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เรื่องที่ 5.1  
บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
   
 

เนื่องด้วยการเป็นผู้มีจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นสิ่งที่ส าคัญ และก่อให้เกิดคุณประโยชน์
อย่างมากต่อทั้งตัวแทนประกันวินาศภัยเอง ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งธุรกิจ ภาครัฐ และธุรกิจประกันภัยโดยรวม ฉะนั้น การ
กระท าอันขาดไร้ซึ่งจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยจึงเป็นความผิดที่ไม่ควรยอมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นความผิด
ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายจ าต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขัน มิใช่ละเลย และปล่อยให้เป็นภาระของ
ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งอาจไม่เพียงพอ และอาจไม่ทันการณ์ก็ได้ 

บทลงโทษส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัยที่ปราศจากจรรยาบรรณนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ 1) บทลงโทษทางสังคม และ 2) บทลงโทษทางกฎหมาย 

1.  บทลงโทษทางสังคม เป็นกลไกการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎหมาย เพราะบทลงโทษทางกฎหมาย 
ในปัจจุบันนี้ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก จ าต้องอาศัยบทลงโทษทางสังคมเสริมเข้ามา เพื่อก ากับควบคุมจรรยาบรรณของ
ตัวแทนประกันวินาศภัยให้อยู่ในกรอบที่ดี บทลงโทษทางสังคมนั้นอาจประกอบด้วยการตักเตือน การไม่ยอมรับ
พฤติกรรม การขาดความเชื่อถือ การเสื่อมเสียชื่อเสียง การถูกดูหมิ่น ดูแคลน การไม่คบหาสมาคมด้วยจากบุคคล 
ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันวินาศภัยได้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยและสังคมซึ่งรวมถึงผู้ร่วมอาชีพด้วย  

  1.1  บทลงโทษจากผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้รับประกันภัยให้
ท าหน้าที่เบื้องต้นในการชักชวนบุคคลเข้ามาท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย แต่บางครั้งก็อาจมีสิทธิรับช าระ
เบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัยได้โดยไม่จ าเป็นจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน แต่
ต้องแสดงใบอนุญาตของตน พร้อมกับออกใบเสร็จรับเงินของผู้รับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐานด้วย 
หรือกระทั่งอาจได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิในการตกลงท าสัญญาประกันภัยในนาม
ของผู้รับประกันภัยด้วยก็ได้1 ไม่ว่าจะมีบทบาทเช่นใด ตัวแทนประกันวินาศภัยล้วนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยสุจริต 
โดยไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งต่อผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้รับประโยชน์2 ทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศอย่างเคร่งครัดด้วย 

  การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตของตัวแทนประกันวินาศภัยในการเสนอขายประกันภัยให้แก่ผู้มุ่งหวังนั้น 
ประกอบด้วย3 

   1)  ไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่  
   2)  ไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีการประกันภัย 

                                                           
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66 และ มาตรา 66/1  
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 65/2 
3 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธกีารออก การเสนอขายกรมธรรม์

ประกันภยั และการปฏิบัติหนา้ที่ของตัวแทนประกันวินาศภยั นายหนา้ประกันวนิาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 
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บทท่ี 5 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา            ตว. 3  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

5.1  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
5.2  แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
5.3  กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

แนวคิด 
1. บทลงโทษส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัยท่ีปราศจากจรรยาบรรณนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

บทลงโทษทางสังคมและบทลงโทษทางกฎหมาย  โดยบทลงโทษทางสังคม ยังแบ่งย่อยออกได้เป็น  
1) บทลงโทษจากผู้เอาประกันภัย 2) บทลงโทษจากผู้รับประกันภัย และ 3) บทลงโทษจากสังคม รวมถึง
จากผู้ร่วมอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยด้วยกันเอง ส่วนบทลงโทษทางกฎหมาย แบ่งย่อยออกได้เป็น  
1) บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 2) บทลงโทษ
ตามกฎหมายอื่น  

2. ตัวแทนประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การปฏิบัติที่ดี
ต่อคู่ค้า 2) การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

3. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อให้ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
ทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 

 
วัตถุประสงค ์

เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายบทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
2. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได้ 
3. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได้ 
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เรื่องที่ 5.1  
บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
   
 

เนื่องด้วยการเป็นผู้มีจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นสิ่งที่ส าคัญ และก่อให้เกิดคุณประโยชน์
อย่างมากต่อทั้งตัวแทนประกันวินาศภัยเอง ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งธุรกิจ ภาครัฐ และธุรกิจประกันภัยโดยรวม ฉะนั้น การ
กระท าอันขาดไร้ซึ่งจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยจึงเป็นความผิดที่ไม่ควรยอมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นความผิด
ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายจ าต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขัน มิใช่ละเลย และปล่อยให้เป็นภาระของ
ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งอาจไม่เพียงพอ และอาจไม่ทันการณ์ก็ได้ 

บทลงโทษส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัยที่ปราศจากจรรยาบรรณนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ 1) บทลงโทษทางสังคม และ 2) บทลงโทษทางกฎหมาย 

