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7-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 7 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิี่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา          นว. 3 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

7.1 บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
7.2 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
7.3 กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 

 
แนวคิด 

1. บทลงโทษส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยที่ปราศจากจรรยาบรรณ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
บทลงโทษทางสังคม และบทลงโทษทางกฎหมาย โดยบทลงโทษทางสังคม ประกอบด้วย 1) บทลงโทษ
จากลูกค้า 2) บทลงโทษจากผู้รับประกันภัย 3) บทลงโทษจากนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคล 
และ 4) บทลงโทษจากผู้ร่วมอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย ส่วนบทลงโทษทางกฎหมาย ประกอบด้วย 
1) บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 2) บทลงโทษ
ตามกฎหมายอื่น  

2. นายหน้าประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดใีนการให้บริการแก่บุคคลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 1) การปฏิบัติที่ดี
ต่อคู่ค้า 2) การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ และ 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

3. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อให้นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา
และทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 

 
วัตถุประสงค ์

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. ระบุบทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
2. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้  
3. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้  
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เรื่องที่ 7.1  
บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
   
  

เนื่องด้วยการเป็นผู้มีจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นสิ่งที่ส าคัญ และก่อให้เกิดคุณประโยชน์
อย่างมากต่อทั้งนายหน้าประกันวินาศภัยเอง ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งธุรกิจ ภาครัฐ และธุรกิจประกันภัยโดยรวม ฉะนั้น การ
กระท าอันขาดไร้ซึ่งจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยจึงเป็นความผิดที่ไม่ควรยอมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นความผิด
ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายจ าต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขัน มิใช่ละเลย และปล่อยให้เป็นภาระของ
ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งอาจไม่เพียงพอและอาจไม่ทันการณ์ก็ได้ 

บทลงโทษส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยที่ปราศจากจรรยาบรรณนั้น สามารถแยกแยะออกได้เป็นดังนี้ 
  1.  บทลงโทษทางสังคม อันเป็นกลไกการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎหมาย เพราะบทลงโทษทางกฎหมายใน
ปัจจุบันนี้ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก จ าต้องอาศัยบทลงโทษทางสังคมเสริมเข้ามา เพื่อก ากับควบคุมจรรยาบรรณของ
นายหน้าประกันวินาศภัยให้อยู่ในกรอบที่ดี บทลงโทษทางสังคมนั้นอาจประกอบด้วยการตักเตือน การไม่ยอมรับ
พฤติกรรม การขาดความเชื่อถือ การเสื่อมเสียชื่อเสียง การถูกดูหมิ่น ดูแคลน การไม่คบหาสมาคมด้วยจากบุคคลที่
เก่ียวข้องในธุรกิจประกันวินาศภัย  
   1.1  บทลงโทษจากลูกค้า ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยไม่ท าหน้าที่ด้วยการอธิบายรายละเอียด
ของข้อเสนอประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยของผู้รับประกันภัยให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัย หรือผู้มุ่งหวัง 1รับทราบ 
หรืออธิบายอย่างผิดพลาด แม้ภายหลังจากสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นมาแล้ว จนท าให้ลูกค้ามิได้รับความคุ้มครองที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย หรือมีผลกระทบต่อก าลังความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าก็ตาม หาก
ลูกค้าได้รับทราบในภายหลัง แต่ไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บทลงโทษที่นายหน้าประกันวินาศภัยจะได้รับจากลูกค้า
อาจจะเป็นเพียงการขาดความเชื่อถือ และเลิกคบค้ากับนายหน้าประกันวินาศภัยรายนั้นต่อไป แต่ถ้าหากถึงขนาด
ส่งผลท าให้ลูกค้ามิได้รับความคุ้มครองตามความเสี่ยงภัย เวลาเมื่อได้มีความเสียหายเกิดขึ้น นายหน้าประกันวินาศภัยนั้น
อาจถูกลูกค้าของตนกล่าวโทษให้ต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง หรือทางอาญาก็ได้ 
   1.2  บทลงโทษจากผู้รับประกันภัย เป็นต้นว่า ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยรับช าระเบี้ย
ประกันภัยมาจากลูกค้าแล้ว มิได้รีบน าส่งให้แก่ผู้รับประกันภัย กว่าจะน าส่งให้ก็เป็นระยะเวลาผ่านไปนานหลายเดือนแล้ว 
ผู้รับประกันภัยควรลงโทษด้วยการไม่ยอมรับ หรือถึงขนาดเลิกติดต่อ  
   1.3  บทลงโทษจากนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคล ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัย 
ประเภทบุคคล หรือกระทั่งพนักงานในสังกัดของนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคลนั้น มิได้ปฏิบัติให้เป็นไป  
 
 

1 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ .ศ. 2552 “ผู้มุ่งหวัง” หมายความว่า “ผู้ที่
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยชักชวนหรือชี้ช่องหรือจัดการให้ทําประกันวินาศภัย”  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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7-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 7 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตทิี่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา          นว. 3 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   

7.1 บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
7.2 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
7.3 กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 

 
แนวคิด 

1. บทลงโทษส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยที่ปราศจากจรรยาบรรณ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
บทลงโทษทางสังคม และบทลงโทษทางกฎหมาย โดยบทลงโทษทางสังคม ประกอบด้วย 1) บทลงโทษ
จากลูกค้า 2) บทลงโทษจากผู้รับประกันภัย 3) บทลงโทษจากนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคล 
และ 4) บทลงโทษจากผู้ร่วมอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย ส่วนบทลงโทษทางกฎหมาย ประกอบด้วย 
1) บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 2) บทลงโทษ
ตามกฎหมายอื่น  

2. นายหน้าประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดใีนการให้บริการแก่บุคคลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 1) การปฏิบัติที่ดี
ต่อคู่ค้า 2) การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ และ 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

3. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
จรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อให้นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา
และทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 

 
วัตถุประสงค ์

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. ระบุบทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณได้ 
2. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้  
3. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยได้  
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เรื่องที่ 7.1  
บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ 
   
  

