสอบ กำรจัดสอบ กำรประกำศผลสอบ 
และระเบียบกำรสอบเพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย และนำยหน้ำประกันวินำศภัย พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

กรณีที่ 1: ตัวแทนประกันวินาศภัย แนะน าลูกค้าไม่ให้เปิดเผยความจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือแถลงเท็จ
ในการตอบค าถาม เพื่อหลีกเลี่ยงการที่บริษัทจะพิจารณาไม่รับประกันภัย 

กฎหมำยห้ำมมิให้ตัวแทนประกันวินำศภัย 
(1)  ให้ข้อควำมที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีกำรประกันภัย 
(2)  ให้ค ำแนะน ำซึ่งอำจจะก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือละเว้นกำรเปิดเผยข้อมูลอันเป็น สำระส ำคัญซึ่ง

อำจจะก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด  
ดังนั้น กำรกระท ำในกรณีนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำยและจรรยำบรรณของตัวแทนประกันวินำศภัย โดย

กฎหมำยมีบทลงโทษระบุว่ำ อำจเป็นเหตุให้นำยทะเบียนมีค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยตำม
ควำมในมำตรำ 76 แห่งพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-5 
 

กรณีที่ 2: ตัวแทนประกันวินาศภัยจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคลโดยระบุเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน เนื่องจำกตัวแทนประกันวินำศภัยให้ส่วนลด 10% 
จำกค่ำบ ำเหน็จของตนเองเพื่อไปน ำเสนอขำยแก่บุคคลทั่วไป โดยมิได้ขอรับควำมเห็นชอบจำกบริษัทประกันวินำศภัย
ต้นสังกัดก่อน  

กำรที่ตัวแทนประกันวินำศภัยจัดพิมพ์แผ่นพับประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลขึ้นมำ
เพื่อชักชวนให้บุคคลท ำสัญญำประกันภัยกับบริษัทโดยมิได้ขอรับควำมเห็นชอบจำกบริษัทก่อนนั้น ถือเป็นกำรฝ่ำฝืน
พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย มำตรำ 30/1 วรรค 2 และกำรระบุเบี้ยประกันภัยที่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนด้วยนั้น นอกจำก
กำรมิได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทประกันวินำศภัยต้นสังกัดแล้วยังเป็นกำรผิดจรรยำบรรณอีกด้วย 

พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัยบัญญัติบทก ำหนดโทษส ำหรับเร่ืองนี้ไว้ในมำตรำ 100/1 ว่ำตัวแทนประกัน
วินำศภัยต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสำมหมื่นบำท และถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทหรือ
ผู้เอำประกันภัย ตัวแทนประกันวินำศภัยต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับไม่เกินสำมหมื่นบำท หรือทั้งจ ำ
ทั้งปรับ 

กรณีที่ 3: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยอย่างถูกต้อง ไปติดต่อ
เสนอขายประกันภัยแก่ลูกค้า 

พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย มำตรำ 63 บัญญัติว่ำ ผู้ใดจะกระท ำกำรเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยต้อง
ได้รับใบอนุญำตจำกนำยทะเบียน ดังนั้น กำรที่บุคคลที่ไม่มีใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยไปติดต่อเสนอขำย
ประกันภัยแก่ลูกค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำด้วยตนเองหรือโดยควำมเห็นชอบของบริษัทประกันภัยต้นสังกัดก็ตำม จึงมี
ควำมผิดตำมกฎหมำย 

บทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 99 บัญญัติว่ำ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 63 วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

กรณีที่ 4: ตัวแทนประกันวินาศภัยเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าได้แล้วแต่ไม่น าส่งบริษัทประกัน
วินาศภัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด2 

ตัวแทนประกันวินำศภัยเมื่อเก็บเงินค่ำเบี้ยประกันภัยจำกลูกค้ำได้แล้ว จะต้องส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไปยัง
บริษัทภำยในระยะเวลำตำมประกำศนำยทะเบียนเร่ืองวิธีกำรเก็บเบี้ยประกันภัย ที่ก ำหนดให้บริษัทต้องเรียกเก็บเบี้ย
ประกันภัยให้แล้วเสร็จ ดังนั้น กำรที่ตัวแทนประกันวินำศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยได้แล้ว แต่ไม่น ำส่งบริษัทประกันวินำศภัย
ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดจึงมีควำมผิด 

ส ำหรับบทก ำหนดโทษตำมประกำศนำยทะเบียน เรื่องกำรเก็บเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2544 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรเก็บเบี้ยประกันภัยส ำหรับกำรประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551 ตัวแทนประกันวินำศภัยต้องถูกบริษัท
ประกันวินำศภัยบอกเลิกกำรมอบอ ำนำจให้เก็บเบี้ยประกันภัยเสีย 

 
                                                           

2 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเก็บเบี้ยประกันภัยมี 2 ฉบับ คือ ประกำศนำยทะเบียน เร่ืองกำรเก็บเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2544 และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรเก็บเบี้ยประกันภัย
ส ำหรับกำรประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551 

 ในส่วนการกระท�าทุจริตของบุคคลอื่นๆ ที่มิใช่ตัวแทนประกันวินาศภัยนั้น อาจจะเป็นการกระท�าของเจ้าหน้าที ่

ของบริษัทประกันวินาศภัยเอง เช่น กระท�าการออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้าท่ีเข้ามาท�าประกันโดยตรง 

แต่น�าไปออกในชื่อตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืนท่ีมีความสัมพันธ ์สนิทสนมกัน เพื่อรับค่าบ�าเหน็จและแบ่งกัน 

ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้ลูกค้าไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย หรือกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสินไหมทดแทนรับเงินค่าตอบแทน 

จากอู่ซ่อมรถยนต์เป็นการตอบแทนจากการน�ารถยนต์เข้าไปซ่อมที่อู ่ ทั้งนี้ การกระท�าทุจริตอาจเป็นการกระท�า 

เพียงล�าพังหรือเป็นขบวนการก็ได้

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2.indd   236 4/10/2563 BE   3:55 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


 

6-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

กรณีที่ 2: ตัวแทนประกันวินำศภัยจัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลโดย
ระบุเบี้ยประกันภัยที่มีส่วนลด 10% ไปน ำเสนอขำยแก่บุคคลทั่วไป โดยมิได้ขอรับควำมเห็นชอบจำกบริษัทประกัน
วินำศภัยต้นสังกัดก่อน  

กรณีที่ 3: ตัวแทนประกันวินำศภัยที่ไม่มีใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยอย่ำงถูกต้อง ไปติดต่อเสนอ
ขำยประกันภัยแก่ลูกค้ำ  

กรณีที่ 4: ตัวแทนประกันวินำศภัยเก็บเงินค่ำเบี้ยประกันภัยจำกลูกค้ำได้แล้ว แต่ไม่น ำส่งบริษัทประกันวินำศภัย
ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 

กรณีที่ 5: ผู้สอบขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบ โดยให้บุคคลอ่ืน
เข้ำสอบแทน 

