ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
ผานทางโทรศัพท
พ.ศ.2552

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (5) มาตรา 70/2 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต
พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม พ.ศ. 2551และครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ผานทางโทรศัพท พ.ศ.2552 ”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
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
ตามประกาศนี้

-2ขอ 5 การปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตในการเสนอ
ขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดให
ตัวแทนประกันชีวิต และนายหนาประกันชีวิตตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติภายใตการจัดการของ
บริษัทในประกาศนี้
ขอ 6 ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต ฝาฝน ไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ
นี้อาจเปนเหตุใหนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันชีวิต แลวแตกรณีตามความในมาตรา 81 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ขอ 7 ในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท นอกจากบริษัทจะตองจัดการ
ใหผูเสนอขายปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ 8. ขอ 9. แลว บริษัทยังตองจัดการให
ผูเสนอขายปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ดวย
7.1 หามชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอื่น เพื่อมาซื้อกรมธรรม
ประกันภัยใหม
7.2 หามใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพื่อมุงหวัง
ใหมีการประกันภัย
7.3 หามมิใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผย
ขอมูลอันเปนสาระสําคัญซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด
7.4 ใหอธิบายหลักการเปดเผยขอความจริงในใบคําขอเอาประกันภัย และผลที่จะ
เกิดขึ้นหากมีการแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริง
ขอ 8 บริษัทจะจัดใหมีการเสนอขายกรมธรรม ประกันภัยผานทางโทรศัพทได ตอง
เปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
8.1 กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให
เสนอขายผานทางโทรศัพทเทานั้น
8.2 ผูเสนอขายกรมธรรมประกันภัยจะตองเปนตัวแทนประกันชีวติ นายหนาประกันชีวติ
ที่ไดรับอนุญาตจากบริษทั ใหเสนอขายผานทางโทรศัพทเทานั้น
ในการนี้บริษัทจะตองแจงชื่อตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตใหสํานักงาน
ทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับอนุญาตจากบริษัท
8.3 การเสนอขายใหกระทําไดในวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 8.30 – 19.00 น.
เวนแตมีการนัดหมายลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของผูมุงหวังที่
ไดรับการนัดหมาย
8.4 หามเสนอขายกับผูมุงหวังที่ปฏิเสธการรับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
มาแลว หรือผูมุงหวังที่สํานักงานแจงใหบริษัททราบวา เปนผูไมประสงคจะไดรับการติดตอ เวนแตเวลา

-3ลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือนนับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแตวันที่บริษัทไดรับรายชื่อจาก
สํานักงาน แลวแตกรณี
เพื่อประโยชนในการนี้ บริษัทตองดําเนินการใหตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกัน
ชีวิต แจงรายชื่อบุคคล วัน เวลาที่มีการปฏิเสธการเสนอขายใหบริษัททราบทันที และบริษัทตองจัดทํา
บัญชีดังกลาวไวรวมกับบัญชีรายชื่อที่บริษัทไดรับแจงจากสํานักงาน
ขอ 9 วิธีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย บริษัทจะตองจัดการใหตัวแทนประกันชีวิต
หรือนายหนาประกันชีวิตปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทาง
โทรศัพท ดังนี้
9.1 เมื่อมีการโทรศัพทไปยังผูมุงหวัง ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต
จะตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุลของตน เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันชีวิตที่กําลังเสนอขาย หลังจากนั้น
ตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ในการนี้ใหหลีกเลี่ยงการใชคําวาฝากหรือ
ฝากเงินแทนการชําระเบี้ยประกันภัย
9.2 หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย ไมตองการรับการติดตอ ตัวแทน
ประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตตองยุติการสนทนาทันที แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซึ่ง
ขอมูลของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
ผูมุงหวังมาไดอยางไรกอน จึงจะยุติการสนทนาได
9.3 เมื่ อได รับ อนุญ าตจากผู มุ ง หวั งให เ สนอขายกรมธรรม ป ระกั นภั ย ตั ว แทน
ประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตตองขออนุญาตการบันทึกเสียงสนทนากอน หากไดรับอนุญาตให
บันทึกเสียงจะตองขอคํายืนยันการอนุญาตใหบันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไป
จนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บหลักฐานการบันทึกเสียงนั้นเปนระยะเวลาเทากับสัญญาของ
กรมธรรมประกันภัยนั้น
หากไมไดรับอนุญาต หามตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตบันทึกเสียง
สนทนาใดๆทั้งสิ้น
9.4 ในการเสนอขาย ตั ว แทนประกั น ชี วิ ต นายหนา ประกัน ชี วิต ตอ งแนะนํา ให
ผู มุ ง หวั ง ทํ า ประกั น ชี วิ ต ให เ หมาะสมกั บ ความเสี่ ย งและความสามารถในการชํ า ระเบี้ ย ประกั น ภั ย
(Suitability Requirement) และในการอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขาย ตัวแทนประกัน
ชีวิต นายหนาประกันชีวิตจะตองอธิบายในเรื่องดังตอไปนี้เปนอยางนอย
9.4.1 ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบริษัท
9.4.2 สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง
9.4.3 จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย ในการนี้ใหหลีกเลี่ยงการใชคําวาฝากหรือฝากเงินแทนการชําระเบี้ย
ประกันภัย
9.4.4 แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเริ่มตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวัง
กําหนด