เนื่องด้วยการเป็นผู้มีจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นสิ่งที่ส าคัญ และก่อให้เกิดคุณประโยชน์
อย่างมากต่อทั้งนายหน้าประกันวินาศภัยเอง ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งธุรกิจ ภาครัฐ และธุรกิจประกันภัยโดยรวม ฉะนั้น การ
กระท าอันขาดไร้ซึ่งจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยจึงเป็นความผิดที่ไม่ควรยอมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นความผิด
ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายจ าต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขัน มิใช่ละเลย และปล่อยให้เป็นภาระของ
ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งอาจไม่เพียงพอและอาจไม่ทันการณ์ก็ได้ 

บทลงโทษส าหรับนายหน้าประกันวินาศภัยที่ปราศจากจรรยาบรรณนั้น สามารถแยกแยะออกได้เป็นดังนี้ 
  1.  บทลงโทษทางสังคม อันเป็นกลไกการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎหมาย เพราะบทลงโทษทางกฎหมายใน
ปัจจุบันนี้ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก จ าต้องอาศัยบทลงโทษทางสังคมเสริมเข้ามา เพื่อก ากับควบคุมจรรยาบรรณของ
นายหน้าประกันวินาศภัยให้อยู่ในกรอบที่ดี บทลงโทษทางสังคมนั้นอาจประกอบด้วยการตักเตือน การไม่ยอมรับ
พฤติกรรม การขาดความเชื่อถือ การเสื่อมเสียชื่อเสียง การถูกดูหมิ่น ดูแคลน การไม่คบหาสมาคมด้วยจากบุคคลที่
เก่ียวข้องในธุรกิจประกันวินาศภัย  
   1.1  บทลงโทษจากลูกค้า ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยไม่ท าหน้าที่ด้วยการอธิบายรายละเอียด
ของข้อเสนอประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยของผู้รับประกันภัยให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัย หรือผู้มุ่งหวัง 1รับทราบ 
หรืออธิบายอย่างผิดพลาด แม้ภายหลังจากสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นมาแล้ว จนท าให้ลูกค้ามิได้รับความคุ้มครองที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย หรือมีผลกระทบต่อก าลังความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของลูกค้าก็ตาม หาก
ลูกค้าได้รับทราบในภายหลัง แต่ไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บทลงโทษที่นายหน้าประกันวินาศภัยจะได้รับจากลูกค้า
อาจจะเป็นเพียงการขาดความเชื่อถือ และเลิกคบค้ากับนายหน้าประกันวินาศภัยรายนั้นต่อไป แต่ถ้าหากถึงขนาด
ส่งผลท าให้ลูกค้ามิได้รับความคุ้มครองตามความเสี่ยงภัย เวลาเมื่อได้มีความเสียหายเกิดขึ้น นายหน้าประกันวินาศภัยนั้น
อาจถูกลูกค้าของตนกล่าวโทษให้ต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง หรือทางอาญาก็ได้ 
   1.2  บทลงโทษจากผู้รับประกันภัย เป็นต้นว่า ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยรับช าระเบี้ย
ประกันภัยมาจากลูกค้าแล้ว มิได้รีบน าส่งให้แก่ผู้รับประกันภัย กว่าจะน าส่งให้ก็เป็นระยะเวลาผ่านไปนานหลายเดือนแล้ว 
ผู้รับประกันภัยควรลงโทษด้วยการไม่ยอมรับ หรือถึงขนาดเลิกติดต่อ  
   1.3  บทลงโทษจากนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคล ในกรณีท่ีนายหน้าประกันวินาศภัย 
ประเภทบุคคล หรือกระทั่งพนักงานในสังกัดของนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคลนั้น มิได้ปฏิบัติให้เป็นไป  
 
 

1 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ .ศ. 2552 “ผู้มุ่งหวัง” หมายความว่า “ผู้ที่
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยชักชวนหรือชี้ช่องหรือจัดการให้ทําประกันวินาศภัย”  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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7-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

ตามหลักจรรยาบรรณ ยกตัวอย่างเช่น การไม่รักษาความลับของลูกค้า ควรวางบทลงโทษแก่ผู้กระท าผิดตามระดับ
ความรุนแรง ได้แก่ การตักเตือน การภาคทัณฑ์ การพักงานชั่วคราว และการยกเลิกความสัมพันธ์ 
   1.4  บทลงโทษจากสังคม รวมถึงผู้ร่วมอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย ในกรณีที่นายหน้าประกัน
วินาศภัยรายใดมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ ยกตัวอย่างเช่น การแย่งชิงลูกค้าของนายหน้าประกันวินาศภัย
รายอ่ืน การกล่าวร้ายแก่นายหน้าประกันวินาศภัยรายอ่ืน หรือผู้รับประกันภัยอ่ืนใด โดยปราศจากหลักฐานชัดเจน 
สังคมจะลงโทษด้วยการไม่ให้ความเชื่อถือ ไม่ให้ความไว้วางใจ และไม่ยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมทาง
อาชีพ หรือผู้ร่วมอาชีพนายประกันวินาศภัยด้วยกันเองอาจแสดงความรังเกียจดูแคลน เป็นต้น 
  2.  บทลงโทษทางกฎหมาย จากข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ความตอนหนึ่งระบุว่า “จากสถิติของปี 2559 
(มกราคม–ธันวาคม) นายทะเบียนได้มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทั้งสิ้น รวม 47 ราย 
แยกเป็นตัวแทนประกันชีวิต 36 ราย นายหน้าประกันวินาศภัย 9 ราย และนิติบุคคล 2 ราย โดยลักษณะของการ
กระทําความผิดจนนําไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต 5 อันดับแรก คือ  
  1) ได้รับชําระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า แต่มิได้แจ้งขอเอาประกันและนําเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่ง
ให้บริษัท  
  2) กระทําการทุจริตการสอบ โดยสวมสิทธิ์เข้าสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
  3)  ยินยอมให้ผู้อ่ืน กระทําการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัย  
  4) กระทําการชี้ช่อง ชักชวน ให้ลูกค้าทําสัญญาประกันภัยโดยมิได้อธิบายเงื่อนไขให้ชัดแจ้ง และ 
  5) กระทําการปลอมลายมือชื่อลูกค้า และแก้ไขข้อมูลของผู้ประกันภัย  
  อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อยู่ระหว่างการ
เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่ง ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะมีบทบัญญัติเก่ียวกับการฉ้อฉลประกันภัย ซึ่งมีบทกําหนดโทษทางอาญาทั้งจําคุกและ
ปรับด้วย ทั้งนี้ในอนาคตหากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยกระทําผิด นอกจากจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ถ้าการ
กระทําเข้าองค์ประกอบความผิดเร่ืองการฉ้อฉลประกันภัยก็อาจถูกดําเนินคดีจนถึงขั้นจําคุกและปรับอีกด้วย” 
  จะเห็นได้ว่า การกระท าผิดจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย จะมิได้รับการยอมรับอีกต่อไป อีกทั้ง
บทลงโทษจะเพิ่มหนักข้ึนด้วย ซึ่งในปัจจุบัน สามารถจ าแนกบทลงโทษทางกฎหมายออกได้ ดังนี้ 
   2.1  บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังมีสาระ 
ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
    1)  บทลงโทษบุคคลที่กระท าการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2 ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ3  
 

