-ร่าง-

เนาาง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย
และการดำเนินการของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ออกประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกัน วินาศภัย และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2563 เพื่อให้
ประชาชนและผู ้ เ อาประกั น ภั ย ได้ ร ั บ บริ ก ารที ่ ดี มี ค ุ ณ ภาพ มี ก ารให้ บ ริ ก ารอย่ า งเป็ น ธรรมทั้ ง
กระบวนการ จากบริษัท ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 2563 นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติและการบังคับใช้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก และเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท
ประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย
และธนาคาร พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเจตนารมย์ในการออกใช้บังคับ
อาศัย อำนาจตามความในข้อ 6 สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่ง เสริม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย จึงออกแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกัน
วินาศภัย และการดำเนินการของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ................... พ.ศ. 256๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ประกาศ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก และเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกัน
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วินาศภัย และการดำเนินการของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ 4 ระบบควบคุมคุณภาพการขาย ตามข้อ 7 ของประกาศ หมายความรวมถึง
การมีระบบงาน กระบวนการ หรือแนวทางในการคัดเลือกผู้เสนอขายที่ มีคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
(1) กรณีผู้เสนอขายเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตัวแทนประกันวินาศภัย
หรือนายหน้าประกันวินาศภัย ควร
(ก) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยอย่างครบถ้วนถูกต้อง
(ข) มีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้า
(ค) มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
(ง) มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยพิจารณาจากประวัติหรือพฤติกรรมในอดีต
(2) กรณีผู้เสนอขายเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคล หรือธนาคาร
ควร
(ก) มีฐานะการเงินที่มั่นคง
(ข) มีการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของนายหน้าประกันวินาศภัย
ผู้ทำการแทนนิติบุคคล หรือธนาคาร เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ และกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำ
การเสนอขายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
(ค) มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าตามที่นโยบายบริษัท
กำหนด
(ง) มีระบบงานควบคุมคุณภาพการขาย ได้แก่ การบริหารจัดการ ติดตามดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพการเสนอขายของนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ทำการแทนนิติบุคคล
หรือธนาคาร ซึ่งหมายความรวมถึงการมีระบบงาน กระบวนการ หรือแนวทางในการคัดเลือกนายหน้า
ประกันวินาศภัยผู้ทำการแทนนิติบุคคล หรือธนาคารที่มีระบบงาน กระบวนการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และศักยภาพของนายประกันวินาศภัยผู้ทำการแทนนิติบุคคล หรือธนาคาร
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนมี แผนจัดการความเสี่ยงในการเสนอขายที่ครบถ้วนถู กต้ อง
เหมาะสม และเป็นธรรม
ข้อ 5 ข้อพึงปฏิบัติเป็นการทั่วไป ตามข้อ 14 (๔) (๕) และ (๗) ของประกาศ สำหรับ
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยทุกช่องทาง มีความหมายและขอบเขต ดังต่อไปนี้
(๑) การงดเว้นกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวน หรือก่อความรำคาญแก่ลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าได้รับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ที่ไม่เป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัว หรือล่วง
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ตัวอย่างการกระทำอันเป็นการรบกวน หรือก่อความรำคาญเช่น
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ที่มิได้กระทำในวันและเวลาที่เหมาะสม ได้แก่ วันจันทร์ถึงวันเสาร์
ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. โดยลูกค้ามิได้ยินยอมและนัดหมายล่วงหน้าให้เสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย การใช้ถ้อยคำในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยที่มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น
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ข่มขู่ หรือไม่สุภาพ หรือการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย หลังจากลูกค้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์หรือ
ปฏิเสธให้มีการเสนอขายหรือการซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ เป็นต้น
(๒) การบริหารจัดการกรณีเกิดการขัดกันทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้า
ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอประกอบการตัดสินใจทำสัญญาประกันภัย ตัวอย่างเช่น ในการเสนอ
ขายกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ผู ้ เสนอขายจะต้ อ งพิ จ ารณาความเหมาะสมหรื อ ความสอดคล้ อ งของ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยกับความต้องการ ความเสี่ยง และความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยของ
ลูกค้าเป็นสำคัญ หากพบว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายไม่มีลักษณะดังกล่าว จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที
หรือมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นที่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับความต้องการ ความเสี่ยง และความ
ต้องการของลูกค้ามากกว่า เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาประกอบการตัดสินใจ หรือในกรณีนายหน้าประกัน
วินาศภัยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือกลุ่มบริษัทประกัน วินาศภัย ความสัมพันธ์ดังกล่าวพึงเปิดเผยต่อ
ลูกค้า เป็นต้น
(3) การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัยที่จำเป็น ได้แก่ การแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ข้อ
ผูกพันหรือหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (ถ้ามี) และ
ผลกระทบที่เกิดจากการไม่ชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กรณีเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยร่วมกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ให้
แจ้งค่าเบี้ยประกันภัยแยกออกจากค่าใช้จ่ายของผลิตภั ณฑ์นั้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบของ
ลูกค้า และต้องกระทำการให้ชัดแจ้งว่าลูกค้าได้รับทราบแล้วว่ามีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยร่วมด้วย
ข้อ 6 เอกสารเสนอขายกรมธรรม์ป ระกั นภั ยรายบุ ค คล ตามข้อ ๑๔ (6) ของ
ประกาศ สำหรั บ กรมธรรม์ ป ระกั น สุ ข ภาพ และกรมธรรม์ ป ระกั น อุ บ ั ต ิ เ หตุ ส ่ ว นบุ ค คล ควรมี
รายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(1) ชื่อ สถานที่ทำการ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบริษัท
(2) ชื่อ และสกุลของผู้เอาประกันภัย
(3) ชื่อ และสกุลของตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งเป็น
ผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย พร้อมช่องลงลายมือชื่อ
(4) วัน เดือน ปี และเวลาที่มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
(5) สรุปเงื่อนไข ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
(6) จำนวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) วิธี
ชำระเบี้ยประกันภัยในช่องทางต่าง ๆ ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
(7) ข้อความที่ระบุว่าผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภัย การที่
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย มาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
(8) คำเตือนให้ผู้เอาประกันภัยศึกษา และทำความเข้าใจเงื่อนไข ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
(9) เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
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ข้อ ๗ ข้อยกเว้นที่ผู้เสนอขายอาจใช้การทำสัญญาประกันภัยเป็นเงื่อนไขในการ
ให้บริการหรือทำธุรกรรมอื่น ได้ ตามข้อ 15 (4) ของประกาศ ตัวอย่างเช่น การกำหนดเงื่อนไขให้ทำ
ประกันอัคคีภัย สำหรับ การให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การกำหนดเงื่อนไขให้ทำประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับ การให้บริการการเช่าซื้อรถยนต์หรือสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