ในส่วนกำรกระท ำทุจริตของบุคคลอ่ืนๆ ที่มิใช่นำยหน้ำประกันวินำศภัยนั้น อำจจะเป็นกำรกระท ำของ
เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทประกันวินำศภัยเอง เช่น กระท ำกำรออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้ำที่เข้ำมำท ำประกัน
โดยตรง แต่น ำไปออกในชื่อตัวแทน หรือนำยหน้ำประกันวินำศภัยอ่ืนที่มีควำมสัมพันธ์สนิทสนมกัน เพื่อรับค่ำบ ำเหน็จ
และแบ่งกัน ซึ่งอำจเป็นเหตุให้ลูกค้ำไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย หรือกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสินไหมทดแทนรับเงิน
ค่ำตอบแทนจำกอู่ซ่อมรถยนต์เป็นกำรตอบแทนจำกกำรน ำรถยนต์เข้ำไปซ่อมที่อู่ ทั้งนี้ กำรกระท ำทุจริตอำจเป็นกำร
กระท ำเพียงล ำพังหรือเป็นขบวนกำรก็ได้ 

กำรกระท ำทุจริตของธุรกิจประกันภัยดังที่ยกตัวอย่ำงมำข้ำงต้นนั้น บำงกรณีอำจเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย
อย่ำงชัดแจ้ง แต่บำงกรณีอำจไม่ผิดกฎหมำย ด้วยไม่มีกฎหมำยระบุไว้อย่ำงชัดเจน ดังเช่น กำรรับเงินค่ำตอบแทนจำก 
อู่ซ่อมรถยนต์ แต่ถึงกระนั้น อำจถือเป็นกำรกระท ำที่ผิดจรรยำบรรณได้ 

กรณีกำรกระท ำทุจริตของตัวแทนประกันวินำศภัยที่ยกมำข้ำงต้น 5 ข้อมีบทลงโทษก ำหนดไว้ในพระรำช-
บัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ
ในข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรออก 
กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตัวแทนประกันวินำศภัย นำยหน้ำประกันวินำศภัย และ
ธนำคำร พ.ศ. 2552 และในข้อ 16 ของประกำศนำยทะเบียน เร่ือง กำรสมัครสอบ กำรจัดสอบ กำรประกำศผลสอบ 
และระเบียบกำรสอบเพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย และนำยหน้ำประกันวินำศภัย พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

กรณีที่ 1: ตัวแทนประกันวินาศภัย แนะน าลูกค้าไม่ให้เปิดเผยความจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือแถลงเท็จ
ในการตอบค าถาม เพื่อหลีกเลี่ยงการที่บริษัทจะพิจารณาไม่รับประกันภัย 

กฎหมำยห้ำมมิให้ตัวแทนประกันวินำศภัย 
(1)  ให้ข้อควำมที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีกำรประกันภัย 
(2)  ให้ค ำแนะน ำซึ่งอำจจะก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือละเว้นกำรเปิดเผยข้อมูลอันเป็น สำระส ำคัญซึ่ง

อำจจะก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด  
ดังนั้น กำรกระท ำในกรณีนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำยและจรรยำบรรณของตัวแทนประกันวินำศภัย โดย

กฎหมำยมีบทลงโทษระบุว่ำ อำจเป็นเหตุให้นำยทะเบียนมีค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยตำม
ควำมในมำตรำ 76 แห่งพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-5 
 

กรณีที่ 2: ตัวแทนประกันวินาศภัยจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคลโดยระบุเบี้ยประกันภัยที่ต่ ากว่าเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน เนื่องจำกตัวแทนประกันวินำศภัยให้ส่วนลด 10% 
จำกค่ำบ ำเหน็จของตนเองเพื่อไปน ำเสนอขำยแก่บุคคลทั่วไป โดยมิได้ขอรับควำมเห็นชอบจำกบริษัทประกันวินำศภัย
ต้นสังกัดก่อน  

กำรที่ตัวแทนประกันวินำศภัยจัดพิมพ์แผ่นพับประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลขึ้นมำ
เพื่อชักชวนให้บุคคลท ำสัญญำประกันภัยกับบริษัทโดยมิได้ขอรับควำมเห็นชอบจำกบริษัทก่อนนั้น ถือเป็นกำรฝ่ำฝืน
พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย มำตรำ 30/1 วรรค 2 และกำรระบุเบี้ยประกันภัยที่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนด้วยนั้น นอกจำก
กำรมิได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทประกันวินำศภัยต้นสังกัดแล้วยังเป็นกำรผิดจรรยำบรรณอีกด้วย 

พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัยบัญญัติบทก ำหนดโทษส ำหรับเร่ืองนี้ไว้ในมำตรำ 100/1 ว่ำตัวแทนประกัน
วินำศภัยต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสำมหมื่นบำท และถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทหรือ
ผู้เอำประกันภัย ตัวแทนประกันวินำศภัยต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับไม่เกินสำมหมื่นบำท หรือทั้งจ ำ
ทั้งปรับ 

กรณีที่ 3: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยอย่างถูกต้อง ไปติดต่อ
เสนอขายประกันภัยแก่ลูกค้า 

พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย มำตรำ 63 บัญญัติว่ำ ผู้ใดจะกระท ำกำรเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยต้อง
ได้รับใบอนุญำตจำกนำยทะเบียน ดังนั้น กำรที่บุคคลที่ไม่มีใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยไปติดต่อเสนอขำย
ประกันภัยแก่ลูกค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำด้วยตนเองหรือโดยควำมเห็นชอบของบริษัทประกันภัยต้นสังกัดก็ตำม จึงมี
ควำมผิดตำมกฎหมำย 

บทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 99 บัญญัติว่ำ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 63 วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

กรณีที่ 4: ตัวแทนประกันวินาศภัยเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าได้แล้วแต่ไม่น าส่งบริษัทประกัน
วินาศภัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด2 

ตัวแทนประกันวินำศภัยเมื่อเก็บเงินค่ำเบี้ยประกันภัยจำกลูกค้ำได้แล้ว จะต้องส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไปยัง
บริษัทภำยในระยะเวลำตำมประกำศนำยทะเบียนเร่ืองวิธีกำรเก็บเบี้ยประกันภัย ที่ก ำหนดให้บริษัทต้องเรียกเก็บเบี้ย
ประกันภัยให้แล้วเสร็จ ดังนั้น กำรที่ตัวแทนประกันวินำศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยได้แล้ว แต่ไม่น ำส่งบริษัทประกันวินำศภัย
ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดจึงมีควำมผิด 

ส ำหรับบทก ำหนดโทษตำมประกำศนำยทะเบียน เรื่องกำรเก็บเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2544 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรเก็บเบี้ยประกันภัยส ำหรับกำรประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551 ตัวแทนประกันวินำศภัยต้องถูกบริษัท
ประกันวินำศภัยบอกเลิกกำรมอบอ ำนำจให้เก็บเบี้ยประกันภัยเสีย 

 
                                                           

2 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเก็บเบี้ยประกันภัยมี 2 ฉบับ คือ ประกำศนำยทะเบียน เร่ืองกำรเก็บเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2544 และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรเก็บเบี้ยประกันภัย
ส ำหรับกำรประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

กรณีที่ 5: ผู้สอบขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยให้บุคคลอื่นเข้าสอบแทน 
กรณีเช่นนี้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำทุจริตในกำรสอบ ซึ่งประกำศนำยทะเบียน เร่ือง กำรสมัครสอบ กำรจัดสอบ 