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63  
3 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 64 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-5 
 

   2)  บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 อาจ
เป็นเหตุให้นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยแล้วแต่กรณี ตามความในมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
    อนึ่ง การถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยนั้นยังจะส่งผลท าให้บุคคลนั้น 
ขาดคุณสมบัติที่จะกลับมายื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้อีกจนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลาห้าปี
ก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว4 
   3) บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยที่รับช าระเบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัยโดย 
     (1)  ไม่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ5  
     (2)  ไม่ได้แสดงหนังสือมอบอ านาจจากผู้รับประกันภัย หรือไม่ได้ออกเอกสารแสดงการรับเงิน
ของผู้รับประกันภัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ถ้าการกระท าดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  
แก่ผู้รับประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ6  
    4)  บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า นายหน้าประกันวินาศภัย7  

(1)  กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายนี้  
(2)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะ -

กรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด  
(3)  ขาดคุณสมบัติการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามที่ก าหนดไว้  
(4)  ด าเนินงานจนท าให้เกิด หรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า ผู้รับประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน  
ให้นายทะเบียนมีอ านาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ เมื่อ  

นายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ให้แจ้งค าสั่งนั้นไปยังผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดยผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่สุด8 
 
 
 

4 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 67 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66 และมาตรา 100 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66/2 และมาตรา 100/2 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 76 
8 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 77 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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7-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

ตามหลักจรรยาบรรณ ยกตัวอย่างเช่น การไม่รักษาความลับของลูกค้า ควรวางบทลงโทษแก่ผู้กระท าผิดตามระดับ
ความรุนแรง ได้แก่ การตักเตือน การภาคทัณฑ์ การพักงานชั่วคราว และการยกเลิกความสัมพันธ์ 
   1.4  บทลงโทษจากสังคม รวมถึงผู้ร่วมอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย ในกรณีที่นายหน้าประกัน
วินาศภัยรายใดมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ ยกตัวอย่างเช่น การแย่งชิงลูกค้าของนายหน้าประกันวินาศภัย
รายอ่ืน การกล่าวร้ายแก่นายหน้าประกันวินาศภัยรายอ่ืน หรือผู้รับประกันภัยอ่ืนใด โดยปราศจากหลักฐานชัดเจน 
สังคมจะลงโทษด้วยการไม่ให้ความเชื่อถือ ไม่ให้ความไว้วางใจ และไม่ยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมทาง
อาชีพ หรือผู้ร่วมอาชีพนายประกันวินาศภัยด้วยกันเองอาจแสดงความรังเกียจดูแคลน เป็นต้น 
  2.  บทลงโทษทางกฎหมาย จากข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ความตอนหนึ่งระบุว่า “จากสถิติของปี 2559 
(มกราคม–ธันวาคม) นายทะเบียนได้มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทั้งสิ้น รวม 47 ราย 
แยกเป็นตัวแทนประกันชีวิต 36 ราย นายหน้าประกันวินาศภัย 9 ราย และนิติบุคคล 2 ราย โดยลักษณะของการ
กระทําความผิดจนนําไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต 5 อันดับแรก คือ  
  1) ได้รับชําระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า แต่มิได้แจ้งขอเอาประกันและนําเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่ง
ให้บริษัท  
  2) กระทําการทุจริตการสอบ โดยสวมสิทธิ์เข้าสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
  3)  ยินยอมให้ผู้อ่ืน กระทําการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัย  
  4) กระทําการชี้ช่อง ชักชวน ให้ลูกค้าทําสัญญาประกันภัยโดยมิได้อธิบายเงื่อนไขให้ชัดแจ้ง และ 
  5) กระทําการปลอมลายมือชื่อลูกค้า และแก้ไขข้อมูลของผู้ประกันภัย  
  อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อยู่ระหว่างการ
เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่ง ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะมีบทบัญญัติเก่ียวกับการฉ้อฉลประกันภัย ซึ่งมีบทกําหนดโทษทางอาญาทั้งจําคุกและ
ปรับด้วย ทั้งนี้ในอนาคตหากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยกระทําผิด นอกจากจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ถ้าการ
กระทําเข้าองค์ประกอบความผิดเร่ืองการฉ้อฉลประกันภัยก็อาจถูกดําเนินคดีจนถึงขั้นจําคุกและปรับอีกด้วย” 
  จะเห็นได้ว่า การกระท าผิดจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย จะมิได้รับการยอมรับอีกต่อไป อีกทั้ง
บทลงโทษจะเพิ่มหนักข้ึนด้วย ซึ่งในปัจจุบัน สามารถจ าแนกบทลงโทษทางกฎหมายออกได้ ดังนี้ 
   2.1  บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังมีสาระ 
ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
    1)  บทลงโทษบุคคลที่กระท าการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2 ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ3  
 