อย่างไรก็ดี ผู้เสนอขายไม่อาจบังคับหรือกำหนดเงื่อนไขให้ลูกค้าทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง โดยลูกค้ายังคงมีสิทธิที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทใดก็ได้
ข้อ 8 ข้อพึงปฏิบัติเฉพาะตามข้อ 16 (1) (3) (4) และ (5) ของประกาศ สำหรับ
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยพบพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตัวแทนประกัน วินาศภัย
หรือนายหน้าประกันวินาศภัย
(1) การพิสูจน์ตัวตนควรมีการแจ้งชื่อ สกุล เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้า
ประกันวินาศภัย (ถ้ามี) และบริษัทหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ตน
สังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งแสดงบัตรพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้า
ประกันวินาศภัย ซึง่ อาจแสดงในรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ตามที่นายทะเบียนกำหนดก็ได้
(2) การอำนวยความสะดวก หรือช่วยเหลือตามควรในการกรอกใบคำขอของลูกค้า
ตัวอย่างเช่น การกรอกรายละเอียดให้ตามคำร้องขอของลูกค้าและให้ลูกค้าหรืออ่านรายละเอียดในใบ
คำขอเอาประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ลูกค้าฟัง ก่อนให้ลูกค้าลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอเอา
ประกันภัย เป็นต้น
(3) การออกเอกสารแสดงการรับเงินเมื่อลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัย กรณีชำระเบี้ ย
ประกันภัยเข้าบัญชีบริษัท หรือชำระผ่านพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือตัวแทนประกัน วินาศภัย
ให้ออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท แต่หากชำระผ่านนายหน้าประกัน วินาศภัยให้ออกเอกสาร
แสดงการรับเงินของบริษัท หรือเอกสารแสดงการรับเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท โดยเอกสาร
แสดงการรับเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทให้มีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อ และสกุลของผู้เอาประกันภัย
(ข) จำนวนเงินค่าเบี้ยประกันภัย
(ค) ชื่อบริษัทผู้รับประกันภัย
(ง) ชื่อ และสกุลของผู้เสนอขาย และชื่อนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยทีผ่ ู้เสนอขายสังกัด (ถ้ามี)
นอกจากการออกเอกสารแสดงการรับเงินแล้ว กรณีที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือนายหน้าประกันวินาศภัย ให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือ
นายหน้าประกันวินาศภัย แสดงหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทให้รับชำระเบี้ยประกันภัย แทนบริษัท
ด้วย
(4) ข้อมูลที่แจ้งลูกค้าหลังชำระเบี้ยประกันภัยนอกจากการแจ้งระยะเวลาที่จะได้รับ
กรมธรรม์ประกันภัยหรือการติดต่อจากบริษัทเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว จะต้องแจ้งสิทธิในการ
ยกเลิกกรมธรรม์ป ระกันภัยด้วย (Free look) หากภายหลังลูกค้าไม่ประสงค์ทำประกันภัย และ
กรมธรรม์ประกันภัยให้สิทธิเช่นนั้นไว้
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ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เสนอขายเช่าพื้นที่นอกสำนักงานใหญ่หรือสถานที่ทำการเป็นการ
ชั่วคราวหรือเปิดบูธชั่วคราว เพื่อเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เสนอขายต้องแจ้งข้อมูล เช่น รายชื่อ
ผู้เสนอขาย สถานที่ ระยะเวลา ให้บริษัททราบก่อนเริ่มเสนอขาย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบของบริษัท
ข้อ 9 ข้อพึงปฏิบัติเฉพาะตามข้อ 17 (1) (2) (3) และ (4) ของประกาศ สำหรับการ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยพบพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ
นายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคาร ซึ่งผู้เสนอขายใช้วิธีการสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดย
ใช้เสียง หรือเสียงและภาพในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
(1) ข้อพึงปฏิบัติทางด้านความพร้อมของระบบหรือกระบวนการ บริษัทต้องมีความ
พร้อมของระบบหรือกระบวนการในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(ก) การบันทึกและจัดเก็บการสนทนา บริษัทต้องมีระบบหรือกระบวนการที่
สามารถบันทึกและจัดเก็บเสียง หรือเสียงและภาพการสนทนาระหว่างบริษัทและลูกค้า โดยบริษัทอาจ
บันทึกและจัดเก็บการแสดงความประสงค์ทำกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน และ