กำรประกำศผลสอบ และระเบียบกำรสอบเพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย และนำยหน้ำประกัน
วินำศภัย พ.ศ. 2552 ข้อ 16 ระบุบทก ำหนดโทษไว้ว่ำ ผู้สมัครสอบที่กระท ำทุจริตหรือมีส่วนร่วมทุจริตในกำรสอบ หรือ
ยินยอมให้ผู้อื่นท ำกำรสอบแทน ต้องถูกตัดสิทธิกำรสมัครสอบควำมรู้เพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย
และกำรสมัครสอบควำมรู้เพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันวินำศภัย มีก ำหนดระยะเวลำ 3 ปีนับแต่วันที่ได้
กระท ำกำรนั้น หำกผู้ท ำกำรสอบแทนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยหรือนำยหน้ำประกันวินำศภัย
อยู่แล้ว ให้ถือว่ำบุคคลดังกล่ำวกระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติของกฎหมำย และให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจ 
เพิกถอนใบอนุญำตได้ 

 
2. แนวทางการป้องกัน 

นอกเหนือจำกหน่วยงำนก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ต้องมีมำตรกำรที่เคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่องในกำร
ยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบและแก้ไขกำรทุจริต และกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยของธุรกิจประกันภัยดังที่ด ำเนินกำรอยู่ อำทิ กำร
เพิกถอนใบอนุญำตของตัวแทนประกันวินำศภัย กำรปรับบริษัทประกันวินำศภัย กำรสั่งให้หยุดรับประกันภัยเป็นกำร
ชั่วครำว จนถึงกำรเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยแล้ว ในส่วนของบริษัทประกันวินำศภัย ตลอดจน
สมำคมประกันภัยที่เกี่ยวข้องควรต้องร่วมมือกันหำทำงป้องกัน และระงับยับยั้งกำรละเมิดจรรยำบรรณ กำรฝ่ำฝืน
กฎหมำยและกำรทุจริตให้มำกที่สุด 

ในปัจจุบัน บริษัทประกันวินำศภัยหลำยบริษัทมีกำรก ำหนดจรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบัติที่ดีแล้ว และใน
ขณะเดียวกันส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมำคมประกันวินำศภัย-
ไทยก็มีกำรก ำหนดจรรยำบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินำศภัยขึ้นให้ตัวแทนประกันวินำศภัยถือปฏิบัติกัน 
แต่กำรละเมิดจรรยำบรรณก็ยังไม่มีบทลงโทษโดยตรงที่ชัดเจน นอกเสียจำกจะเป็นเร่ืองที่ผิดกฎหมำยด้วยเท่ำนั้น อีก
ทั้งมำตรกำรที่เรียกว่ำ กำรคว่ ำบำตร (Sanction) หรือกำรผนึกก ำลังของคนในอำชีพเดียวกันเพื่อธ ำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่ง
วิชำชีพ (Professional Solidarity) ก็ยังไม่มีในธุรกิจประกันภัยของไทย  

อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อยู่ระหว่ำง
กำรเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติประกันชีวิตและพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย ซึ่งได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะมีกำรเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลประกันภัย ซึ่งมีบทก ำหนดโทษทำงอำญำ
ทั้งจ ำคุกและปรับด้วย ดังนั้น ในอนำคต หำกตัวแทนและนำยหน้ำประกันภัยกระท ำผิด นอกจำกจะถูกเพิกถอน
ใบอนุญำตแล้ว ถ้ำกำรกระท ำเข้ำองค์ประกอบควำมผิดเร่ืองกำรฉ้อฉลตัวแทนประกันวินำศภัยก็อำจถูกด ำเนินคดีจนถึง
ขั้นจ ำคุกและปรับอีกด้วย 

ส ำหรับบริษัทประกันวินำศภัยที่ต้องรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของตัวแทนประกันวินำศภัยของตนนั้นต้อง
อำศัยแนวทำงป้องกันกำรทุจริตที่ส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรทั่วไป ดังนี้  

 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-7 
 

 1) การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment) มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ประเมิน 
และทบทวนควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตขององค์กร รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น 
รวมถึงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และกำรด ำเนินงำนขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ำควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตจะได้ถูกระบุ
และจัดกำรอย่ำงทันท่วงที ทั้งนี้ กำรประเมินควำมเสี่ยงจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1: กำรเตรียมกำรเพื่อก ำหนดเกณฑ์กำรวัดควำมเสี่ยงในด้ำนผลกระทบ (Impact) และโอกำส
ที่จะเกิด (Likelihood of Occurrence) รวมทั้งก ำหนดระดับควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)  

 ขั้นตอนที่ 2: กำรระบุควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต สำเหตุหลักของควำมเสี่ยง และผลกระทบของควำม
เสี่ยง ตลอดจนกำรวิเครำะห์ควำมรุนแรงและโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง ก่อนค ำนึงถึงมำตรกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่  

 ขั้นตอนที่ 3: กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน กำรวิเครำะห์ควำมรุนแรงและ
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงหลังจำกมีมำตรกำรควบคุมภำยในปัจจุบัน  

 ขั้นตอนที่ 4: กำรจัดหำมำตรกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หำกมำตรกำร
ควบคุมภำยในที่ด ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบันได้รับกำรประเมินแล้วว่ำไม่เพียงพอ  
 2) การควบคุมภายใน (Internal Control) เป็นกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกก ำหนดร่วมกันโดย
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรขององค์กร เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรปฏิบัติงำนตำมที่ก ำหนดไว้ 
จะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ผู้บริหำรในแต่ละหน่วยงำนต้องออกแบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
ส ำหรับกระบวนกำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของตน เพื่อจัดกำร และลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตที่ร่วมกันระบุไว้ในกำร
ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตในขั้นตอนแรก ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ตลอดจนสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับ
บุคลำกรทุกระดับขององค์กรและควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนให้ปฏิบัติงำนตำมระบบกำร
ควบคุมภำยในที่ก ำหนดขึ้น ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนควรมีกำรจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
เพื่อให้ผู้บริหำรของหน่วยงำนสำมำรถสอบทำนและอนุมัติ  
 3) การตรวจสอบการทุจริต (Fraud Detection) แม้ว่ำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตโดยกำรประเมินควำม
เสี่ยง และกำรควบคุมภำยในที่ดีจะสำมำรถช่วยลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตได้ในระดับหนึ่งก็ตำม องค์กรจ ำเป็นต้องมี
มำตรกำรตรวจสอบกำรทุจริต เพื่อจะได้พบและรำยงำนกำรกระท ำที่อำจเป็นกำรทุจริตได้อย่ำงทันท่วงที เมื่อใดก็
ตำมที่มีกำรแจ้งเหตุ หรือเบำะแสกำรทุจริต หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะต้องท ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูลจำกกำรแจ้ง
เบำะแส และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวกับกำรทุจริต เช่น สรุปเหตุกำรณ์และสถำนะของกำรด ำเนินงำนกรณีเกิดกำรทุจริตใน
องค์กร เป็นต้น เพื่อรำยงำนต่อคณะผู้บริหำรเป็นประจ ำทุกเดือนและต่อคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส ในกรณีที่เหตุหรือเบำะแสกำรทุจริตมีควำมร้ำยแรงและจ ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไข
อย่ำงทันท่วงที หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนเหตุกำรทุจริตดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และผู้มีอ ำนำจโดยตรงทันที ทั้งนี้ ข้อมูลในรำยงำนจะต้องถูกเก็บเป็นควำมลับจนกว่ำจะได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัทให้เปิดเผยได้ 
 4) การมอบอ านาจด าเนินการ (Empowerment) คณะกรรมกำรบริษัทต้องแน่ใจว่ำ บริษัทมีกำรจัดท ำ
อ ำนำจด ำเนินกำรไว้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งมีกำรมอบอ ำนำจให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กร และบุคคลแต่ละระดับ
ในสำยงำนขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรควบคุมกำรใช้อ ำนำจในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงอย่ำงถูกต้อง ไม่เกินขอบ
อ ำนำจที่แต่ละคนมีอยู่ซึ่งจะเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตได้ทำงหนึ่ง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��2.indd   238 4/10/2563 BE   3:55 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