1.  บทลงโทษทางสังคม เป็นกลไกการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎหมาย เพราะบทลงโทษทางกฎหมาย 
ในปัจจุบันนี้ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก จ าต้องอาศัยบทลงโทษทางสังคมเสริมเข้ามา เพื่อก ากับควบคุมจรรยาบรรณของ
ตัวแทนประกันวินาศภัยให้อยู่ในกรอบที่ดี บทลงโทษทางสังคมนั้นอาจประกอบด้วยการตักเตือน การไม่ยอมรับ
พฤติกรรม การขาดความเชื่อถือ การเสื่อมเสียชื่อเสียง การถูกดูหมิ่น ดูแคลน การไม่คบหาสมาคมด้วยจากบุคคล 
ที่เก่ียวข้องในธุรกิจประกันวินาศภัยได้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยและสังคมซึ่งรวมถึงผู้ร่วมอาชีพด้วย  

  1.1  บทลงโทษจากผู้เอาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้รับประกันภัยให้
ท าหน้าที่เบื้องต้นในการชักชวนบุคคลเข้ามาท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย แต่บางครั้งก็อาจมีสิทธิรับช าระ
เบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัยได้โดยไม่จ าเป็นจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน แต่
ต้องแสดงใบอนุญาตของตน พร้อมกับออกใบเสร็จรับเงินของผู้รับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐานด้วย 
หรือกระทั่งอาจได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิในการตกลงท าสัญญาประกันภัยในนาม
ของผู้รับประกันภัยด้วยก็ได้1 ไม่ว่าจะมีบทบาทเช่นใด ตัวแทนประกันวินาศภัยล้วนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยสุจริต 
โดยไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งต่อผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้รับประโยชน์2 ทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศอย่างเคร่งครัดด้วย 

  การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตของตัวแทนประกันวินาศภัยในการเสนอขายประกันภัยให้แก่ผู้มุ่งหวังนั้น 
ประกอบด้วย3 

   1)  ไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่  
   2)  ไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรอืปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีการประกันภัย 

                                                           
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66 และ มาตรา 66/1  
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 65/2 
3 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธกีารออก การเสนอขายกรมธรรม์

ประกันภยั และการปฏิบัติหนา้ที่ของตัวแทนประกันวินาศภยั นายหนา้ประกันวนิาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 

 

5-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 5 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา            ตว. 3  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

5.1  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
5.2  แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
5.3  กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

แนวคิด 
1. บทลงโทษส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัยท่ีปราศจากจรรยาบรรณนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

บทลงโทษทางสังคมและบทลงโทษทางกฎหมาย  โดยบทลงโทษทางสังคม ยังแบ่งย่อยออกได้เป็น  
1) บทลงโทษจากผู้เอาประกันภัย 2) บทลงโทษจากผู้รับประกันภัย และ 3) บทลงโทษจากสังคม รวมถึง
จากผู้ร่วมอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยด้วยกันเอง ส่วนบทลงโทษทางกฎหมาย แบ่งย่อยออกได้เป็น  
1) บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 2) บทลงโทษ
ตามกฎหมายอื่น  

2. ตัวแทนประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การปฏิบัติที่ดี
ต่อคู่ค้า 2) การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

3. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อให้ตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
ทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 

 
วัตถุประสงค ์

เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายบทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
2. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได้ 
3. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได้ 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     5-5 
 

 4) กระท าการชี้ช่อง ชักชวน ให้ผู้เอาประกันภัยท าสัญญาประกันภัยโดยมิได้อธิบายเงื่อนไขให้ชัดแจ้ง  
 5) กระท าการปลอมลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย และแก้ไขข้อมูลของผู้ประกันภัย  
อนึ่ง ส านักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะมีบทบัญญั ติเกี่ยวกับการฉ้อฉล
ประกันภัย ซึ่งมีบทก าหนดโทษทางอาญาทั้งจ าคุกและปรับด้วย ทั้งนี้ในอนาคตหากตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย
กระท าผิด นอกจากจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ถ้าการกระท าเข้าองค์ประกอบความผิดเรื่องการฉ้อฉลประกันภัย  
ก็อาจถูกด าเนินคดีจนถึงขั้นจ าคุกและปรับอีกด้วย” 

จะเห็นได้ว่า การกระท าผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย จะมิได้รับการยอมรับอีกต่อไป อีกทั้ง
บทลงโทษจะเพิ่มหนักขึ้นด้วย ซึ่งในปัจจุบัน สามารถจ าแนกบทลงโทษทางกฎหมายออกได้ เป็น 1) บทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 2) บทลงโทษตามกฎหมายอื่น ดังนี้ 

  2.1  บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีสาระส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

   1)  บทลงโทษบุคคลที่กระท าการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น
ตัวแทนประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม5 ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ6  

   2)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 
และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 อาจเป็นเหตุให้
นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
แล้วแต่กรณี ตามความในมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช-
บัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

   อนึ่ง การถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นยังจะส่งผลท าให้บุคคลนั้น 
ขาดคุณสมบัติที่จะกลับมายื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้อีกจนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลาห้าปี
ก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว7  

   3)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งท าสัญญาประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัยโดยไม่มี
หนังสือมอบอ านาจตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ8 

   4)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งมิได้แสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของตน
ทุกครั้งเวลาที่มีการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัย หรือเวลารับช าระเบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัย 
และมิได้ออกเอกสารแสดงการรับเงินของผู้รับประกันภัยทุกครั้งที่มีการรับช าระเบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับ
                                                           