ดำเนิน การเพื่อขอคำยืน ยัน ในการทำประกันภัย ด้ว ยวิธ ีการอื่นใดที่เป็นการชอบด้ว ยกฎหมาย
นอกเหนือจากการบันทึกและจัดเก็บเสียง หรือเสียงและภาพการสนทนาการแสดงความประสงค์ทำ
กรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้า และการโทรศัพท์ไปขอคำยืนยันการทำประกันภัย (Confirmation
Call) แทนก็ได้
(ข) การตรวจสอบคุณภาพการขาย และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ตัวอย่างการตรวจสอบคุณภาพการขายที่เหมาะสม เช่น การสอบถามคุณภาพการขายว่าลูกค้าได้รับ
กรมธรรม์ประกันภัยตรงหรือสอดคล้องกับความต้องการ ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระเบี้ย
ประกันภัยของลูกค้าหรือไม่ โดยการโทรศัพท์ (call back หรือ welcome call) ซึ่งอาจดำเนินการใน
คราวเดียวกับการขอคำยืนยันในการทำสัญญาประกันภัย (confirmation call) เป็นต้น และตัวอย่าง
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การจัดทำแผนการตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ และกำหนดว่าเหตุการณ์ลักษณะใดที่แสดงความ
เสี่ยงที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามวิธีการ ขั้ นตอน และหลักเกณฑ์ที่กำหนด และแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยงนั้น เป็นต้น
(ค) แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทต้องกำหนดแผนงาน
รองรับ วิธ ีป ฏิบ ั ติ งานที ่ส ำคั ญ ในกรณีที่ อาจไม่ส ามารถดำเนินธุร กิ จหรื อ ให้บริ การได้ต ามปกติ
ตัวอย่างเช่น ระบบการจัดเก็บการสนทนาไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ เป็นต้น
(2) ข้อพึงปฏิบัติในกระบวนการเสนอขาย ผู้เสนอขายและบริษัทต้องปฏิบัติตาม
แนวทางดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(ก) ให้ข้อมูลและหลักฐานในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เสนอขาย และพิสูจน์ว่าตน
สามารถดำเนินการแทนบริษัทในการเสนอขายได้ ตัวอย่างเช่น แจ้งชื่อ สกุล เลขที่ใบอนุญาตเป็นตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี) และชื่อบริษัทหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาต
เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ตนสังกัด (ถ้ามี) พร้อมแจ้งวิธีการตรวจสอบ และชื่อบริษัทที่กำลังเสนอขาย
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กรมธรรม์ประกันภัย หรือในกรณีที่ใช้วิธีการสื่อสารโดยใช้ภาพและเสียง ให้แสดงบัตรพนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริษัท หรือใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย แล้วแต่กรณี
(ข) แจ้งวัตถุประสงค์ ในการติ ดต่ อกั บลู กค้ าว่าเป็ นการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และเมื่อได้รับอนุญาตจากลูกค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายให้ครบถ้วน
และถูกต้อง และแนะนำกรมธรรม์ประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความต้องการ ความเสี่ยงและความสามารถ
ในการชำระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า
(ค) บันทึกเสียง หรือเสียงและภาพการสนทนาในส่วนที ่มี การแสดงความ
ประสงค์ในการทำกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อได้รับอนุญาตจากลูกค้าและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานตลอด
อายุกรมธรรม์ประกันภัย หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้บริษัทบันทึกและเก็บรักษาเสียง หรือเสียงและ
ภาพการสนทนาในส่วนของการยืนยันความประสงค์ทำกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อมีการโทรศัพท์ ขอ
คำยืนยันความประสงค์ในการทำกรมธรรรม์ประกันภัย หรือบริษัทอาจใช้วิธีการอื่นที่ชอบด้วยกฎหมายที่
ลูกค้าสามารถแสดงความประสงค์ทำกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทสามารถบันทึกและเก็บรักษาไว้ เป็น
หลักฐานได้ตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัย ตัวอย่างเช่น บริษัทให้ลูกค้าแสดงความประสงค์ทำกรมธรรม์
ประกันภัยโดยลงลายมื อชื ่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ในคำขอเอาประกั นภั ย โดยลูกค้าได้ย ืนยั นตั วตนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เป็นต้น
(ง) เมื่อลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยบัญชีบริษัทแล้ว ให้ ผู้เสนอขายแจ้งให้ลูกค้า
ทราบว่า เมื่อลูกค้าได้รับกรมธรรม์ประกันภัย ลูกค้ามีสิทธิตรวจสอบเนื้อหาตามกรมธรรม์ประกันภัย
หากไม่เป็นที่พอใจลูกค้ามีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มี
การเสนอขาย