 

6-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

กรณีที่ 5: ผู้สอบขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยให้บุคคลอื่นเข้าสอบแทน 
กรณีเช่นนี้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำทุจริตในกำรสอบ ซึ่งประกำศนำยทะเบียน เร่ือง กำรสมัครสอบ กำรจัดสอบ 

กำรประกำศผลสอบ และระเบียบกำรสอบเพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย และนำยหน้ำประกัน
วินำศภัย พ.ศ. 2552 ข้อ 16 ระบุบทก ำหนดโทษไว้ว่ำ ผู้สมัครสอบที่กระท ำทุจริตหรือมีส่วนร่วมทุจริตในกำรสอบ หรือ
ยินยอมให้ผู้อื่นท ำกำรสอบแทน ต้องถูกตัดสิทธิกำรสมัครสอบควำมรู้เพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย
และกำรสมัครสอบควำมรู้เพื่อขอรับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันวินำศภัย มีก ำหนดระยะเวลำ 3 ปีนับแต่วันที่ได้
กระท ำกำรนั้น หำกผู้ท ำกำรสอบแทนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยหรือนำยหน้ำประกันวินำศภัย
อยู่แล้ว ให้ถือว่ำบุคคลดังกล่ำวกระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติของกฎหมำย และให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจ 
เพิกถอนใบอนุญำตได้ 

 
2. แนวทางการป้องกัน 

นอกเหนือจำกหน่วยงำนก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ต้องมีมำตรกำรที่เคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่องในกำร
ยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบและแก้ไขกำรทุจริต และกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยของธุรกิจประกันภัยดังที่ด ำเนินกำรอยู่ อำทิ กำร
เพิกถอนใบอนุญำตของตัวแทนประกันวินำศภัย กำรปรับบริษัทประกันวินำศภัย กำรสั่งให้หยุดรับประกันภัยเป็นกำร
ชั่วครำว จนถึงกำรเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยแล้ว ในส่วนของบริษัทประกันวินำศภัย ตลอดจน
สมำคมประกันภัยที่เกี่ยวข้องควรต้องร่วมมือกันหำทำงป้องกัน และระงับยับยั้งกำรละเมิดจรรยำบรรณ กำรฝ่ำฝืน
กฎหมำยและกำรทุจริตให้มำกที่สุด 

ในปัจจุบัน บริษัทประกันวินำศภัยหลำยบริษัทมีกำรก ำหนดจรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบัติที่ดีแล้ว และใน
ขณะเดียวกันส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมำคมประกันวินำศภัย-
ไทยก็มีกำรก ำหนดจรรยำบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินำศภัยขึ้นให้ตัวแทนประกันวินำศภัยถือปฏิบัติกัน 
แต่กำรละเมิดจรรยำบรรณก็ยังไม่มีบทลงโทษโดยตรงที่ชัดเจน นอกเสียจำกจะเป็นเร่ืองที่ผิดกฎหมำยด้วยเท่ำนั้น อีก
ทั้งมำตรกำรที่เรียกว่ำ กำรคว่ ำบำตร (Sanction) หรือกำรผนึกก ำลังของคนในอำชีพเดียวกันเพื่อธ ำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่ง
วิชำชีพ (Professional Solidarity) ก็ยังไม่มีในธุรกิจประกันภัยของไทย  

อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อยู่ระหว่ำง
กำรเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติประกันชีวิตและพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย ซึ่งได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะมีกำรเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลประกันภัย ซึ่งมีบทก ำหนดโทษทำงอำญำ
ทั้งจ ำคุกและปรับด้วย ดังนั้น ในอนำคต หำกตัวแทนและนำยหน้ำประกันภัยกระท ำผิด นอกจำกจะถูกเพิกถอน
ใบอนุญำตแล้ว ถ้ำกำรกระท ำเข้ำองค์ประกอบควำมผิดเร่ืองกำรฉ้อฉลตัวแทนประกันวินำศภัยก็อำจถูกด ำเนินคดีจนถึง
ขั้นจ ำคุกและปรับอีกด้วย 

ส ำหรับบริษัทประกันวินำศภัยที่ต้องรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของตัวแทนประกันวินำศภัยของตนนั้นต้อง
อำศัยแนวทำงป้องกันกำรทุจริตที่ส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรทั่วไป ดังนี้  

 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-7 
 

 1) การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment) มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ประเมิน 
และทบทวนควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตขององค์กร รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น 
รวมถึงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และกำรด ำเนินงำนขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ำควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตจะได้ถูกระบุ
และจัดกำรอย่ำงทันท่วงที ทั้งนี้ กำรประเมินควำมเสี่ยงจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1: กำรเตรียมกำรเพื่อก ำหนดเกณฑ์กำรวัดควำมเสี่ยงในด้ำนผลกระทบ (Impact) และโอกำส
ที่จะเกิด (Likelihood of Occurrence) รวมทั้งก ำหนดระดับควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)  

 ขั้นตอนที่ 2: กำรระบุควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต สำเหตุหลักของควำมเสี่ยง และผลกระทบของควำม
เสี่ยง ตลอดจนกำรวิเครำะห์ควำมรุนแรงและโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง ก่อนค ำนึงถึงมำตรกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่  

 ขั้นตอนที่ 3: กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน กำรวิเครำะห์ควำมรุนแรงและ
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงหลังจำกมีมำตรกำรควบคุมภำยในปัจจุบัน  

