
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 

ผานทางโทรศัพท  
พ.ศ.2552 

    
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (5) มาตรา 70/2 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ.2535  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คร้ังที่ 11/2551 เม่ือวันที่ 28 
ตุลาคม พ.ศ. 2551และครั้งที่ 13/2551 เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว ดังน้ี 
 
  ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ผานทางโทรศัพท พ.ศ.2552 ” 
 
           ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 
  ขอ 3 ในประกาศนี้ 
   “ บริษัท ” หมายความวา บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
   “ ตัวแทนประกันชีวิต ” หมายความวา ตัวแทนประกันชีวิตตามกฎหมายวา
ดวยการประกันชีวิต 
   “ นายหนาประกันชีวิต ” หมายความวา นายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวา
ดวยการประกันชีวิต 
   “ ผูมุงหวัง ” หมายความวา ผูที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิต
ชักชวนหรือชี้ชองหรือจัดการใหทําประกันชีวิต 
   “ การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ” ในกรณีที่กระทําโดยตัวแทนประกันชีวิต 
หมายความวา การชักชวนผูมุงหวังใหทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท ในกรณีที่กระทําโดยนายหนา
ประกันชีวิต หมายความวา การชี้ชองหรือจัดการใหผูมุงหวังทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท 
 
  ขอ 4 ในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท ใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไป
ตามประกาศน้ี 
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  ขอ 5 การปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันชีวิต  หรือนายหนาประกันชีวิตในการเสนอ
ขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดให
ตัวแทนประกันชีวิต และนายหนาประกันชีวิตตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติภายใตการจัดการของ
บริษัทในประกาศน้ี   

 
  ขอ 6 ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต ฝาฝน ไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ
น้ีอาจเปนเหตุใหนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันชีวิต แลวแตกรณีตามความในมาตรา 81 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 

ขอ 7 ในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท นอกจากบริษัทจะตองจัดการ 
ใหผูเสนอขายปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ 8. ขอ 9. แลว บริษัทยังตองจัดการให  
ผูเสนอขายปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ ดังตอไปน้ีดวย 

7.1 หามชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพ่ือมาซ้ือกรมธรรม
ประกันภัยใหม 

7.2 หามใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพ่ือมุงหวัง 
ใหมีการประกันภัย  
       7.3 หามมิใหคําแนะนําซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผย
ขอมูลอันเปนสาระสําคัญซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด 

7.4 ใหอธิบายหลักการเปดเผยขอความจริงในใบคําขอเอาประกันภัย และผลที่จะ 
เกิดขึ้นหากมีการแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริง 
 
  ขอ 8 บริษัทจะจัดใหมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพทได ตอง
เปนไปตามเง่ือนไข ดังน้ี 

8.1 กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให 
เสนอขายผานทางโทรศัพทเทาน้ัน 

8.2 ผูเสนอขายกรมธรรมประกันภัยจะตองเปนตวัแทนประกันชีวติ นายหนาประกันชวีติ  
ที่ไดรับอนุญาตจากบริษทัใหเสนอขายผานทางโทรศัพทเทาน้ัน 
  ในการนี้บริษัทจะตองแจงชื่อตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตใหสํานักงาน
ทราบภายใน  7 วันนับแตวันที่ไดรับอนุญาตจากบริษัท 

8.3 การเสนอขายใหกระทําไดในวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 8.30 – 19.00 น.  
เวนแตมีการนัดหมายลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของผูมุงหวังที่
ไดรับการนัดหมาย 

8.4 หามเสนอขายกับผูมุงหวังที่ปฏิเสธการรับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
มาแลว หรือผูมุงหวังที่สํานักงานแจงใหบริษัททราบวา เปนผูไมประสงคจะไดรับการติดตอ เวนแตเวลา 
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ลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือนนับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแตวันที่บริษัทไดรับรายชื่อจาก
สํานักงาน แลวแตกรณี 

เพ่ือประโยชนในการนี้ บริษัทตองดําเนินการใหตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกัน
ชีวิต แจงรายชื่อบุคคล วัน เวลาที่มีการปฏิเสธการเสนอขายใหบริษัททราบทันที และบริษัทตองจัดทํา
บัญชีดังกลาวไวรวมกับบัญชีรายชื่อที่บริษัทไดรับแจงจากสํานักงาน 

 
  ขอ 9 วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย บริษัทจะตองจัดการใหตัวแทนประกันชีวิต
หรือนายหนาประกันชีวิตปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทาง
โทรศัพท ดังน้ี 

9.1 เม่ือมีการโทรศัพทไปยังผูมุงหวัง ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต 
จะตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุลของตน เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันชีวิตที่กําลังเสนอขาย หลังจากน้ัน
ตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ในการนี้ใหหลีกเลี่ยงการใชคําวาฝากหรือ
ฝากเงินแทนการชําระเบี้ยประกันภัย   