(จ) ให้ผู้เสนอขายส่งคำขอเอาประกันภัย (ถ้ามี) เอกสารเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยรายบุคคล (ถ้ามี) และหลักฐานการแสดงความประสงค์ทำประกันภัยของลูกค้าไปยังบริษัท
ในโอกาสแรกที่กระทำได้แต่ไม่เกินวันทำการถัดไป
(3) ข้อพึงปฏิบ ัติห ลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเสนอขาย บริษัทพึงปฏิบัติตาม
แนวทางดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(ก) เมื่อบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีบริษัท ต้องออกเอกสารแสดงการ
รับเงินของบริษัทให้ลูกค้าทันที โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น ผ่านแอพพลิเคชั่ นที่ตก
ลงกับลูกค้า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การส่งข้อความสั้น (SMS) เป็นต้น
(ข) เมื่อบริษัทพิจารณาตกลงรับประกันภัยแล้ว บริษัทจะออกกรมธรรม์
ประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เอาประกันภัยก่อนก็ได้ หากผู้เอาประกันภัยยินยอม
ทั้งนี้ ให้เริ่มนับระยะเวลาสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยไปถึงผู้เอา
ประกันภัย และให้บริษัทส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแสดงการรับเงินฉบับจริงให้ผู้เอา
ประกันภัยภายหลังด้วย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะให้บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้ตามสัญญาประกันวิ นาศภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2560 แล้ว
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(ค) ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริงให้แก่ผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้น
ก่อน บริษัทต้องดำเนินการเพื่อขอคำยืนยันการทำสัญญาประกันภัยจากลูกค้า ด้วยวิธีการหนึ่งวิธีการ
ใดที่เป็นการชอบด้วยกฎหมายที่ลูกค้าสามารถแสดงการยืนยันและบริษัทสามารถเก็บรักษาในส่วน
ของการยืนยันไว้เป็นหลักฐานตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัย ตัวอย่างเช่น ให้ลูกค้าส่งคำยืนยันผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ แอพพลิ เคชั่นสนทนา ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือผ่าน
ข้อความสั้น (SMS) เป็นต้น หรือโทรศัพท์เพื่อขอคำยืนยัน (Confirmation Call) เป็นต้น
ในกรณีผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกการทำประกันภัย บริษัทต้องคืนเบี้ย
ประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้งการขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อ 10 ข้อพึงปฏิบัติเฉพาะตามข้อ 19 ของประกาศ สำหรับการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยผ่านทางธนาคาร
(1) การให้บริการนอกสถานที่ของธนาคารแก่ลูกค้าเฉพาะราย หรือเฉพาะกลุ่ ม
ธนาคารต้องปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(ก) ต้องจัดทำเอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงถึงความยินยอมของลูกค้าที่
ยินยอมให้ธนาคารให้บริการนอกสถานที่
(ข) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงที่เกิด
จากการเสนอขายไม่เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกค้าไม่ส ามารถชำระเบี้ย
ประกันภัย ความเสี่ยงที่เกิดจากการเอาประกันภัยที่ เป็น การฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงิน
เป็นต้น
(ค) มี ค ู ่ ม ื อ หรื อ แนวปฏิ บั ต ิท ี ่ช ัด เจนในการให้บ ริ ก ารนอกสถานที่ และมี
บทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืน หรือละเว้นการปฏิบัติ
(ง) มีระบบงานหรือกระบวนการ ในการกำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารที่ได้รับมอบหมายให้บริการ
(จ) มีผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ควบคุมดูแลการ
ให้บริการทุกครั้ง
(ฉ) มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนอกสถานที่
และมีการเก็บข้อมูลการร้องเรียนและทบทวนเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้อง และมีมาตรการลงโทษ
(2) การให้บริการนอกสถานที่ของธนาคารที่มีพื้นที่ให้บริการภายนอกสำนักงานของ
ธนาคารเพื่อเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยเป็นการชั่วคราว ธนาคารต้องดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) แจ้ง เปิ ด สาขาธนาคารต่อนายทะเบียนเป็นหนังสือ ล่ว งหน้าก่อนเริ่ม
ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการ ระบบการกำกับดูแลหรือควบคุม ระบบการตรวจสอบ และระบบการติดตามประเมินและ