 ขั้นตอนที่ 4: กำรจัดหำมำตรกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หำกมำตรกำร
ควบคุมภำยในที่ด ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบันได้รับกำรประเมินแล้วว่ำไม่เพียงพอ  
 2) การควบคุมภายใน (Internal Control) เป็นกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกก ำหนดร่วมกันโดย
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรขององค์กร เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรปฏิบัติงำนตำมที่ก ำหนดไว้ 
จะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ผู้บริหำรในแต่ละหน่วยงำนต้องออกแบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
ส ำหรับกระบวนกำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของตน เพื่อจัดกำร และลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตที่ร่วมกันระบุไว้ในกำร
ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตในขั้นตอนแรก ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ตลอดจนสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับ
บุคลำกรทุกระดับขององค์กรและควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนให้ปฏิบัติงำนตำมระบบกำร
ควบคุมภำยในที่ก ำหนดขึ้น ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนควรมีกำรจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
เพื่อให้ผู้บริหำรของหน่วยงำนสำมำรถสอบทำนและอนุมัติ  
 3) การตรวจสอบการทุจริต (Fraud Detection) แม้ว่ำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตโดยกำรประเมินควำม
เสี่ยง และกำรควบคุมภำยในที่ดีจะสำมำรถช่วยลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตได้ในระดับหนึ่งก็ตำม องค์กรจ ำเป็นต้องมี
มำตรกำรตรวจสอบกำรทุจริต เพื่อจะได้พบและรำยงำนกำรกระท ำที่อำจเป็นกำรทุจริตได้อย่ำงทันท่วงที เมื่อใดก็
ตำมที่มีกำรแจ้งเหตุ หรือเบำะแสกำรทุจริต หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะต้องท ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูลจำกกำรแจ้ง
เบำะแส และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวกับกำรทุจริต เช่น สรุปเหตุกำรณ์และสถำนะของกำรด ำเนินงำนกรณีเกิดกำรทุจริตใน
องค์กร เป็นต้น เพื่อรำยงำนต่อคณะผู้บริหำรเป็นประจ ำทุกเดือนและต่อคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส ในกรณีที่เหตุหรือเบำะแสกำรทุจริตมีควำมร้ำยแรงและจ ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไข
อย่ำงทันท่วงที หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนเหตุกำรทุจริตดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และผู้มีอ ำนำจโดยตรงทันที ทั้งนี้ ข้อมูลในรำยงำนจะต้องถูกเก็บเป็นควำมลับจนกว่ำจะได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัทให้เปิดเผยได้ 
 4) การมอบอ านาจด าเนินการ (Empowerment) คณะกรรมกำรบริษัทต้องแน่ใจว่ำ บริษัทมีกำรจัดท ำ
อ ำนำจด ำเนินกำรไว้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งมีกำรมอบอ ำนำจให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กร และบุคคลแต่ละระดับ
ในสำยงำนขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรควบคุมกำรใช้อ ำนำจในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงอย่ำงถูกต้อง ไม่เกินขอบ
อ ำนำจที่แต่ละคนมีอยู่ซึ่งจะเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตได้ทำงหนึ่ง 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 5) การก าหนดระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน คณะกรรมกำรบริษัทต้องแน่ใจว่ำผู้บริหำรได้
จัดท ำระเบียบ หรือแนวทำงปฏิบัติงำนส ำหรับหน่วยงำน ฝ่ำยต่ำงๆ หรือสำขำขององค์กรไว้อย่ำงครบถ้วน เพื่อ
ประโยชน์ในกำรน ำไปใช้ปฏิบัติงำนและควบคุมภำยในได้อย่ำงถูกต้อง เช่น คู่มือกำรรับประกันภัยทุกประเภท คู่มือกำร
จัดกำรสินไหมทดแทน เป็นต้น  

กล่ำวโดยสรุป กำรป้องกันกำรทุจริตที่ดีที่สุดขององค์กรก็คือ กำรประพฤติปฏิบัติตนของกรรมกำรบริษัท 
ผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนทั้งหลำยขององค์กรในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีของผู้ที่เคำรพกฎหมำย กฎระเบียบ และหลัก
จรรยำบรรณ ซึ่งรวมอยู่ที่ค ำค ำเดียว คือ กำรมีหิริโอตัปปะ (ควำมเกรงกลัวและละอำยต่อกำรท ำชั่ว) นั่นเอง 
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เรื่องที่ 6.2  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

ตัวแทนประกันวินำศภัยต้องมีแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรแก่บุคคลฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง แบ่งออก
ได้ดังนี้  

1. กำรปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้ำ3  
2. กำรปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินำศภัย  
3. กำรปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
4. กำรปฏิบัติที่ดีต่อภำครัฐ และหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล  
5. กำรปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้ำ  
6. กำรปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอำชีพ  
7. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  
ในข้อ 1 และข้อ 2 ได้กล่ำวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย (ตว. 0) และ

หลักสูตรขอต่ออำยุใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย ครั้งที่ 1 (ตว. 1) ในคู่มือนี้จึงจะกล่ำวถึงเฉพำะแนวทำงกำร
ปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันวินำศภัยที่มีต่อตนเอง ต่อภำครัฐและหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ดังนี้  

 
1. การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  

ตัวแทนประกันวินำศภัยต้องมีแนวทำงปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง ดังนี้  
1) มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ ยึดมั่นหลักจรรยำบรรณของอำชีพตัวแทนประกันวินำศภัย  
2) ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี ยึดมั่นอยู่ในประเพณีและศีลธรรมอันดีงำม 
3) รักษำชื่อเสียงและเกียรติภูมิของอำชีพประกันวินำศภัย ด้วยกำรให้บริกำรลูกค้ำด้วยควำมเต็มใจ ใส่ใจ

ให้บริกำร ประสงค์ให้ลูกค้ำได้รับประโยชน์สูงสุด  
4) รักษำผลประโยชน์ของทั้งลูกค้ำ ตนเอง บริษัทประกันวินำศภัย และผู้อื่นที่เก่ียวข้อง หลีกเลี่ยงกำรกระท ำ

ใดๆ ที่จะท ำให้เกิดกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
5) พัฒนำตนเองอยู่สม่ ำเสมอ พัฒนำควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรหำควำมรู้ทั้งด้ำน

ประกันภัยและควำมรู้ด้ำนอ่ืนเพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถและเพื่อให้ทันต่อสภำวกำรณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ และน ำมำพัฒนำกำรให้บริกำรต่อลูกค้ำได้ 

แนวทำงปฎิบัติที่ดีต่อตนเองที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น เป็นเพียงมำตรฐำนขั้นต่ ำของแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่
ตัวแทนประกันวินำศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อตนเองเท่ำนั้น ดังนั้น นอกเหนือจำกแนวทำงปฏิบัติที่ดีข้ำงต้นแล้ว ตัวแทน
ประกันวินำศภัยพึงต้องมีแนวทำงปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
                                                           

3 ลูกค้ำ หมำยถึง ผู้เอำประกันภัย ผู้ได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 5) การก าหนดระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน คณะกรรมกำรบริษัทต้องแน่ใจว่ำผู้บริหำรได้
จัดท ำระเบียบ หรือแนวทำงปฏิบัติงำนส ำหรับหน่วยงำน ฝ่ำยต่ำงๆ หรือสำขำขององค์กรไว้อย่ำงครบถ้วน เพื่อ
ประโยชน์ในกำรน ำไปใช้ปฏิบัติงำนและควบคุมภำยในได้อย่ำงถูกต้อง เช่น คู่มือกำรรับประกันภัยทุกประเภท คู่มือกำร
จัดกำรสินไหมทดแทน เป็นต้น  