5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63 วรรคหนึ่ง 
6 พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 99 
7 พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 64 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66 วรรคสาม และมาตรา 100 

 

5-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

   3)  มิให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระ 
ส าคัญ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

  อย่างไรก็ดี หากตัวแทนประกันวินาศภัยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถึงจะมิ ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือบุคคลที่เก่ียวข้องตามสัญญาประกันภัยแต่ประการใด4 แต่อาจ
ท าให้บุคคลเหล่านั้นขาดความเชื่อถือ และเลิกคบค้ากับตัวแทนประกันวินาศภัยรายนั้นอีกต่อไป  

  1.2  บทลงโทษจากผู้รับประกันภัย จากเหตุการณ์เป็นต้นว่า ตัวแทนประกันวินาศภัยรับช าระเบี้ย
ประกันภัยมาจากผู้เอาประกันภัยแล้วมิได้รีบน าส่งให้แก่ผู้รับประกันภัย กว่าจะน าส่งให้ก็เป็นระยะเวลาผ่านไปนาน
หลายเดือนแล้ว ผู้รับประกันภัยควรลงโทษด้วยการไม่ยอมรับ หรืออาจถอดถอนจากการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
ของตน เนื่องด้วยผู้รับประกันภัยเองก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยรถยนต์ 
พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัย พ .ศ. 2557 อย่าง
เคร่งครัดอยู่ด้วย  

  อนึ่ง ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องไม่น าข้อความ ภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนใด ซึ่งผู้รับประกันภัย
มิได้ให้ความเห็นชอบไปใช้ในการชักชวนบุคคลมาท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย ผลของการฝ่าฝืน นอกเหนือจาก
ต้องรับผิดตามกฎหมายแล้ว อาจถูกผู้รับประกันภัยลงโทษฐานกระท าการเกินขอบเขตหน้าที่ของตน หรืออาจเพิกถอน
การเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยก็ได้ 

 1.3  บทลงโทษจากสังคม รวมถึงผู้ร่วมอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัย
รายใดมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ ตัวอย่างเช่น การแย่งชิงลูกค้าของตัวแทนประกันวินาศภัยรายอ่ืน 
การกล่าวร้ายแก่ตัวแทนประกันวินาศภัยรายอ่ืน หรือผู้รับประกันภัยอ่ืนใด โดยปราศจากหลักฐานชัดเจน สังคมจะ
ลงโทษด้วยการไม่ให้ความเชื่อถือ ไม่ให้ความไว้วางใจ และไม่ยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมทางอาชีพ หรือ  
ผู้ร่วมอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยด้วยกันเองอาจแสดงความรังเกียจดูแคลน เป็นต้น 

2.  บทลงโทษทางกฎหมาย จากข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ความตอนหนึ่งระบุว่า “จากสถิติของปี 2559 
(มกราคม–ธันวาคม) นายทะเบียนได้มีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทั้งสิ้น  รวม 47 ราย 
แยกเป็นตัวแทนประกันชีวิต 36 ราย นายหน้าประกันวินาศภัย 9 ราย และนิติบุคคล 2 ราย โดยลักษณะของการ
กระท าความผิดจนน าไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต 5 อันดับแรก คือ  

 1) ได้รับช าระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่มิได้แจ้งขอเอาประกันและน าเงินค่าเบี้ย
ประกันภัยส่งให้บริษัท  

 2) กระท าการทุจริตการสอบ โดยสวมสิทธิ์เข้าสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
  3) ยินยอมให้ผู้อ่ืน กระท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า

ประกันภัย  

                                                           
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 65/2 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     5-5 
 

 4) กระท าการชี้ช่อง ชักชวน ให้ผู้เอาประกันภัยท าสัญญาประกันภัยโดยมิได้อธิบายเงื่อนไขให้ชัดแจ้ง  
 5) กระท าการปลอมลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย และแก้ไขข้อมูลของผู้ประกันภัย  
อนึ่ง ส านักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะมีบทบัญญั ติเกี่ยวกับการฉ้อฉล
ประกันภัย ซึ่งมีบทก าหนดโทษทางอาญาทั้งจ าคุกและปรับด้วย ทั้งนี้ในอนาคตหากตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย
กระท าผิด นอกจากจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ถ้าการกระท าเข้าองค์ประกอบความผิดเรื่องการฉ้อฉลประกันภัย  
ก็อาจถูกด าเนินคดีจนถึงขั้นจ าคุกและปรับอีกด้วย” 

จะเห็นได้ว่า การกระท าผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย จะมิได้รับการยอมรับอีกต่อไป อีกทั้ง
บทลงโทษจะเพิ่มหนักขึ้นด้วย ซึ่งในปัจจุบัน สามารถจ าแนกบทลงโทษทางกฎหมายออกได้ เป็น 1) บทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 2) บทลงโทษตามกฎหมายอื่น ดังนี้ 

  2.1  บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีสาระส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

   1)  บทลงโทษบุคคลที่กระท าการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น
ตัวแทนประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม5 ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ6  

   2)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 
และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 อาจเป็นเหตุให้
นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
แล้วแต่กรณี ตามความในมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช-
บัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

   อนึ่ง การถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นยังจะส่งผลท าให้บุคคลนั้น 
ขาดคุณสมบัติที่จะกลับมายื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้อีกจนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลาห้าปี
ก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว7  