2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63  
3 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 64 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-5 
 

   2)  บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 อาจ
เป็นเหตุให้นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยแล้วแต่กรณี ตามความในมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
    อนึ่ง การถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยนั้นยังจะส่งผลท าให้บุคคลนั้น 
ขาดคุณสมบัติที่จะกลับมายื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้อีกจนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลาห้าปี
ก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว4 
   3) บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยที่รับช าระเบี้ยประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัยโดย 
     (1)  ไม่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้รับประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ5  
     (2)  ไม่ได้แสดงหนังสือมอบอ านาจจากผู้รับประกันภัย หรือไม่ได้ออกเอกสารแสดงการรับเงิน
ของผู้รับประกันภัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ถ้าการกระท าดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  
แก่ผู้รับประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ6  
    4)  บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่า นายหน้าประกันวินาศภัย7  

(1)  กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายนี้  
(2)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะ -

กรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด  
(3)  ขาดคุณสมบัติการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามที่ก าหนดไว้  
(4)  ด าเนินงานจนท าให้เกิด หรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า ผู้รับประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน  
ให้นายทะเบียนมีอ านาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ เมื่อ  

นายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ให้แจ้งค าสั่งนั้นไปยังผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดยผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่สุด8 
 
 
 

4 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 67 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66 และมาตรา 100 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 66/2 และมาตรา 100/2 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 76 
8 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 77 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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7-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

   เช่นเดียวกับข้อ 2) เมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้ว จะส่งผลท าให้
บุคคลนั้นขาดคุณสมบัติที่จะกลับมายื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้อีกจนกว่าจะครบก าหนด
ระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว9 
    5)  บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัย ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยผู้ใด กระท าการอันเป็น
การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ด้วยการให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีอ านาจประกาศ หรือ
โฆษณาถึงการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว พร้อมระบุรายละเอียดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ ตาม รวมทั้งระบุชื่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 โดยสามารถตรวจสอบประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายได้ที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/law/ violation/801/1 และรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ได้ที่ http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license Reject. php รวมถึงจากหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่http://www.oic.or.th/th/ 
consumer/news/info ด้วย 
   2.2  บทลงโทษตามกฎหมายอื่น หากการกระท าผิดจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยรายใด
เข้าข่ายความผิดทางอาญา หรือทางแพ่งตามกฎหมายอื่น เป็นต้นว่า ความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา 
หรือความผิดฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็จะต้องถูกลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืน
เหล่านั้นด้วย 
 โดยสรุป การกระท าผิดจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยอาจถูกลงโทษทั้งตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย และถูกลงโทษทางสังคมในคราวเดียวกันด้วย ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรตระหนัก และไตร่ตรอง
ให้ถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะตัดสินใจกระท าผิด อย่าค านึงเพียงแต่ว่า คนอ่ืนท าได้ ไม่เห็นมีอะไร หรือใครๆ เขาก็ท ากันทั้งนั้น 
เพราะสิ่งที่ได้ชั่วครั้ง ชั่วคราว หรือได้มาง่าย มักไม่ยั่งยืน หรือได้ไม่คุ้มเสีย  
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เรื่องที่ 7.2  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการต่อบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1. การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า10  
2. การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
3. การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น  
4. การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน  
5. การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
6. การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
7. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  
8. การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  
9. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  
ส าหรับข้อ 1 การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 

ครั้งที่ 1 (นว. 1) ส่วนข้อ 2-6 ได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2  
(นว. 2) 

ในบทนี้จึงจะกล่าวถึงเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อ 7-9 คือ การปฏิบัติที่ดีต่อ
คู่ค้า เพื่อนร่วมอาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ดังนี้  

 
1. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  

นายหน้าประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า ดังนี้  
1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ

ทั้งสองฝ่าย  
2) ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด

ข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
3) ละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และพึงเปิดเผย

รายละเอียดต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 
4) ละเว้นการเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงรับรองในรูปแบบต่างๆ หรือรับประโยชน์ 

อ่ืนใดจากคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัท และไม่พึงเก่ียวข้องทางการเงิน หรือผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า เช่น ร่วมทุนท าการค้า 
ให้ยืม หรือกู้ยืมเงิน เป็นต้น 
 

10 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภัย ผู้มุ่งหวังและผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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7-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

   เช่นเดียวกับข้อ 2) เมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้ว จะส่งผลท าให้
บุคคลนั้นขาดคุณสมบัติที่จะกลับมายื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้อีกจนกว่าจะครบก าหนด
ระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว9 
    5)  บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัย ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยผู้ใด กระท าการอันเป็น
การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ด้วยการให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีอ านาจประกาศ หรือ
โฆษณาถึงการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว พร้อมระบุรายละเอียดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ ตาม รวมทั้งระบุชื่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 โดยสามารถตรวจสอบประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายได้ที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/law/ violation/801/1 และรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ได้ที่ http://oiceservice.oic.or.th/licenseagency/license Reject. php รวมถึงจากหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่http://www.oic.or.th/th/ 
consumer/news/info ด้วย 
   2.2  บทลงโทษตามกฎหมายอื่น หากการกระท าผิดจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยรายใด
เข้าขา่ยความผิดทางอาญา หรือทางแพ่งตามกฎหมายอื่น เป็นต้นว่า ความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา 
หรือความผิดฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็จะต้องถูกลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืน
เหล่านั้นด้วย 
 โดยสรุป การกระท าผิดจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยอาจถูกลงโทษทั้งตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย และถูกลงโทษทางสังคมในคราวเดียวกันด้วย ดังนั้น นายหน้าประกันวินาศภัยจึงควรตระหนัก และไตร่ตรอง
ให้ถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะตัดสินใจกระท าผิด อย่าค านึงเพียงแต่ว่า คนอ่ืนท าได้ ไม่เห็นมีอะไร หรือใครๆ เขาก็ท ากันทั้งนั้น 
เพราะสิ่งที่ได้ชั่วครั้ง ชั่วคราว หรือได้มาง่าย มักไม่ยั่งยืน หรือได้ไม่คุ้มเสีย  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 9 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 67 
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เรื่องที่ 7.2  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

นายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการต่อบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1. การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า10  
2. การปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทประกันวินาศภัย  
3. การปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น  
4. การปฏิบัติที่ดีต่อพนักงาน  
5. การปฏิบัติที่ดีต่อตนเอง  
6. การปฏิบัติที่ดีต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
7. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  
8. การปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ  
9. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  
ส าหรับข้อ 1 การปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า ได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 

ครั้งที่ 1 (นว. 1) ส่วนข้อ 2-6 ได้กล่าวไว้แล้วในคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2  
(นว. 2) 

ในบทนี้จึงจะกล่าวถึงเฉพาะแนวทางการปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อ 7-9 คือ การปฏิบัติที่ดีต่อ
คู่ค้า เพื่อนร่วมอาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ดังนี้  

 
1. การปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า  

นายหน้าประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า ดังนี้  
1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ

ทั้งสองฝ่าย  
2) ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด

ข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
3) ละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และพึงเปิดเผย

รายละเอียดต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 
4) ละเว้นการเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงรับรองในรูปแบบต่างๆ หรือรับประโยชน์ 

อ่ืนใดจากคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัท และไม่พึงเก่ียวข้องทางการเงิน หรือผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า เช่น ร่วมทุนท าการค้า 
ให้ยืม หรือกู้ยืมเงิน เป็นต้น 
 

10 ลูกค้า หมายถึง ผู้เอาประกันภัย ผู้มุ่งหวังและผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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7-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

5) รักษาความลับของคู่ค้า ไม่น าความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตาม
หน้าที่หรือตามกฎหมาย  

แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว นายหน้าประกัน
วินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 
2. การปฏิบัติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ  

นายหน้าประกันวินาศภัยควรประกอบธุรกิจในลักษณะเกื้อกูลกันกับเพื่อนร่วมอาชีพและตั้งมั่นอยู่ภายใต้
ศีลธรรมอันดี 

แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ คือ  
1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และควรยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่าง  

เสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง 
หรือท าการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน  

2) แข่งขันด้วยการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า มากกว่ามุ่งแข่งขันด้วยการตัดราคา หรือลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการ
จูงใจในการท าประกันภัย หรือท าการตลาดที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ 

3) แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยวิธีการที่สุจริต และเหมาะสม  
4) ให้ข้อมูลของเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยความถูกต้อง ไม่กล่าวร้ายทับถมเพื่อนร่วมอาชีพ หรือท าลายชื่อเสียง 

หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของคู่แข่ง 
5) แข่งขันด้วยหลักจริยธรรมและมีคุณธรรม ไม่ควรร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อนร่วมอาชีพ หรือพันธมิตรในการ 

“ฮั้ว” ราคาต่อลูกค้า  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมอาชีพ เท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้น
แล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

 นายหน้าประกันวินาศภัยควรด าเนินกิจกรรมโดยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เมื่อสังคมดี 
ชุมชนดี จะส่งผลให้การประกอบอาชีพของนายหน้าประกันวินาศภัยอยู่ได้อย่างยั่งยืน กิจการเติบโต และส่งผลให้ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยเติบโตด้วยเช่นกัน แนวทางปฏิบัติที่ส าคัญคือ 

1) ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอทั้งที่ด าเนินการเองและ
ร่วมมือกับรัฐ และชุมชน เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

2) ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงคุณภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อระบบธุรกิจและคุณภาพชีวิต  

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-9 
 

3) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อัน
เนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

4) มีส่วนร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแบบใหม่ๆ  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีต่อสังคมและส่วนรวมเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้ างต้นแล้ว 
นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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7-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

5) รักษาความลับของคู่ค้า ไม่น าความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตาม
หน้าที่หรือตามกฎหมาย  

แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้นแล้ว นายหน้าประกัน
วินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 
2. การปฏิบัติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ  

นายหน้าประกันวินาศภัยควรประกอบธุรกิจในลักษณะเกื้อกูลกันกับเพื่อนร่วมอาชีพและตั้งมั่นอยู่ภายใต้
ศีลธรรมอันดี 

แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ คือ  
1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และควรยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่าง  

เสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง 
หรือท าการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน  

2) แข่งขันด้วยการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า มากกว่ามุ่งแข่งขันด้วยการตัดราคา หรือลดค่าบ าเหน็จเพื่อเป็นการ
จูงใจในการท าประกันภัย หรือท าการตลาดที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ 

3) แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยวิธีการที่สุจริต และเหมาะสม  
4) ให้ข้อมูลของเพื่อนร่วมอาชีพ ด้วยความถูกต้อง ไม่กล่าวร้ายทับถมเพื่อนร่วมอาชีพ หรือท าลายชื่อเสียง 

หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของคู่แข่ง 
5) แข่งขันด้วยหลักจริยธรรมและมีคุณธรรม ไม่ควรร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อนร่วมอาชีพ หรือพันธมิตรในการ 

“ฮั้ว” ราคาต่อลูกค้า  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมอาชีพ เท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้างต้น
แล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

 นายหน้าประกันวินาศภัยควรด าเนินกิจกรรมโดยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เมื่อสังคมดี 
ชุมชนดี จะส่งผลให้การประกอบอาชีพของนายหน้าประกันวินาศภัยอยู่ได้อย่างยั่งยืน กิจการเติบโต และส่งผลให้ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยเติบโตด้วยเช่นกัน แนวทางปฏิบัติที่ส าคัญคือ 

1) ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอทั้งที่ด าเนินการเองและ
ร่วมมือกับรัฐ และชุมชน เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

2) ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงคุณภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อระบบธุรกิจและคุณภาพชีวิต  

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-9 
 

3) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อัน
เนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

4) มีส่วนร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยแบบใหม่ๆ  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าของแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีต่อสังคมและส่วนรวมเท่านั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีข้ างต้นแล้ว 
นายหน้าประกันวินาศภัยพึงต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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7-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 7.3  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