กล่ำวโดยสรุป กำรป้องกันกำรทุจริตที่ดีที่สุดขององค์กรก็คือ กำรประพฤติปฏิบัติตนของกรรมกำรบริษัท 
ผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนทั้งหลำยขององค์กรในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีของผู้ที่เคำรพกฎหมำย กฎระเบียบ และหลัก
จรรยำบรรณ ซึ่งรวมอยู่ที่ค ำค ำเดียว คือ กำรมีหิริโอตัปปะ (ควำมเกรงกลัวและละอำยต่อกำรท ำชั่ว) นั่นเอง 
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เรื่องที่ 6.2  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

ตัวแทนประกันวินำศภัยต้องมีแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรแก่บุคคลฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง แบ่งออก
ได้ดังนี้  

1. กำรปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้ำ3  
2. กำรปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินำศภัย  
3. กำรปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
4. กำรปฏิบัติที่ดีต่อภำครัฐ และหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล  
5. กำรปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้ำ  
6. กำรปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอำชีพ  
7. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  
ในข้อ 1 และข้อ 2 ได้กล่ำวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย (ตว. 0) และ

หลักสูตรขอต่ออำยุใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย ครั้งที่ 1 (ตว. 1) ในคู่มือนี้จึงจะกล่ำวถึงเฉพำะแนวทำงกำร
ปฏิบัติที่ดีในกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันวินำศภัยที่มีต่อตนเอง ต่อภำครัฐและหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ดังนี้  

 
1. การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  

ตัวแทนประกันวินำศภัยต้องมีแนวทำงปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง ดังนี้  
1) มีกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ ยึดมั่นหลักจรรยำบรรณของอำชีพตัวแทนประกันวินำศภัย  
2) ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี ยึดมั่นอยู่ในประเพณีและศีลธรรมอันดีงำม 
3) รักษำชื่อเสียงและเกียรติภูมิของอำชีพประกันวินำศภัย ด้วยกำรให้บริกำรลูกค้ำด้วยควำมเต็มใจ ใส่ใจ

ให้บริกำร ประสงค์ให้ลูกค้ำได้รับประโยชน์สูงสุด  
4) รักษำผลประโยชน์ของทั้งลูกค้ำ ตนเอง บริษัทประกันวินำศภัย และผู้อื่นที่เก่ียวข้อง หลีกเลี่ยงกำรกระท ำ

ใดๆ ที่จะท ำให้เกิดกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
5) พัฒนำตนเองอยู่สม่ ำเสมอ พัฒนำควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรหำควำมรู้ทั้งด้ำน

ประกันภัยและควำมรู้ด้ำนอ่ืนเพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถและเพื่อให้ทันต่อสภำวกำรณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ และน ำมำพัฒนำกำรให้บริกำรต่อลูกค้ำได้ 

แนวทำงปฎิบัติที่ดีต่อตนเองที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น เป็นเพียงมำตรฐำนขั้นต่ ำของแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่
ตัวแทนประกันวินำศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อตนเองเท่ำนั้น ดังนั้น นอกเหนือจำกแนวทำงปฏิบัติที่ดีข้ำงต้นแล้ว ตัวแทน
ประกันวินำศภัยพึงต้องมีแนวทำงปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
                                                           

3 ลูกค้ำ หมำยถึง ผู้เอำประกันภัย ผู้ได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2. การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
ตัวแทนประกันวินำศภัยเป็นคนกลำงในธุรกิจประกันวินำศภัย มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อทั้งลูกค้ำและ  

ผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่ควบคุมกำรปฏิบัติของตัวแทนประกันวินำศภัยอย่ำง
เคร่งครัด และเหมำะสม  

ตัวแทนประกันวินำศภัยต้องมีแนวทำงปฏิบัติที่ดีต่อภำครัฐ และหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ดังนี้  
1) ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ นโยบำยของหน่วยงำนก ำกับดูแลอย่ำงเคร่งครัด  
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแล 

เพื่อร่วมเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและเจริญเติบโตให้กับประเทศชำติ 
3) รวบรวมควำมคิดเห็น แนวทำงปฏิบัติที่ดีจำกลูกค้ำ ประชำชนทั่วไป และน ำข้อมูลที่ได้รับมำเสนอต่อ

หน่วยงำนก ำกับดูแล เพื่อหน่วยงำนดังกล่ำวจะได้น ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ในกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบต่อไป  
แนวทำงปฏิบัติที่ดีต่อภำครัฐ และหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น เป็นเพียงมำตรฐำนขั้นต่ ำ

ของแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่ตัวแทนประกันวินำศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อภำครัฐและหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลเท่ำนั้น ดังนั้น 
นอกเหนือจำกแนวทำงปฏิบัติที่ดีข้ำงต้นแล้ว ตัวแทนประกันวินำศภัยพึงต้องมีแนวทำงปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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เรื่องที่ 6.3  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

คู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย (ตว. 0) และหลักสูตรขอต่ออำยุใบอนุญำตตัวแทน
ประกันวินำศภัยครั้งที่ 1 (ตว. 1) 2 (ตว. 2) และ 3 (ตว. 3) มีหัวข้อกรณีศึกษำจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติที่ดีใน
กำรให้บริกำรของตัวแทนประกันวินำศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมครอบคลุมและไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนของ
เนื้อหำ ในคู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย (ตว. 0) จะกล่ำวไว้ 3 ประกำร และคู่มือหลักสูตร 
ขอต่ออำยุใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัยคร้ังที่ 1 (ตว. 1) 2 (ตว. 2) และ 3 (ตว. 3) จะกล่ำวไว้คู่มือละ 2 ประกำร 

โดยคู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย (ตว. 0) จะกล่ำวถึงหลักจรรยำบรรณข้อ 1 2 และ 3 
คู่มือหลักสูตรต่ออำยุใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย ครั้งที่ 1 (ตว. 1) จะกล่ำวถึงหลักจรรยำบรรณข้อ 4 และ 5 
ส่วนคู่มือหลักสูตรขอต่ออำยุใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย ครั้งที่ 2 (ตว. 2) จะกล่ำวถึงหลักจรรยำบรรณข้อ 6 
และ 7 และในคู่มือหลักสูตรขอต่ออำยุใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย ครั้งที่  3 (ตว. 3) จะกล่ำวถึงหลัก
จรรยำบรรณข้อ 8 และ 9 

 
กรณีศึกษาที่ 1 ช่วยปกปิดข้อมูลไม่ให้บริษัทประกันภัยทราบ 
กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้อ 6: รักษาความลับของลูกค้า ไม่น าข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของ
ลูกค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น หรือ แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากอ านาจหน้าที่โดยมิได้รับอนุญาต
จากลูกค้า 

ความเป็นมา: นำงสำวจันทร์เพ็ญได้ท ำประกันภัยสุขภำพกับนำยจรูญซึ่งเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยและส่ง
งำนให้กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) โดยนำงสำวจันทร์เพ็ญแจ้งกับนำยจรูญว่ำตนเองเป็นโรคเบำหวำน 
แต่นำยจรูญเกรงว่ำ ถ้ำแจ้งควำมจริงให้บริษัทฯ ทรำบแล้วจะท ำให้กำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริษัทฯ ล่ำช้ำ นำย
จรูญจึงไม่แจ้งข้อมูลนี้ให้กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของนำยจรูญผิดจรรยำบรรณ เนื่องจำก ไม่เปิดเผยข้อควำมจริงของนำงสำว
จันทร์เพ็ญแก่บริษัทประกันวินำศภัยในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญในกำรพิจำรณำรับประกันภัย และไม่รักษำผลประโยชน์
ของบริษัทประกันวินำศภัย  