   3)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งท าสัญญาประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัยโดยไม่มี
หนังสือมอบอ านาจตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดจากผู้รับประกันภัยเสียก่อน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ8 

   4)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งมิได้แสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของตน
ทุกครั้งเวลาที่มีการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัย หรือเวลารับช าระเบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัย 
และมิได้ออกเอกสารแสดงการรับเงินของผู้รับประกันภัยทุกครั้งที่มีการรับช าระเบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับ
                                                           

5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63 วรรคหนึ่ง 
6 พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 99 
7 พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 64 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66 วรรคสาม และมาตรา 100 

 

5-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

   3)  มิให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระ 
ส าคัญ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

  อย่างไรก็ดี หากตัวแทนประกันวินาศภัยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถึงจะมิ ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือบุคคลที่เก่ียวข้องตามสัญญาประกันภัยแต่ประการใด4 แต่อาจ
ท าให้บุคคลเหล่านั้นขาดความเชื่อถือ และเลิกคบค้ากับตัวแทนประกันวินาศภัยรายนั้นอีกต่อไป  

  1.2  บทลงโทษจากผู้รับประกันภัย จากเหตุการณ์เป็นต้นว่า ตัวแทนประกันวินาศภัยรับช าระเบี้ย
ประกันภัยมาจากผู้เอาประกันภัยแล้วมิได้รีบน าส่งให้แก่ผู้รับประกันภัย กว่าจะน าส่งให้ก็เป็นระยะเวลาผ่านไปนาน
หลายเดือนแล้ว ผู้รับประกันภัยควรลงโทษด้วยการไม่ยอมรับ หรืออาจถอดถอนจากการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
ของตน เนื่องด้วยผู้รับประกันภัยเองก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยรถยนต์ 
พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัย พ .ศ. 2557 อย่าง
เคร่งครัดอยู่ด้วย  

  อนึ่ง ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องไม่น าข้อความ ภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนใด ซึ่งผู้รับประกันภัย
มิได้ให้ความเห็นชอบไปใช้ในการชักชวนบุคคลมาท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย ผลของการฝ่าฝืน นอกเหนือจาก
ต้องรับผิดตามกฎหมายแล้ว อาจถูกผู้รับประกันภัยลงโทษฐานกระท าการเกินขอบเขตหน้าที่ของตน หรืออาจเพิกถอน
การเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยก็ได้ 

 1.3  บทลงโทษจากสังคม รวมถึงผู้ร่วมอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัย
รายใดมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ ตัวอย่างเช่น การแย่งชิงลูกค้าของตัวแทนประกันวินาศภัยรายอ่ืน 
การกล่าวร้ายแก่ตัวแทนประกันวินาศภัยรายอ่ืน หรือผู้รับประกันภัยอ่ืนใด โดยปราศจากหลักฐานชัดเจน สังคมจะ
ลงโทษด้วยการไม่ให้ความเชื่อถือ ไม่ให้ความไว้วางใจ และไม่ยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมทางอาชีพ หรือ  
ผู้ร่วมอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยด้วยกันเองอาจแสดงความรังเกียจดูแคลน เป็นต้น 

2.  บทลงโทษทางกฎหมาย จากข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ความตอนหนึ่งระบุว่า “จากสถิติของปี 2559 
(มกราคม–ธันวาคม) นายทะเบียนได้มีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทั้งสิ้น  รวม 47 ราย 
แยกเป็นตัวแทนประกันชีวิต 36 ราย นายหน้าประกันวินาศภัย 9 ราย และนิติบุคคล 2 ราย โดยลักษณะของการ
กระท าความผิดจนน าไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต 5 อันดับแรก คือ  

 1) ได้รับช าระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่มิได้แจ้งขอเอาประกันและน าเงินค่าเบี้ย
ประกันภัยส่งให้บริษัท  

 2) กระท าการทุจริตการสอบ โดยสวมสิทธิ์เข้าสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
  3) ยินยอมให้ผู้อ่ืน กระท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า

ประกันภัย  

                                                           
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 65/2 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     5-7 
 

หรือความผิดฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็จะต้องถูกลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืน
เหล่านั้นด้วย 

 บางกรณี การกระท าผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยอาจถูกลงโทษทั้งตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย และถูกลงโทษทางสังคมในคราวเดียวกันด้วย ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงควรตระหนัก และไตร่ตรอง
ให้ถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะตัดสินใจกระท าผิด ไม่ควรกล่าวอ้างและกระท าผิดด้วยเหตุผลว่า คนอ่ืนท าได้ไม่เห็นมีอะไร หรือ
ใครๆ เขาก็ท ากันทั้งนั้น เพราะสิ่งที่ได้ชั่วครั้งชั่วคราว หรือได้มาง่าย มักไม่ยั่งยืน หรือได้ไม่คุ้มเสีย  

 

5-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ประกันภัยดังกล่าว คือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้รับประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ9  

   5)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า ตัวแทนประกันวินาศภัย10  
    (1)  กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายนี้  
    (2)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะ-

กรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด  
    (3)  ขาดคุณสมบัติการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ตามที่ก าหนดไว้  
    (4)  ด าเนินงานจนท าให้เกิด หรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ เอาประกันภัย  ผู้รับ

ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน  
   ให้นายทะเบียนมีอ านาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้ เมื่อนาย

ทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ให้แจ้งค าสั่งนั้นไปยังผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดยผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมี
สิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่สุด11 

   เช่นเดียวกับข้อ 2) เมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยแล้ว จะส่งผลท าให้
บุคคลนั้นขาดคุณสมบัติที่จะกลับมายื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้อีกจนกว่าจะครบก าหนด
ระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว12  

   6)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยผู้ใด กระท าการอันเป็น
การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ด้วยการให้ส านักงาน คปภ. มีอ านาจประกาศ หรือโฆษณาถึงการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว พร้อมระบุ
รายละเอียดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม รวมทั้งระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 โดย
สามารถตรวจสอบประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ที่ http://www.oic.or.th/th/con sumer/law/ 
violation/801/1 และรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ที่ http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license 
Reject.php รวมถึงจากหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/news/info ด้วย 

  2.2  บทลงโทษตามกฎหมายอื่น หากการกระท าผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยรายใด
เข้าข่ายความผิดทางอาญา หรือทางแพ่งตามกฎหมายอ่ืน เป็นต้นว่า ความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา 
                                                           

9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66/2 และมาตรา 100/2 
10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 76 
11 พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 77 
12 พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 64 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     5-7 
 

หรือความผิดฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็จะต้องถูกลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืน
เหล่านั้นด้วย 

 บางกรณี การกระท าผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยอาจถูกลงโทษทั้งตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย และถูกลงโทษทางสังคมในคราวเดียวกันด้วย ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงควรตระหนัก และไตร่ตรอง
ให้ถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะตัดสินใจกระท าผิด ไม่ควรกล่าวอ้างและกระท าผิดด้วยเหตุผลว่า คนอ่ืนท าได้ไม่เห็นมีอะไร หรือ
ใครๆ เขาก็ท ากันทั้งนั้น เพราะสิ่งที่ได้ชั่วครั้งชั่วคราว หรือได้มาง่าย มักไม่ยั่งยืน หรือได้ไม่คุ้มเสีย  

 

5-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ประกันภัยดังกล่าว คือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้รับประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ9  

   5)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า ตัวแทนประกันวินาศภัย10  
    (1)  กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายนี้  
    (2)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะ-

กรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด  
    (3)  ขาดคุณสมบัติการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ตามที่ก าหนดไว้  
    (4)  ด าเนินงานจนท าให้เกิด หรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ เอาประกันภัย  ผู้รับ

ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน  
   ให้นายทะเบียนมีอ านาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้ เมื่อนาย

ทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ให้แจ้งค าสั่งนั้นไปยังผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดยผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมี
สิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่สุด11 

   เช่นเดียวกับข้อ 2) เมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยแล้ว จะส่งผลท าให้
บุคคลนั้นขาดคุณสมบัติที่จะกลับมายื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้อีกจนกว่าจะครบก าหนด
ระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว12  

   6)  บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยผู้ใด กระท าการอันเป็น
การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ด้วยการให้ส านักงาน คปภ. มีอ านาจประกาศ หรือโฆษณาถึงการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว พร้อมระบุ
รายละเอียดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม รวมทั้งระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 โดย
สามารถตรวจสอบประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ที่ http://www.oic.or.th/th/con sumer/law/ 
violation/801/1 และรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ที่ http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license 
Reject.php รวมถึงจากหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/news/info ด้วย 

  2.2  บทลงโทษตามกฎหมายอื่น หากการกระท าผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยรายใด
เข้าข่ายความผิดทางอาญา หรือทางแพ่งตามกฎหมายอ่ืน เป็นต้นว่า ความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา 
                                                           

9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66/2 และมาตรา 100/2 
10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัวินาศภยั ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 76 
11 พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 77 
12 พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 มาตรา 64 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อคู่ค้าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัย
พึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
2. การปฏิบัติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ 

ควรประกอบธุรกิจในลักษณะเกื้อกูลกันกับเพื่อนร่วมอาชีพและตั้งมั่นอยู่ภายใต้ศีลธรรมอันดีงาม แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันวินาศภัยต่อเพื่อนร่วมอาชีพ มีดังนี้ 

1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และควรยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่าง  
เสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
หรือมีการท าการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน  

2) แข่งขันด้วยการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า มากกว่ามุ่งแข่งขันด้วยการตัดราคา หรือลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการ
จูงใจในการท าประกันภัย หรือท าการตลาดที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ 

3) แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยวิธีการที่สุจริต และเหมาะสม  
4) ให้ข้อมูลของเพื่อนร่วมอาชีพด้วยความถูกต้อง ไม่กล่าวร้ายทับถมเพื่อนร่วมอาชีพ หรือท าลายชื่อเสียง 

หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของคู่แข่ง 
5) แข่งขันด้วยหลักจริยธรรมและมีคุณธรรม ไม่ควรร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อนร่วมอาชีพ หรือพันธมิตรในการ 

“ฮั้ว” ราคาต่อลูกค้า  
แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติ  

ที่ดีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมอาชีพ เท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้น
แล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 
3. ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

ตัวแทนประกันวินาศภัยควรด าเนินกิจกรรมโดยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เมื่อสังคมดี 
ชุมชนดี จะส่งผลให้การประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยอยู่ได้อย่างยั่งยืน กิจการเติบโต และส่งผลให้ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยเติบโตด้วยเช่นกัน แนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

1) ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอทั้งที่ด าเนินการเองและ
ร่วมมือกับรัฐ และชุมชน เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

2) ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงคุณภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อระบบธุรกิจและคุณภาพชีวิต  

3) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

4) มีส่วนร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแบบใหม่ๆ  

 

5-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 5.2  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการต่อบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก ่ 
1. การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า13  
2. การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
3. การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
4. การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
5. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  
6. การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  
7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  
ในข้อ 1-4 ได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย และหลักสูตรขอต่ออายุ

ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 1 (ตว. 1) และ 2 (ตว. 2) ในคู่มือนี้จึงจะกล่าวถึงเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีต่อคู่ค้า ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ และต่อสังคมและส่วนรวม ดังนี้  

 
1. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  

ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า ดังนี้ 
1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ

ทั้งสองฝ่าย  
2) ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  
3) ละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และพึงเปิดเผย

รายละเอียดต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 
4) ละเว้นการเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงรับรองในรูปแบบต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด

จากคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัท และไม่พึงเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า เช่น ร่วมทุนท าการค้า 
ให้ยืมหรือกู้ยืมเงิน เป็นต้น 

5) รักษาความลับของคู่ค้า ไม่ควรน าความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตาม
หน้าที่หรือตามกฎหมาย 

                                                           
13 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภยั ผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภยั 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อคู่ค้าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัย
พึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
2. การปฏิบัติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ 

ควรประกอบธุรกิจในลักษณะเกื้อกูลกันกับเพื่อนร่วมอาชีพและตั้งมั่นอยู่ภายใต้ศีลธรรมอันดีงาม แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันวินาศภัยต่อเพื่อนร่วมอาชีพ มีดังนี้ 

1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และควรยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่าง  
เสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
หรือมีการท าการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน  

2) แข่งขันด้วยการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า มากกว่ามุ่งแข่งขันด้วยการตัดราคา หรือลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการ
จูงใจในการท าประกันภัย หรือท าการตลาดที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ 

3) แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยวิธีการที่สุจริต และเหมาะสม  
4) ให้ข้อมูลของเพื่อนร่วมอาชีพด้วยความถูกต้อง ไม่กล่าวร้ายทับถมเพื่อนร่วมอาชีพ หรือท าลายชื่อเสียง 

หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของคู่แข่ง 
5) แข่งขันด้วยหลักจริยธรรมและมีคุณธรรม ไม่ควรร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อนร่วมอาชีพ หรือพันธมิตรในการ 

“ฮั้ว” ราคาต่อลูกค้า  
แนวทางปฎิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติ  

ที่ดีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมอาชีพ เท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้น
แล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 
3. ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

ตัวแทนประกันวินาศภัยควรด าเนินกิจกรรมโดยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เมื่อสังคมดี 
ชุมชนดี จะส่งผลให้การประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยอยู่ได้อย่างยั่งยืน กิจการเติบโต และส่งผลให้ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยเติบโตด้วยเช่นกัน แนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

1) ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอทั้งที่ด าเนินการเองและ
ร่วมมือกับรัฐ และชุมชน เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

2) ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงคุณภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อระบบธุรกิจและคุณภาพชีวิต  

3) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

4) มีส่วนร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแบบใหม่ๆ  

 

5-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 5.2  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการต่อบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก ่ 
1. การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า13  
2. การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
3. การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
4. การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
5. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  
6. การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  
7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  
ในข้อ 1-4 ได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย และหลักสูตรขอต่ออายุ

ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 1 (ตว. 1) และ 2 (ตว. 2) ในคู่มือนี้จึงจะกล่าวถึงเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีต่อคู่ค้า ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ และต่อสังคมและส่วนรวม ดังนี้  

 
1. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  

ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า ดังนี้ 
1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ

ทั้งสองฝ่าย  
2) ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  
3) ละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และพึงเปิดเผย

รายละเอียดต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 
4) ละเว้นการเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงรับรองในรูปแบบต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด

จากคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัท และไม่พึงเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า เช่น ร่วมทุนท าการค้า 
ให้ยืมหรือกู้ยืมเงิน เป็นต้น 

5) รักษาความลับของคู่ค้า ไม่ควรน าความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตาม
หน้าที่หรือตามกฎหมาย 

                                                           
13 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภยั ผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภยั 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 5.3  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

คู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) และหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน
ประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 (ตว. 1) ครั้งที่ 2 (ตว. 2) และครั้งที่ 3 (ตว. 3) มีหัวข้อกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนของเนื้อหา จะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย
ไว้คู่มือละ 2 ประการ 

คู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 1 2 และ 3 
คู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (ตว. 1) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 4 และ 5 
ส่วนคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (ตว. 2) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 6 
และ 7 และในคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 3 (ตว. 3) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณ
ข้อ 8 และ 9 

 
กรณีศึกษาที่ 1 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่ 8: ส่งเสริม จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณ
ธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัย
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและสังคม 