คู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่  1 (นว. 1) ครั้งที่ 2 (นว. 2) และครั้งที่ 3  
(นว. 3) มีหัวข้อกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยเหมือนกัน 
ทั้งนี้ เพื่อความครอบคลุมและไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของเนื้อหา จะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยไว้คู่มือละ 2 ประการ  

คู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (นว. 1) จะกล่าวถึงกรณีศึกษาส าหรับหลัก
จรรยาบรรณข้อ 1 และ 2 ส่วนคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (นว. 2) จะกล่าวถึง
กรณีศึกษาส าหรับหลักจรรยาบรรณข้อ 3 และ 4 และในคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  
คร้ังที่ 3 (นว. 3) จะกล่าวถึงกรณีศึกษาส าหรับหลักจรรยาบรรณข้อ 5 และ 6 
 
กรณีศึกษาที่ 1 กรณีความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 5 ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มี
การควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนได้ 

ความเป็นมา: บริษัทจริงใจนายหน้าประกันภัย จ ากัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นที่รู้จักของธุรกิจเป็นอย่างดี เนื่องจากมีลูกค้าเป็นจ านวนมาก และมีการส่งงานให้บริษัทประกันวินาศภัย  
หลายแห่ง ทั้งนี้บริษัทจริงใจนายหน้าประกันภัย จ ากัด มีนโยบายส่งงานให้กับบริษัทประกันวินาศภัยที่จ่ายค่าบ าเหน็จ
สูงๆ เท่านั้น แม้ลูกค้าจะเลือกบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน บริษัทจริงใจนายหน้าประกันภัย จ ากัด ก็จะให้พนักงานพูดคุย
กับลูกค้าเพื่อหว่านล้อมและชักจูงให้ท าประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่ตนเลือกไว้ แม้ว่าเงื่อนไขความคุ้มครอง  
จะไม่เหมาะสมกับการเสี่ยงภัยของลูกค้าก็ตาม  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงาน
ด้วยความไม่โปร่งใส ยึดถือในผลประโยชน์ของตนมากกว่าของลูกค้า เป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งหวังค่าบ าเหน็จเพียง  
อย่างเดียว ไม่ปฎิบัติตามระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีความเป็นมืออาชีพ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยต้องยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้ามากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง มีความโปร่งใสอย่างเพียงพอในการคัดเลือกบริษัทประกันวินาศภัย และผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้เหมาะสม
กับการเสี่ยงภัยของลูกค้าแต่ละราย และต้องให้ความเสมอภาคในการคัดเลือกคู่ค้า การประเมินผลงาน และเปิดโอกาส
ให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็น และให้แนวทางปฏิบัติที่ดีต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน 
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ในการคัดเลือกบริษัทประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าของบริษัท
ประกันวินาศภัย เช่น ฐานะการเงิน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การให้บริการ เป็นต้น รวมถึงควรท าแบบประเมินการ
ปฏิบัติงานของบริษัทประกันวินาศภัยด้วยความโปร่งใส 

  
กรณีศึกษาที่ 2 คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยไม่ถูกต้อง 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 5 ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มี
การควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนได้ 

ความเป็นมา: พนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ การประกอบ
อาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยนัน้ ผู้ประกอบอาชีพต้องได้รับใบอนุญาต และต้องมีใบอนุญาตตลอดเวลาที่ท าอาชีพอยู่ 
กรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยไปสอบขอรับใบอนุญาตหรือไปอบรมต่ออายุใบอนุญาต ทั้งๆ ที่ตนยังท างานเป็น
พนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยยังมีให้เห็นอยู่เสมอ โดยที่ไม่มีการจัดการใดๆ จากหน่วยงานผู้ควบคุมภาครัฐ  
การที่นายหน้าประกันวินาศภัยผู้นั้นท าไปทั้งๆ ที่ตระหนักดีว่าเป็นเร่ืองผิดกฎหมายก็คือการผิดจรรยาบรรณนั่นเอง 
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันวินาศภัยรายนี้ผิดจรรยาบรรณ นายหน้าประกันวินาศภัยรู้ดี
ว่าตนเองเป็นพนักงานบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัตินายหน้าประกันวินาศภัยแต่ก็
ยังกระท า การกระท าเช่นนึ้จึงถือได้ว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อลูกค้า และเพื่อนร่วมอาชีพ และเป็นการกระท าที่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งยังกระท าผิดกฎหมายอีกด้วย 

แนวทางปฏิบัติที่ดี : หากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นพนักงานบริษัทประกันวินาศภัย จะต้องไม่เป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย รวมถึงไม่ไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวกับการกระท าในลักษณะเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย  
 
กรณีศึกษาที่ 3 มาตรฐานการควบคุมท่ีดี 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 5 ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มี
การควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนได้ 

ความเป็นมา: สาขาของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งมอบหมายให้พนักงานของสาขาเสนอขายประกันภัยให้กับ
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสาขา โดยพนักงานผู้นั้นไม่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของสถาบันการเงินแห่งนี้ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากผู้ที่จะท าการเสนอขาย
ประกันภัยได้ต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีที่จะท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้มุ่งหวังได้ 
ต้องเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย11 เท่านั้น สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ต้องมีหน่วยงานดูแลเรื่องใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
ของพนักงานทุกคนและมีการสุ่มตรวจเป็นประจ า เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปด้วยระบบการด าเนินงานที่เป็น
มาตรฐาน 
 

11 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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7-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

เรื่องที่ 7.3  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ 
ของนายหน้าประกันวินาศภัย 
   
  

คู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่  1 (นว. 1) ครั้งที่ 2 (นว. 2) และครั้งที่ 3  
(นว. 3) มีหัวข้อกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยเหมือนกัน 
ทั้งนี้ เพื่อความครอบคลุมและไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของเนื้อหา จะกล่าวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัยไว้คู่มือละ 2 ประการ  