แนวทางปฏิบัติที่ดี : ตัวแทนประกันวินำศภัยที่ดีต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ เอำประกันภัย ในส่วนที่ เป็น
สำระส ำคัญในกำรพิจำรณำรับประกันภัยให้แก่บริษัทประกันวินำศภัยทรำบ เนื่องจำกเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลตำมหน้ำที่
ของกำรเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2. การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
ตัวแทนประกันวินำศภัยเป็นคนกลำงในธุรกิจประกันวินำศภัย มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อทั้งลูกค้ำและ  

ผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่ควบคุมกำรปฏิบัติของตัวแทนประกันวินำศภัยอย่ำง
เคร่งครัด และเหมำะสม  

ตัวแทนประกันวินำศภัยต้องมีแนวทำงปฏิบัติที่ดีต่อภำครัฐ และหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ดังนี้  
1) ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ นโยบำยของหน่วยงำนก ำกับดูแลอย่ำงเคร่งครัด  
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับดูแล 

เพื่อร่วมเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและเจริญเติบโตให้กับประเทศชำติ 
3) รวบรวมควำมคิดเห็น แนวทำงปฏิบัติที่ดีจำกลูกค้ำ ประชำชนทั่วไป และน ำข้อมูลที่ได้รับมำเสนอต่อ

หน่วยงำนก ำกับดูแล เพื่อหน่วยงำนดังกล่ำวจะได้น ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ในกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบต่อไป  
แนวทำงปฏิบัติที่ดีต่อภำครัฐ และหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น เป็นเพียงมำตรฐำนขั้นต่ ำ

ของแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่ตัวแทนประกันวินำศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อภำครัฐและหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลเท่ำนั้น ดังนั้น 
นอกเหนือจำกแนวทำงปฏิบัติที่ดีข้ำงต้นแล้ว ตัวแทนประกันวินำศภัยพึงต้องมีแนวทำงปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-11 
 

เรื่องที่ 6.3  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

คู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย (ตว. 0) และหลักสูตรขอต่ออำยุใบอนุญำตตัวแทน
ประกันวินำศภัยครั้งที่ 1 (ตว. 1) 2 (ตว. 2) และ 3 (ตว. 3) มีหัวข้อกรณีศึกษำจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติที่ดีใน
กำรให้บริกำรของตัวแทนประกันวินำศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมครอบคลุมและไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนของ
เนื้อหำ ในคู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย (ตว. 0) จะกล่ำวไว้ 3 ประกำร และคู่มือหลักสูตร 
ขอต่ออำยุใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัยคร้ังที่ 1 (ตว. 1) 2 (ตว. 2) และ 3 (ตว. 3) จะกล่ำวไว้คู่มือละ 2 ประกำร 

โดยคู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย (ตว. 0) จะกล่ำวถึงหลักจรรยำบรรณข้อ 1 2 และ 3 
คู่มือหลักสูตรต่ออำยุใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย ครั้งที่ 1 (ตว. 1) จะกล่ำวถึงหลักจรรยำบรรณข้อ 4 และ 5 
ส่วนคู่มือหลักสูตรขอต่ออำยุใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย ครั้งที่ 2 (ตว. 2) จะกล่ำวถึงหลักจรรยำบรรณข้อ 6 
และ 7 และในคู่มือหลักสูตรขอต่ออำยุใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย ครั้งที่  3 (ตว. 3) จะกล่ำวถึงหลัก
จรรยำบรรณข้อ 8 และ 9 

 
กรณีศึกษาที่ 1 ช่วยปกปิดข้อมูลไม่ให้บริษัทประกันภัยทราบ 
กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้อ 6: รักษาความลับของลูกค้า ไม่น าข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของ
ลูกค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น หรือ แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากอ านาจหน้าที่โดยมิได้รับอนุญาต
จากลูกค้า 

ความเป็นมา: นำงสำวจันทร์เพ็ญได้ท ำประกันภัยสุขภำพกับนำยจรูญซึ่งเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยและส่ง
งำนให้กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) โดยนำงสำวจันทร์เพ็ญแจ้งกับนำยจรูญว่ำตนเองเป็นโรคเบำหวำน 
แต่นำยจรูญเกรงว่ำ ถ้ำแจ้งควำมจริงให้บริษัทฯ ทรำบแล้วจะท ำให้กำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริษัทฯ ล่ำช้ำ นำย
จรูญจึงไม่แจ้งข้อมูลนี้ให้กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของนำยจรูญผิดจรรยำบรรณ เนื่องจำก ไม่เปิดเผยข้อควำมจริงของนำงสำว
จันทร์เพ็ญแก่บริษัทประกันวินำศภัยในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญในกำรพิจำรณำรับประกันภัย และไม่รักษำผลประโยชน์
ของบริษัทประกันวินำศภัย  

แนวทางปฏิบัติที่ดี : ตัวแทนประกันวินำศภัยที่ดีต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ เอำประกันภัย ในส่วนที่ เป็น
สำระส ำคัญในกำรพิจำรณำรับประกันภัยให้แก่บริษัทประกันวินำศภัยทรำบ เนื่องจำกเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลตำมหน้ำที่
ของกำรเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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กรณีศึกษาที่ 2 การรักษาความลับของลูกค้า 
กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้อ 6: รักษาความลับของลูกค้า ไม่น าข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคล

ใดๆ ของลูกค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น หรือ แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากอ านาจหน้าที่โดยมิได้รับ
อนุญาตจากลูกค้า 

ความเป็นมา: นำยสุชำติเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยได้ขำยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจประเภท 1 
ให้กับนำยบริบูรณ์ หนึ่งปีผ่ำนไปนำยบริบูรณ์ประสบปัญหำทำงด้ำนกำรเงิน ไม่สำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัยเพื่อต่ออำยุ
กรมธรรม์ได้ตรงตำมนัดหมำย นำยสุชำติทวงถำมหลำยครั้งจนเบื่อ จึงบ่นเร่ืองนี้ให้ภรรยำฟัง 

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของของนำยสุชำติผิดจรรยำบรรณ เพรำะน ำควำมลับอันไม่สมควรเปิดเผยของ  
ผู้เอำประกันภัยไปบอกต่อบุคคลภำยนอก 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินำศภัยที่ดีต้องรักษำควำมลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอำประกันภัยและ
ของบริษัทประกันวินำศภัย ยกเว้นเป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ หรือตำมกฎหมำย เพื่อให้ได้รับควำมไว้วำงใจจำกทั้ง  
ผู้เอำประกันภัยและบริษัทประกันวินำศภัย  