รายงานผลการปฏิบ ัติงานของพนักงานและลูกจ้างของธนาคาร ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาในการ
ให้บริการจำกัดไม่เกิน 30 วัน
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(ข) การบริหารจัดการและการให้บริการ ธนาคารพึงต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับสาขา
อื่นของธนาคารที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ข้อ 11 ข้อพึงปฏิบัติ เฉพาะตามข้อ 23 (1) (2) (3) (4) และ (5) ของประกาศ
สำหรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ ผู้เสนอขายต้องปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อย
(1) วันและเวลาที่เหมาะสมในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ให้
กระทำได้ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. เว้นแต่มีการนัดหมายล่วงหน้า
และยินยอมให้มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย แต่ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยินยอมหรือไม่ประสงค์ได้รับ
การติดต่อเพื่อเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันที่มีการ
ปฏิเสธ หรือนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อจากบริษัท หรือนับแต่ที่ได้รับรายชื่อจากสำนักงาน คปภ. แล้วแต่
กรณี จึงจะเสนอขายใหม่ได้
เพื่อประโยชน์ในการนี้ ผู้เสนอขายต้องจัดเก็บข้อมูลรายชื่อ และวันที่ลูกค้า แจ้งว่าไม่
ประสงค์จะได้รับการติดต่อ หรือปฏิเสธการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และแจ้งข้อมูลดังกล่าวไป
ยังบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลดังกล่าวรวมกับรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน พร้อม
ให้สำนักงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา
(2) ข้อมูลพิสูจน์ตัวตนของผู้เสนอขายที่ถูกต้องและครบถ้วนซึ่งต้องแจ้งต่อลูกค้า
ประกอบไปด้วย ชื่อ และสกุล เลขที่ใบอนุญาต (ถ้ามี) ชื่อบริษัทหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยที่ตนสังกัด (ถ้ามี) และชื่อบริษัทที่ ได้รับเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และ
แหล่งที่มาของข้อมูลลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าแสดงความประสงค์
(3) การบันทึกเสียงบทสนทนา และระยะเวลาเก็บรักษา
(ก) เมื่อได้รับอนุญาตจากลูกค้าให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เสนอขาย
ต้องบันทึกเสียงสนทนาไว้เป็นหลักฐาน โดยต้องขออนุญาตจากลูกค้าในการบันทึกเสียงและเก็บรักษา
ไว้ตลอดระยะเวลาสัญญาประกันภัย
(ข) ในกรณีที่ล ูกค้าไม่อนุญาตให้บันทึกเสียงการสนทนาในการเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ ให้ผู้เสนอขายยุติการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยทันที
(ค) บทสนทนาที่ใช้ในการเสนอขายต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท โดย
บทสนทนาต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1) สรุป เงื่ อนไข ความคุ้ มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้ น ตาม
กรมธรรม์ประกันภัย
2) จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระ ระยะเวลาเอา
ประกันภัย วัน เริ่มต้น คุ้มครอง สิทธิในการกำหนดวันเริ่มต้นคุ้มครอง และระยะเวลาชำระเบี้ ย
ประกันภัย
3) วิธีชำระเบี้ยประกันภัย
4) สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โดยระบุด้วยว่าการใช้สิทธินี้ให้
ใช้สิทธิได้ภายในสามสิบวัน หรือมากกว่าสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์
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ประกันภัยจากบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขาย โดยลูกค้าจะได้รับเบี้ย
ประกันภัยคืนเต็มจำนวน
5) ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบริษัท และในกรณีที่เสนอ
ขายโดยนายหน้าประกัน วินาศภัยผู้ทำการแทนนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยหรือธนาคารให้แจ้งชื่อนิติบุคคลหรือธนาคารนั้นด้วย
(4) เมื่อลูกค้าตอบตกลงที่จะทำประกันภัย ผู้เสนอขายจะต้องแจ้งไปยังบริษัทในโอกาส
แรกที่กระทำได้ แต่ไม่เกินวันทำการถัดไป
(5) การดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการภายหลังมีการตกลงทำประกันภัยที่ต้อง
แจ้ง ได้แก่ ระยะเวลาที่ จะได้รับ กรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือได้รับการติดต่อจากบริ ษัท
เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
(6) การดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการภายหลังส่งกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผู้