คู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (นว. 1) จะกล่าวถึงกรณีศึกษาส าหรับหลัก
จรรยาบรรณข้อ 1 และ 2 ส่วนคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 (นว. 2) จะกล่าวถึง
กรณีศึกษาส าหรับหลักจรรยาบรรณข้อ 3 และ 4 และในคู่มือหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  
คร้ังที่ 3 (นว. 3) จะกล่าวถึงกรณีศึกษาส าหรับหลักจรรยาบรรณข้อ 5 และ 6 
 
กรณีศึกษาที่ 1 กรณีความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 5 ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มี
การควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนได้ 

ความเป็นมา: บริษัทจริงใจนายหน้าประกันภัย จ ากัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นที่รู้จักของธุรกิจเป็นอย่างดี เนื่องจากมีลูกค้าเป็นจ านวนมาก และมีการส่งงานให้บริษัทประกันวินาศภัย  
หลายแห่ง ทั้งนี้บริษัทจริงใจนายหน้าประกันภัย จ ากัด มีนโยบายส่งงานให้กับบริษัทประกันวินาศภัยที่จ่ายค่าบ าเหน็จ
สูงๆ เท่านั้น แม้ลูกค้าจะเลือกบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน บริษัทจริงใจนายหน้าประกันภัย จ ากัด ก็จะให้พนักงานพูดคุย
กับลูกค้าเพื่อหว่านล้อมและชักจูงให้ท าประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่ตนเลือกไว้ แม้ว่าเงื่อนไขความคุ้มครอง  
จะไม่เหมาะสมกับการเสี่ยงภัยของลูกค้าก็ตาม  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงาน
ด้วยความไม่โปร่งใส ยึดถือในผลประโยชน์ของตนมากกว่าของลูกค้า เป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งหวังค่าบ าเหน็จเพียง  
อย่างเดียว ไม่ปฎิบัติตามระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีความเป็นมืออาชีพ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยต้องยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้ามากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง มีความโปร่งใสอย่างเพียงพอในการคัดเลือกบริษัทประกันวินาศภัย และผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้เหมาะสม
กับการเสี่ยงภัยของลูกค้าแต่ละราย และต้องให้ความเสมอภาคในการคัดเลือกคู่ค้า การประเมินผลงาน และเปิดโอกาส
ให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็น และให้แนวทางปฏิบัติที่ดีต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน 
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ในการคัดเลือกบริษัทประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าของบริษัท
ประกันวินาศภัย เช่น ฐานะการเงิน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การให้บริการ เป็นต้น รวมถึงควรท าแบบประเมินการ
ปฏิบัติงานของบริษัทประกันวินาศภัยด้วยความโปร่งใส 

  
กรณีศึกษาที่ 2 คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยไม่ถูกต้อง 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 5 ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มี
การควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนได้ 

ความเป็นมา: พนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ การประกอบ
อาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยนัน้ ผู้ประกอบอาชีพต้องได้รับใบอนุญาต และต้องมีใบอนุญาตตลอดเวลาที่ท าอาชีพอยู่ 
กรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยไปสอบขอรับใบอนุญาตหรือไปอบรมต่ออายุใบอนุญาต ทั้งๆ ที่ตนยังท างานเป็น
พนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยยังมีให้เห็นอยู่เสมอ โดยที่ไม่มีการจัดการใดๆ จากหน่วยงานผู้ควบคุมภาครัฐ  
การที่นายหน้าประกันวินาศภัยผู้นั้นท าไปทั้งๆ ที่ตระหนักดีว่าเป็นเร่ืองผิดกฎหมายก็คือการผิดจรรยาบรรณนั่นเอง 
 ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันวินาศภัยรายนี้ผิดจรรยาบรรณ นายหน้าประกันวินาศภัยรู้ดี
ว่าตนเองเป็นพนักงานบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัตินายหน้าประกันวินาศภัยแต่ก็
ยังกระท า การกระท าเช่นนึ้จึงถือได้ว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อลูกค้า และเพื่อนร่วมอาชีพ และเป็นการกระท าที่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งยังกระท าผิดกฎหมายอีกด้วย 

แนวทางปฏิบัติที่ดี : หากนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นพนักงานบริษัทประกันวินาศภัย จะต้องไม่เป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย รวมถึงไม่ไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวกับการกระท าในลักษณะเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย  
 
กรณีศึกษาที่ 3 มาตรฐานการควบคุมท่ีดี 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อที่ 5 ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มี
การควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนได้ 

ความเป็นมา: สาขาของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งมอบหมายให้พนักงานของสาขาเสนอขายประกันภัยให้กับ
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสาขา โดยพนักงานผู้นั้นไม่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของสถาบันการเงินแห่งนี้ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากผู้ที่จะท าการเสนอขาย
ประกันภัยได้ต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีที่จะท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้มุ่งหวังได้ 
ต้องเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย11 เท่านั้น สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล ต้องมีหน่วยงานดูแลเรื่องใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
ของพนักงานทุกคนและมีการสุ่มตรวจเป็นประจ า เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปด้วยระบบการด าเนินงานที่เป็น
มาตรฐาน 
 

11 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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7-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

กรณีศึกษาที่ 4 กรณีการใช้ข้อความ ภาพโฆษณา หนังสือเชิญชวนเกินจริง 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อท่ี 6 ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชา-
สัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 ความเป็นมา: บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง มีการใช้ข้อความโฆษณาประเภทให้สัญญาว่าจะลด
เบี้ยประกันภัยให้ 10% โดยไม่มีการระบุก าหนดระยะเวลาไว้ แต่เมื่อลูกค้าตกลงท าประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัย
กลับบอกว่าพ้นช่วงเวลาการส่งเสริมการขายแล้ว หรือ มีการใช้ข้อความโฆษณาส าหรับการประกันภัยรถยนต์ว่า ให้
ลูกค้าซ่อมอู่ห้างได้ แต่เมื่อถึงเวลาที่ลูกค้ามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและต้องการซ่อมรถยนต์ กลับบอกว่าเป็นอู่
ในเครือของบริษัทซึ่งเทียบได้กับอู่ห้าง เป็นต้น  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันวินาศภัยรายนี้ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเข้าข่ายการโฆษณา
หลอกลวง ท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด และเป็นการโฆษณาด้วยการโอ้อวด  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: การหาลูกค้าโดยใช้ข้อความ ภาพโฆษณา หรือหนังสือเชิญชวนเป็นเร่ืองปกติในการท า
ธุรกิจ แต่นายหน้าประกันวินาศภัยต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ผิดกฎหมายและข้อห้ามทางจรรยาบรรณ และไม่ท า
การโฆษณาเกินความจริง หรือโอ้อวด หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
 