ความเป็นมา: นายมานะเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทรุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้เสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้นางดวงใจ โดยอธิบายถึงความคุ้มครอง เงื่อนไข สิทธิของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยในแต่ละ
แบบที่บริษัทรุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มี ปรากฎว่านางดวงใจต้องการความคุ้มครองมากกว่าแบบที่มีอยู่แล้ว
ของประกันภัยที่บริษัทรุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) นายมานะจึงเสนอแนะบริษัทรุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ให้ออกแบบกรมธรรม์ประกันวินาศภัยให้มีความคุ้มครองตามที่นางดวงใจต้องการ  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายมานะถูกต้องตามจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นตัวกลางเชื่อมความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้รับการตอบสนองจากบริษัทประกันวินาศภัยให้มากที่สุด 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องเป็นตัวกลางเชื่อมความต้องการของลูกค้าให้ได้รับการ
ตอบสนองจากบริษัทประกันวินาศภัยให้มากที่สุด นั่นคือ ลูกค้าต้องได้รับการแนะน า ให้ค าปรึกษาถึงความคุ้มครอง
ความเสี่ยงภัยที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไข ที่เมื่อเกิดความเสียหาย ผู้เอาประกันภัย
สามารถกลับสู่สภาพเดิม ด าเนินชีวิตการงานและธุรกิจได้อย่างเป็นปกติอย่างเร็วที่สุด ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัย
ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจในการบริการตั้งแต่การรับประกันภัย จนกระทั่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 

5-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติ 
ที่ดีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องมีต่อสังคมและส่วนรวมเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว 
ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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เรื่องที่ 5.3  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

คู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) และหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน
ประกันวินาศภัยครั้งที่ 1 (ตว. 1) ครั้งที่ 2 (ตว. 2) และครั้งที่ 3 (ตว. 3) มีหัวข้อกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนของเนื้อหา จะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย
ไว้คู่มือละ 2 ประการ 

คู่มือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 1 2 และ 3 
คู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (ตว. 1) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 4 และ 5 
ส่วนคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (ตว. 2) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณข้อ 6 
และ 7 และในคู่มือหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 3 (ตว. 3) จะกล่าวถึงหลักจรรยาบรรณ
ข้อ 8 และ 9 

 
กรณีศึกษาที่ 1 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่ 8: ส่งเสริม จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณ
ธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัย
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและสังคม 

ความเป็นมา: นายมานะเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทรุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้เสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้นางดวงใจ โดยอธิบายถึงความคุ้มครอง เงื่อนไข สิทธิของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยในแต่ละ
แบบที่บริษัทรุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มี ปรากฎว่านางดวงใจต้องการความคุ้มครองมากกว่าแบบที่มีอยู่แล้ว
ของประกันภัยที่บริษัทรุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) นายมานะจึงเสนอแนะบริษัทรุ่งเรืองประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ให้ออกแบบกรมธรรม์ประกันวินาศภัยให้มีความคุ้มครองตามที่นางดวงใจต้องการ  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายมานะถูกต้องตามจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นตัวกลางเชื่อมความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้รับการตอบสนองจากบริษัทประกันวินาศภัยให้มากที่สุด 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องเป็นตัวกลางเชื่อมความต้องการของลูกค้าให้ได้รับการ
ตอบสนองจากบริษัทประกันวินาศภัยให้มากที่สุด นั่นคือ ลูกค้าต้องได้รับการแนะน า ให้ค าปรึกษาถึงความคุ้มครอง
ความเสี่ยงภัยที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไข ที่เมื่อเกิดความเสียหาย ผู้เอาประกันภัย
สามารถกลับสู่สภาพเดิม ด าเนินชีวิตการงานและธุรกิจได้อย่างเป็นปกติอย่างเร็วที่สุด ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัย
ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจในการบริการตั้งแต่การรับประกันภัย จนกระทั่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 

5-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติ 
ที่ดีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องมีต่อสังคมและส่วนรวมเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว 
ตัวแทนประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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กรณีศึกษาที่ 4 ช่วยเหลือสังคม 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่  9: ด ารงตนให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจาก
บุคลากรร่วมอาชีพ สาธารณชน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่ดี เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

ความเป็นมา: นายวันชัยเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) นายวันชัย
เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่เก่ง ขยันหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เวลาว่างนายวันชัยจะไปช่วยงานที่มูลนิธิ และมักจะ
ชวนเพื่อนตัวแทนประกันวินาศภัยด้วยกันไปให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่เด็กนักเรียนตามโรงเรียน 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายวันชัยถูกต้องตามจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการสละตนเองเพื่อสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องด ารงตนถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเหลือส่วนรวม 
สังคม และสาธารณชน ช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันวินาศภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

กรณีศึกษาที่ 2 ให้ความรู้เรื่องการประกันภัยแก่สังคมและชุมชน 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่ 8: ส่งเสริมจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณ
ธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัย
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและสังคม 

ความเป็นมา: นายโดนใจเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มานาน
กว่า 10 ปี มีความภูมิใจในอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยและเชื่อว่าการประกันภัยมีประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและ
เศรษฐกิจโดยรวม ต้องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องประกันภัยให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงชักชวนเพื่อนตัวแทน
ประกันวินาศภัยออกแนะน าความรู้เก่ียวกับการประกันภัยให้แก่นักเรียนตามโรงเรียนและตามชุมชนต่างๆ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายโดนใจถูกต้องตามจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ประกันภัยให้แก่ประชาชนทั่วไป ช่วยกันส่งเสริมให้เพื่อนร่วมอาชีพ และสังคมเข้าใจ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องช่วยกันส่งเสริมให้เพื่อนร่วมอาชีพ และสังคมเข้าใจ 
ยอมรับในจรรยาบรรณที่ก าหนดนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของอาชีพนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน 