เอาประกัน ภัย บริษัทจะต้องโทรศัพท์ไปขอคำยืนยันจากผู้เอาประกันภัย (Confirmation Call)
ภายในเจ็ดวัน และต้องบันทึกการการสนทนาตั้งแต่ได้รับอนุญาตจนกระทั่งสิ้นสุดจากการสนทนา และ
ให้เก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาสัญญาประกันภัย
ในกรณี ผ ู ้เ อาประกัน ภั ยประสงค์ จะยกเลิ ก การทำประกั นภัย ให้ บ ริ ษ ั ทคืนเบี้ย
ประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยให้บริษัทดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้งการขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อ 12 ข้อพึงปฏิบัติเฉพาะตามข้อ 24 ของประกาศ สำหรับการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยผ่านทางไปรษณีย์ เอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
บริษัท และต้องมีรายละเอีย ดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย โดยมีรายการอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ทำการ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบริษัท
(๒) เอกสารประกอบการเสนอขาย เอกสารสรุปเงื่อนไข ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
(๓) จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระ ระยะเวลาเอาประกันภัย
และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
(๔) วิธีชำระเบี้ยประกันภัย และวันเริ่มต้นความคุ้มครอง
(๕) ระยะเวลาในการออกกรมธรรม์ประกันภัย หรือหนังสือรับรองการประกันภัย
แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้แสดงชื่อและที่อยู่ สถานที่ทำการ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของตัวแทน
ประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคารนั้นด้วย
ข้อ 13 การส่งเบี้ยประกันภัย ตามหมวด 4 ของประกาศ ให้ “บัญชีบริษัท ผู้รั บ
ประกันภัย” หมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีข้อตกลงร่วมกันให้เป็นบัญชีรับชำระเบี้ย
ประกันภัย ระหว่างบริษัทในฐานะผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัยกับนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็น
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นายหน้าประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบอำนาจให้รับชำระเบี้ยประกันภัยแทน โดยเมื่อลูกค้าชำระเบี้ย
ประกันภัยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ให้ถือว่าบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าแล้ว
ข้อ 14 การเปิดเผยข้อมูล ตามหมวด 5 ของประกาศ บริษัทและผู้เสนอขายต้อง
ปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(1) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ การเสนอขายและรายละเอี ย ดของกรมธรรม์
ประกันภัย เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า นอกจากจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจน ไม่เกินจริง และไม่บิดเบือนแล้ว ข้อมู ลที่ให้จะต้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะ
การเสนอขายแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เช่น
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือไม่มีประสบการณ์การใช้
กรมธรรม์ประกันภัย ผู้ที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือตัดสินใจ เป็นต้น
(2) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ เสนอขาย บริษัท นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร ต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบชื่อ สกุล และเลขที่ใบอนุญาต
(ถ้ามี) ของผู้เสนอขาย
ข้อ 15 การโฆษณาตามหมวด 6 ของประกาศ บริษัทและผู้เสนอขายต้องปฏิบัติใน
เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(1) การโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาที่ใช้ข้อความ หรือภาพ ให้มีการระบุคำเตือน โดยใช้
ข้อความว่า “ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำ
ประกันภัยทุกครั้ง” หรือข้อความอื่นใดที่มีความหมายทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ด้วยข้อความ ตัวอักษร
และคำอธิบายรายละเอียดต้องมีความคมชัด และอ่านได้ชัดเจน
(2) การโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาที่มีเฉพาะการใช้เสียง ต้องจัดให้มีการอ่านออกเสีย ง
คำเตือน และคำอธิบายรายละเอียดที่สามารถฟังเข้าใจได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
เลขาธิการ
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