กรณีศึกษาที่ 5 กรณีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยโดยก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อท่ี 6 ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชา-
สัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

ความเป็นมา: นายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประเภท 3+ โดยติดป้ายโฆษณาไว้หน้าส านักงาน ระบุว่า “กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3+ 
คุ้มครองเหมือนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 แต่เบี้ยประกันภัยถูกกว่า” โดยไม่ระบุรายละเอียด
เพิ่มเติม และเมื่อลูกค้าเข้ามาสอบถามก็แจ้งเพียงว่าความคุ้มครองเหมือนกันแต่เบี้ยประกันภัยถูกกว่า  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันวินาศภัยรายนี้ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากการโฆษณาดังกล่าว
เป็นการโฆษณาหลอกลวงท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: การหาลูกค้าโดยใช้ข้อความ ภาพโฆษณา หรือหนังสือเชิญชวนเป็นเรื่องปกติในการท า
ธุรกิจ แต่นายหน้าประกันวินาศภัยต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ผิดกฎหมายและข้อห้ามทางจรรยาบรรณ และไม่ท า
การโฆษณาเกินความจริง หรือโอ้อวด หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
 
 
 
 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา     7-13 
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กรุงเทพฯ.  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย . (2560). เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อ 16 
พฤษภาคม 2560,จาก http://www.oic.or.th/th/consumer/news/info 

  . (2560). เรื่อง การฝ่าฝืนกฎหมาย. สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2560, จาก http://www.oic.or.th/th/consumer/ 
law/violation/801/1. 
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กรณีศึกษาที่ 4 กรณีการใช้ข้อความ ภาพโฆษณา หนังสือเชิญชวนเกินจริง 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อท่ี 6 ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชา-
สัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 ความเป็นมา: บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง มีการใช้ข้อความโฆษณาประเภทให้สัญญาว่าจะลด
เบี้ยประกันภัยให้ 10% โดยไม่มีการระบุก าหนดระยะเวลาไว้ แต่เมื่อลูกค้าตกลงท าประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัย
กลับบอกว่าพ้นช่วงเวลาการส่งเสริมการขายแล้ว หรือ มีการใช้ข้อความโฆษณาส าหรับการประกันภัยรถยนต์ว่า ให้
ลูกค้าซ่อมอู่ห้างได้ แต่เมื่อถึงเวลาที่ลูกค้ามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและต้องการซ่อมรถยนต์ กลับบอกว่าเป็นอู่
ในเครือของบริษัทซึ่งเทียบได้กับอู่ห้าง เป็นต้น  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันวินาศภัยรายนี้ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเข้าข่ายการโฆษณา
หลอกลวง ท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด และเป็นการโฆษณาด้วยการโอ้อวด  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: การหาลูกค้าโดยใช้ข้อความ ภาพโฆษณา หรือหนังสือเชิญชวนเป็นเร่ืองปกติในการท า
ธุรกิจ แต่นายหน้าประกันวินาศภัยต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ผิดกฎหมายและข้อห้ามทางจรรยาบรรณ และไม่ท า
การโฆษณาเกินความจริง หรือโอ้อวด หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
 
กรณีศึกษาที่ 5 กรณีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยโดยก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยข้อท่ี 6 ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชา-
สัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

ความเป็นมา: นายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประเภท 3+ โดยติดป้ายโฆษณาไว้หน้าส านักงาน ระบุว่า “กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3+ 
คุ้มครองเหมือนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 แต่เบี้ยประกันภัยถูกกว่า” โดยไม่ระบุรายละเอียด
เพิ่มเติม และเมื่อลูกค้าเข้ามาสอบถามก็แจ้งเพียงว่าความคุ้มครองเหมือนกันแต่เบี้ยประกันภัยถูกกว่า  

ประเด็นปัญหา: การกระท าของนายหน้าประกันวินาศภัยรายนี้ผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากการโฆษณาดังกล่าว
เป็นการโฆษณาหลอกลวงท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: การหาลูกค้าโดยใช้ข้อความ ภาพโฆษณา หรือหนังสือเชิญชวนเป็นเรื่องปกติในการท า
ธุรกิจ แต่นายหน้าประกันวินาศภัยต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ผิดกฎหมายและข้อห้ามทางจรรยาบรรณ และไม่ท า
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บทที่เขียน  บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 7 

  
 
ชื่อ  อาจารย์เกรียง หยกน า้เงิน 
วุฒิ  ศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่ง  อดีตผู้อ้านวยการอาวโุส สายงานรับประกันภยัสินเชื่อทางการค้าและ 
 เทคนิคการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
 บริษัทแอกซ่าประกันภยั จ้ากัด (มหาชน) 
บทที่เขียน  บทที่ 2 

 

 

 
ชื่อ  อาจารย์นพดล มีสุขเสมอ 
วุฒิ  บธ.บ. มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  
ต าแหน่ง  ผู้จัดการแผนกรับประกันภยัทางทะเลและโลจิสติกส ์
  บริษัทไทยศรีประกันภัย จา้กัด (มหาชน) 
บทที่เขียน  บทที่ 2 

 
 

 
 
 

ชื่อ  อาจารย์อธวิัฒน ์ศุภสวัสดิ์วัชร 
วุฒิ  ค.บ. (ศิลปศึกษา), M.S. in Ed. (Art Education) 
 M.M., ANZIIF (Snr Assoc) CIP 
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 
บทที่เขียน  บทที่ 3, บทที่ 5 

 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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