 
กรณีศึกษาที่ 3 เต็มใจให้บริการ รักษาชื่อเสียงของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่  9: ด ารงตนให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจาก
บุคลากรร่วมอาชีพ สาธารณชน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่ดี เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

ความเป็นมา: นางวันดีเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและเป็นเพื่อนบ้านกับนางสาวชื่นใจซึ่ งท าประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลกับบริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานางสาวชื่นใจ ประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล โดยที่ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ดูแล นางวันดีทราบข่าว 
จึงไปเยี่ยมและช่วยเหลือ แนะน าเร่ืองสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับให้แก่นางสาวชื่นใจ แต่ไม่ได้ชักจูงให้นางสาวชื่นใจมาท า
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับตน 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนางวันดีถูกต้องตามจรรยาบรรณ  เนื่องจากเป็นการธ ารงไว้ซึ่งการรักษา
ชื่อเสียงของอาชีพคนกลาง ให้บริการโดยไม่หวังอามิสสินจ้างใดๆ  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องด ารงตนถูกต้องตามท านองคลองธรรม ตามจรรยาบรรณ 
ยืนหยัดในการท างานที่ตรงไปตรงมา มีหลักในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ เน้นการรักษาชื่อเสี ยงของ
ตนเอง และสร้างการยอมรับในการท างานที่มีแบบแผนถูกต้อง สมาชิกของกลุ่มยอมรับ ยกย่องในเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี
ของเพื่อนร่วมอาชีพ 

 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 3.indd   246 4/10/2563 BE   3:58 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


 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา     5-13 
 

กรณีศึกษาที่ 4 ช่วยเหลือสังคม 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่  9: ด ารงตนให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจาก
บุคลากรร่วมอาชีพ สาธารณชน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่ดี เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

ความเป็นมา: นายวันชัยเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทยินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) นายวันชัย
เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่เก่ง ขยันหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เวลาว่างนายวันชัยจะไปช่วยงานที่มูลนิธิ และมักจะ
ชวนเพื่อนตัวแทนประกันวินาศภัยด้วยกันไปให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่เด็กนักเรียนตามโรงเรียน 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายวันชัยถูกต้องตามจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการสละตนเองเพื่อสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องด ารงตนถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเหลือส่วนรวม 
สังคม และสาธารณชน ช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันวินาศภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

กรณีศึกษาที่ 2 ให้ความรู้เรื่องการประกันภัยแก่สังคมและชุมชน 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่ 8: ส่งเสริมจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณ
ธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัย
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและสังคม 

ความเป็นมา: นายโดนใจเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มานาน
กว่า 10 ปี มีความภูมิใจในอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยและเชื่อว่าการประกันภัยมีประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและ
เศรษฐกิจโดยรวม ต้องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องประกันภัยให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงชักชวนเพื่อนตัวแทน
ประกันวินาศภัยออกแนะน าความรู้เก่ียวกับการประกันภัยให้แก่นักเรียนตามโรงเรียนและตามชุมชนต่างๆ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายโดนใจถูกต้องตามจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ประกันภัยให้แก่ประชาชนทั่วไป ช่วยกันส่งเสริมให้เพื่อนร่วมอาชีพ และสังคมเข้าใจ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องช่วยกันส่งเสริมให้เพื่อนร่วมอาชีพ และสังคมเข้าใจ 
ยอมรับในจรรยาบรรณที่ก าหนดนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของอาชีพนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน 

 
กรณีศึกษาที่ 3 เต็มใจให้บริการ รักษาชื่อเสียงของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยข้อที่  9: ด ารงตนให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจาก
บุคลากรร่วมอาชีพ สาธารณชน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่ดี เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

ความเป็นมา: นางวันดีเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและเป็นเพื่อนบ้านกับนางสาวชื่นใจซึ่ งท าประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลกับบริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานางสาวชื่นใจ ประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล โดยที่ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไม่ดูแล นางวันดีทราบข่าว 
จึงไปเยี่ยมและช่วยเหลือ แนะน าเร่ืองสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับให้แก่นางสาวชื่นใจ แต่ไม่ได้ชักจูงให้นางสาวชื่นใจมาท า
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับตน 

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนางวันดีถูกต้องตามจรรยาบรรณ  เนื่องจากเป็นการธ ารงไว้ซึ่งการรักษา
ชื่อเสียงของอาชีพคนกลาง ให้บริการโดยไม่หวังอามิสสินจ้างใดๆ  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีต้องด ารงตนถูกต้องตามท านองคลองธรรม ตามจรรยาบรรณ 
ยืนหยัดในการท างานที่ตรงไปตรงมา มีหลักในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ เน้นการรักษาชื่อเสี ยงของ
ตนเอง และสร้างการยอมรับในการท างานที่มีแบบแผนถูกต้อง สมาชิกของกลุ่มยอมรับ ยกย่องในเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี
ของเพื่อนร่วมอาชีพ 
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