 
กรณีศึกษาที่ 3 ขอใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล 
กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้อ 7: เต็มใจให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจ ช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา 
ประสานงาน อ านวยความสะดวก โดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง ตั้งแต่การรับโอนความเสี่ยง การบริการเรียกร้อง
ความเสียหาย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ความเป็นมา: นำยวีระได้ท ำประกันภัยโรคร้ำยแรงกับนำงสำวแก้วตำ ซึ่งเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย ต่อมำ
นำยวีระไม่สบำยและเข้ำรักษำที่โรงพยำบำลแห่งหนึ่ง ก่อนที่นำยวีระจะออกจำกโรงพยำบำล นำงสำวแก้วตำมำเยี่ยม
พร้อมแนะน ำสิทธิประโยชน์ และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร ได้แก่ ใบเสร็จค่ำรักษำพยำบำลและใบรับรอง
แพทย์  

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของนำงสำวแก้วตำถูกต้องตำมจรรยำบรรณ เนื่องจำกผู้เอำประกันภัยลืมขอ
ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำล ตัวแทนประกันวินำศภัยจึงให้บริกำรด้วยกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อขอใบรับรอง
แพทย์ เนื่องจำกเป็นเอกสำรส ำคัญในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน จึงถือได้ว่ำตัวแทนดูแลและรักษำสิทธิ์ให้แก่ผู้เอำ
ประกันภัย 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินำศภัยที่ดีต้องให้บริกำรลูกค้ำด้วยควำมเต็มใจ ควรให้บริกำรที่ดีอย่ำง
สม่ ำเสมอ และควรชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้เอำประกันภัย 

 
กรณีศึกษาที่ 4 มอบหมายให้ตัวแทนประกันวินาศภัยอื่นมาดูแลผู้เอาประกันภัยแทนตนเอง 
กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้อ 7: เต็มใจให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจ ช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา 
ประสานงาน อ านวยความสะดวก โดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง ตั้งแต่การรับโอนความเสี่ ยง การบริการเรียกร้อง
ความเสียหาย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-13 
 

ความเป็นมา: นำยสุธีผู้เอำประกันภัยได้ท ำประกันควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สินโรงงำนกับบริษัทยินดีประกันภัย 
จ ำกัด (มหำชน) โดยมีนำยนิติเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย ต่อมำนำยสุธีกับนำยนิติได้มีเร่ืองบำดหมำงและทะเลำะกัน 
นำยนิติจึงไม่ดูแลกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวของนำยนิติและได้ให้นำยมำนพซึ่งเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยในทีม
เดียวกันดูแลแทน  

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของนำยนิติผิดจรรยำบรรณ เนื่องจำกมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนมำดูแลผู้เอำประกันภัย
ของตนแทน ด้วยเหตุของกำรบำดหมำงและทะเลำะกับผู้เอำประกันภัย 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินำศภัยต้องเต็มใจให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงมีคุณภำพ ใส่ใจ ช่วยเหลือ แนะน ำ 
ให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวกตลอดอำยุสัญญำประกันภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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กรณีศึกษาที่ 2 การรักษาความลับของลูกค้า 
กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้อ 6: รักษาความลับของลูกค้า ไม่น าข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคล

ใดๆ ของลูกค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น หรือ แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากอ านาจหน้าที่โดยมิได้รับ
อนุญาตจากลูกค้า 

ความเป็นมา: นำยสุชำติเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยได้ขำยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจประเภท 1 
ให้กับนำยบริบูรณ์ หนึ่งปีผ่ำนไปนำยบริบูรณ์ประสบปัญหำทำงด้ำนกำรเงิน ไม่สำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัยเพื่อต่ออำยุ
กรมธรรม์ได้ตรงตำมนัดหมำย นำยสุชำติทวงถำมหลำยครั้งจนเบื่อ จึงบ่นเร่ืองนี้ให้ภรรยำฟัง 

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของของนำยสุชำติผิดจรรยำบรรณ เพรำะน ำควำมลับอันไม่สมควรเปิดเผยของ  
ผู้เอำประกันภัยไปบอกต่อบุคคลภำยนอก 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินำศภัยที่ดีต้องรักษำควำมลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอำประกันภัยและ
ของบริษัทประกันวินำศภัย ยกเว้นเป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ หรือตำมกฎหมำย เพื่อให้ได้รับควำมไว้วำงใจจำกทั้ง  
ผู้เอำประกันภัยและบริษัทประกันวินำศภัย  

 
กรณีศึกษาที่ 3 ขอใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล 
กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้อ 7: เต็มใจให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจ ช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา 
ประสานงาน อ านวยความสะดวก โดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง ตั้งแต่การรับโอนความเสี่ยง การบริการเรียกร้อง
ความเสียหาย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ความเป็นมา: นำยวีระได้ท ำประกันภัยโรคร้ำยแรงกับนำงสำวแก้วตำ ซึ่งเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย ต่อมำ
นำยวีระไม่สบำยและเข้ำรักษำที่โรงพยำบำลแห่งหนึ่ง ก่อนที่นำยวีระจะออกจำกโรงพยำบำล นำงสำวแก้วตำมำเยี่ยม
พร้อมแนะน ำสิทธิประโยชน์ และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร ได้แก่ ใบเสร็จค่ำรักษำพยำบำลและใบรับรอง
แพทย์  

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของนำงสำวแก้วตำถูกต้องตำมจรรยำบรรณ เนื่องจำกผู้เอำประกันภัยลืมขอ
ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำล ตัวแทนประกันวินำศภัยจึงให้บริกำรด้วยกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อขอใบรับรอง
แพทย์ เนื่องจำกเป็นเอกสำรส ำคัญในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน จึงถือได้ว่ำตัวแทนดูแลและรักษำสิทธิ์ให้แก่ผู้เอำ
ประกันภัย 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินำศภัยที่ดีต้องให้บริกำรลูกค้ำด้วยควำมเต็มใจ ควรให้บริกำรที่ดีอย่ำง
สม่ ำเสมอ และควรชี้แจงให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงสิทธิและหน้ำที่เพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้เอำประกันภัย 

 
กรณีศึกษาที่ 4 มอบหมายให้ตัวแทนประกันวินาศภัยอื่นมาดูแลผู้เอาประกันภัยแทนตนเอง 
กรณีศึกษาจรรยาบรรณข้อ 7: เต็มใจให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจ ช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา 
ประสานงาน อ านวยความสะดวก โดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง ตั้งแต่การรับโอนความเสี่ ยง การบริการเรียกร้อง
ความเสียหาย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     6-13 
 

ความเป็นมา: นำยสุธีผู้เอำประกันภัยได้ท ำประกันควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สินโรงงำนกับบริษัทยินดีประกันภัย 
จ ำกัด (มหำชน) โดยมีนำยนิติเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย ต่อมำนำยสุธีกับนำยนิติได้มีเร่ืองบำดหมำงและทะเลำะกัน 
นำยนิติจึงไม่ดูแลกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวของนำยนิติและได้ให้นำยมำนพซึ่งเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยในทีม
เดียวกันดูแลแทน  

ประเด็นปัญหา: กำรกระท ำของนำยนิติผิดจรรยำบรรณ เนื่องจำกมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนมำดูแลผู้เอำประกันภัย
ของตนแทน ด้วยเหตุของกำรบำดหมำงและทะเลำะกับผู้เอำประกันภัย 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินำศภัยต้องเต็มใจให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงมีคุณภำพ ใส่ใจ ช่วยเหลือ แนะน ำ 
ให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวกตลอดอำยุสัญญำประกันภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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