-49.4.5 แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดย
ระบุดวยวาการใชสิทธินี้ใหใชสิทธิไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรม
ประกันภัยจากบริษัท หรือ มากกวา 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดย
ผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจํานวน
9.4.6 เมื่ อ มี ก ารตอบตกลงทํ า ประกั น ภั ย ให บั น ทึ ก ชื่ อ นามสกุ ล พร อ มเลข
ประจําตัวประชาชนของบุคคลนั้น
9.5 เมื่อผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต จะตองแจงการ
ทําประกันชีวิตไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระทําได แตไมเกินวันทําการถัดไป
9.6 ตั ว แทนประกั น ชี วิ ต นายหน า ประกั น ชี วิ ต จะต อ งแจ ง ให ผู มุ ง หวั ง ทราบ
ระยะเวลา ซึ่งผูมุงหวังจะไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือไดรับการติดตอจากบริษัทเกี่ยวกับ
กรมธรรมประกันภัย
9.7 ภายใน 7 วันนับแตวันที่บริษัทสงกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย
บริษัทจะตองโทรศัพทไปขอคํายืนยันจากผูมุงหวังอีกครั้งหนึ่ง (Confirmation Call) เมื่อไดรับอนุญาตให
สนทนา จะต อ งขออนุ ญ าตผู มุ ง หวั ง ในการบั น ทึ ก เทปสนทนา โดยต อ งบั น ทึ ก ตั้ ง แต ไ ด รั บ อนุ ญ าต
จนกระทั่งสิ้นสุดจากการสนทนา และใหบริษัทเก็บเทปสนทนาดังกลาวไวเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลา
ของสัญญาประกันภัยนั้น
ในการสนทนาตองมีรายละเอียดดังนี้
9.7.1 ชื่อ นามสกุลของผูทําการติดตอ
9.7.2 สอบถามผูมุงหวังวาไดรับกรมธรรมประกันภัย แลวหรือไม
9.7.3 ให ส อบถามผู มุ ง หวั ง ว า มี ข อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ เงื่ อ นไข ความคุ ม ครอง
ขอยกเวนใดๆ หรือไม หากมีจะตองมีการอธิบายใหผูมุงหวังสิ้นสงสัย
9.7.4 หากผูมุงหวังไมมีขอสงสัย ใหสอบถามวา ผูมุงหวังยังคงยืนยันที่จะทํา
ประกันภัย หรือไม หากยังคงยืนยันในการทําประกันภัยใหแจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย
(Free Look Period) ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผูมุงหวังไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือ
มากกวา 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขาย
หากผูเอาประกันภัยประสงคจะยกเลิกการประกันภัย ใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวน
โดยไมหักคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
การคืนเบี้ยประกันภัยใหบริษัทดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่บริษัท
ไดรับแจงการขอใชสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
(นายศุภน
ควัฒนกุล)
(นายศุภรัตน ควัฒนกุล)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

-5หมายเหตุ : เหตุผลที่มีการออกประกาศนี้ เนื่องจากปจจุบันการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย กระทํา
ไดหลากหลายวิธี และวิธีหนึ่งที่แพรหลายก็คือ การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท
ดังนั้นเพื่อเปนการคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนมิใหถูกรบกวน หรือสรางความรําคาญใจจาก
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท จึงจําเปนตองออกประกาศนี้
/ราง/ทาน
/พิมพ