9.2 หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย ไมตองการรับการติดตอ  ตัวแทน
ประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตตองยุติการสนทนาทันที  แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซ่ึง
ขอมูลของตนเอง  ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูลเก่ียวกับ
ผูมุงหวังมาไดอยางไรกอน จึงจะยุติการสนทนาได 

9.3 เม่ือไดรับอนุญาตจากผูมุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย  ตัวแทน
ประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตตองขออนุญาตการบันทึกเสียงสนทนากอน หากไดรับอนุญาตให
บันทึกเสียงจะตองขอคํายืนยันการอนุญาตใหบันทึกเสียงอีกคร้ังหน่ึง หลังจากน้ันใหบันทึกเสียงตอไป
จนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บหลักฐานการบันทึกเสียงนั้นเปนระยะเวลาเทากับสัญญาของ
กรมธรรมประกันภัยน้ัน 

หากไมไดรับอนุญาต หามตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตบันทึกเสียง
สนทนาใดๆทั้งสิ้น 

9.4 ในการเสนอขาย ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตตองแนะนําให        
ผูมุงหวังทําประกันชีวิตใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย 
(Suitability Requirement) และในการอธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขาย  ตัวแทนประกัน
ชีวิต นายหนาประกันชีวิตจะตองอธิบายในเรื่องดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 
   9.4.1 ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบริษัท 
   9.4.2 สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง  

9.4.3 จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ  ระยะเวลาเอาประกันภัย  
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย ในการนี้ใหหลีกเลี่ยงการใชคําวาฝากหรือฝากเงินแทนการชําระเบี้ย
ประกันภัย 

9.4.4 แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเร่ิมตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวัง 
กําหนด 
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9.4.5 แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดย 
ระบุดวยวาการใชสิทธิน้ีใหใชสิทธิไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรม
ประกันภัยจากบริษัท หรือ มากกวา  30 วัน ทั้งน้ีขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดย 
ผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจํานวน 
           9.4.6 เม่ือมีการตอบตกลงทําประกันภัย ใหบันทึกชื่อ นามสกุลพรอมเลข
ประจําตัวประชาชนของบุคคลน้ัน  

9.5 เม่ือผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต จะตองแจงการ
ทําประกันชีวิตไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระทําได แตไมเกินวันทําการถัดไป  

9.6 ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตจะตองแจงใหผู มุงหวังทราบ
ระยะเวลา ซ่ึงผูมุงหวังจะไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือไดรับการติดตอจากบริษัทเก่ียวกับ
กรมธรรมประกันภัย 

9.7 ภายใน 7 วันนับแตวันที่บริษัทสงกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย 
บริษัทจะตองโทรศัพทไปขอคํายืนยันจากผูมุงหวังอีกคร้ังหน่ึง (Confirmation Call) เม่ือไดรับอนุญาตให 
สนทนา จะตองขออนุญาตผูมุงหวังในการบันทึกเทปสนทนา โดยตองบันทึกตั้งแตไดรับอนุญาต
จนกระทั่งสิ้นสุดจากการสนทนา และใหบริษัทเก็บเทปสนทนาดังกลาวไวเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลา
ของสัญญาประกันภัยน้ัน  
  ในการสนทนาตองมีรายละเอียดดังน้ี 
   9.7.1 ชื่อ นามสกุลของผูทําการติดตอ 
   9.7.2 สอบถามผูมุงหวังวาไดรับกรมธรรมประกันภัย แลวหรือไม 
   9.7.3 ใหสอบถามผูมุงหวังวามีขอสงสัยเก่ียวกับเง่ือนไข ความคุมครอง 
ขอยกเวนใดๆ หรือไม หากมีจะตองมีการอธิบายใหผูมุงหวังสิ้นสงสัย 
   9.7.4  หากผูมุงหวังไมมีขอสงสัย ใหสอบถามวา ผูมุงหวังยังคงยืนยันที่จะทํา
ประกันภัย หรือไม  หากยังคงยืนยันในการทําประกันภัยใหแจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
(Free Look Period) ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผูมุงหวังไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือ 
มากกวา 30 วัน ทั้งน้ีขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขาย 

หากผูเอาประกันภัยประสงคจะยกเลิกการประกันภัย ใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวน   
โดยไมหักคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

การคืนเบี้ยประกันภัยใหบริษัทดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่บริษัท 
ไดรับแจงการขอใชสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
 
    ประกาศ ณ วันที่    6  กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

                     (นายศุภน  ควัฒนกุล) 
                                                                  (นายศุภรัตน  ควัฒนกุล) 
                                                                   ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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หมายเหตุ : เหตุผลที่มีการออกประกาศน้ี เน่ืองจากปจจุบันการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย กระทํา
ไดหลากหลายวิธี และวิธีหน่ึงที่แพรหลายก็คือ การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท 
ดังนั้นเพ่ือเปนการคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนมิใหถูกรบกวน หรือสรางความรําคาญใจจาก
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท จึงจําเปนตองออกประกาศนี้ 
 
                                                                                                                   /ราง/ทาน 
                                                                                                                  /พิมพ 


