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สายกฎหมายและคดี  ส านักงาน คปภ 
โรงแรมสวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 
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๑. ปรับปรุงมาตรฐานการก ากบัดูแลธรุกจิประกนัภัยให้เปน็ไปตาม
หลักการของ ICP ที่ออกโดย IAIS 

๒. รองรับโครงการประเมินภาคการเงนิ (FSAP) 

๓. แก้ไขปัญหาอันเกดิจากการบังคบัใช้กฎหมายในปัจจุบนั 

๔. ปรับปรุงมาตรฐานการก ากบัดูแลให้เปน็ไปในลักษณะเดยีวกนักบั
หน่วยงานการก ากับสถาบันการเงินอื่น 

วัตถุประสงค์ ของการแก้ไขกฎหมาย 



กลุ่มที่ 1 บทบัญญัติที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครอง
ประชาชนโดยตรง  

กลุ่มที่ ๒ บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท 

กลุ่มที่ ๓ บทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ควบโอนกิจการและความรับผิดของกรรมการ  

3 



4 

ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ใช้ก ากับดูแลตัวแทน-นายหน้าประกันภัย 

เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการฉ้อฉลประกันภัย 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ท่ีใช้ก ากับดูแลผู้ประเมินวินาศภัย  
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• การด าเนินการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ที่กระท าโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ถ้าคณะกรรมการมิได้ก าหนด
วิธีการในการด าเนินการนั้น ให้บริษัท ตัวแทนประกันภัย นายหน้า
ประกันภัย นักคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือบุคคลที่เกี่ยวต้องปฏิบัติไว้เป็น
การเฉพาะ การด าเนินการนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ิมเติมบทบัญญัติเพื่อรองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจ
ประกันภัย 
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คุณสมบตัแิละลักษณะต้องหา้มของตัวแทนประกันภัย 

คุณสมบัต ิ

• บรรลุนิติภาวะ 
• มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
• ได้รับการศึกษาวิชาประกันภัย หรือสอบ

ความรู้เก่ียวกับการประกันภัย ตามท่ี
ส านักงานก าหนด 

ลักษณะต้องห้าม 

• วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน คนไร้ความสามารถ 
คนเสมือนไร้ความสามารถ 

• เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท า
ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ท่ีกระท าโดยทุจริต 

• เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจริต 

• อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ตัวแทน
ประกันภัย - นายหน้าประกันภัย) 

• เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต (ตัวแทน
ประกันภัย  - นายหน้าประกันภัย) 

• มีประวัติเสียหายหรือประวัติท่ีแสดงถึงการ
ขาดความรับผิดชอบ 



คุณสมบตัแิละลักษณะต้องหา้มของนายหน้าประกนัภยั 

• มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเชน่เดียวกบัตัวแทนประกันภัย 
• ไม่เป็นตัวแทนประกันภัย หรือกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน 

ลูกจ้างของบริษัท 
• ผ่านการอบรมจากส านักงาน หรือตามหลักสูตรที่ส านักงาน

ก าหนด 

บุคคลธรรมดา 

 
นิติบุคคล คุณสมบัติ 

• เป็นนิติบุคคลตามที่ คปภ. 
ก าหนด 

• มีวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบกิจการนายหน้า 

ลักษณะต้องห้าม 

• อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
• เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
• มีประวัติเสียหาย หรือประวัติที่

แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ 

- เป็น บจ. บมจ. สง. นิติบุคคลอื่น 
- มีฐานะการเงินมั่นคง 
- มีพื้นที่ใช้สอย 



กรณีมีประวัตเิสยีหายหรือประวัตทิีแ่สดงการขาดความรับผิดชอบ 

กรณีตัวแทน-นายหน้าบุคคลธรรมดา 
• เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับเสนอขายประกันภัยโดยไม่ได้รับ

ใบอนุญาต 
• เคยทุจริตการสอบในการขอรับใบอนุญาต 
• เคยเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานในนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย 
• เคยเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานในนิติบุคคลที่เสนอขาย

ประกันภัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 
• เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย 
• เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการบริษัทประกันภัย 
• เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับการยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ใบอนุญาต

ของตน เพื่อเสนอขายประกันภัย 
• เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด

ข้อความจริงต่อประชาชนเพื่อมุ่งหวังให้มีการเอาประกันภัย 
• เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับการไม่ส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท

ภายในก าหนดระยะเวลา 
• กระท าความผิดตามกฎหมาย ปปท หรือกฎหมาย ปปง. 

นายหน้านิติบุคคล 
• เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับการเสนอขายประกันภัยโดยไม่ได้รับ

ใบอนุญาต 
• เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย 
• เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับการไม่ส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท

ภายในก าหนดระยะเวลา 
• เคยกระท าความผิดตามกฎหมาย ปปท. กฎหมาย ปปง. 
• ถูกหน่วยงานที่ก ากับดูแล หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย

ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ด าเนินคดีและลงโทษ 



เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตาม พรบ.นี ้

ใบอนุญาตยังไม่สิ้นสุดในวันท่ี พรบ. นี้ใช้บังคับ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตตัวแทน - นายหน้า 

บทเฉพาะกาล 

เมื่อต่ออายุใบอนุญาตต้องมี
คุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตาม พรบ.นี้ 



นายหน้านิติบุคคล 

มีความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจและต้องแต่งต้ังบุคคลที่มี
ความรู/้ประสบการณ์และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
รวมท้ังจัดให้มีระบบการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติหน้าที ่

ห้ามแต่งตั้งหรือมอบหมาย
บุคคลซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาต
เป็นนายหน้าประกันภัย ให้
ท าการชี้ชองหรือจัดการให้
บุคคลท าสัญญาประกันภัย 

ต้องร่วมรับผิดในความ
เสียหายที่บุคคลซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ได้ก่อขึ้นจากการกระท าการ
เป็นนายหน้าประกันภัยของ
นิติบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะ
ได้รับใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันภัยหรือไม่ 



นายหน้านิติบุคคล 

ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

- ต้องเข้าทดสอบความรู ้

- ความเข้าใจในการประกอบ
ธุรกิจ 

- การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทที่จะน ามาเสนอขาย 

- ความเข้าใจในผลติภณัฑ์ที่
เสนอขาย 

ความพร้อม 

- มีแผนการด าเนินธุรกิจ 

- มีจ านวนบุคลากรในปริมาณที่
เหมาะสม 

- มีความพร้อมในการการจัดท า
รายงานฯ 

- ระบบการบริหารจดัการท่ีดี 
 

ระบบการก ากับดแูล 

- ระบบการควบคมุคุณภาพการ
เสนอขาย 

- ระบบการรับ/ส่งเบี้ยฯ การออก
เอกสารแสดงการรับเงิน 

- ระบบการก ากับดูแลนายหน้า
ประกันภัยบุคคลธรรมดา 

- ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน 



คปภ. มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ตัวแทน
ประกันภัย และนายหน้าประกันภัย ปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 

การชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท  

การรับ การเก็บรักษา และการส่งเบี้ยประกันภัย 

การโฆษณา 

การเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายและกรมธรรม์ 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

การด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการก ากับดูแลสากล 

ปรับ ๕ หมื่น 
รายวัน ๒ พัน 



การเสนอขาย (การชักชวน-ชี้ช่อง) 
• ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการเสนอขาย

กรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละวิธีการ 
• ก าหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการ

เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย  

การรับ- การเก็บรักษา - การส่ง เบ้ียฯ 
• ก าหนดวิธีหรือช่องทางการรับเบี้ยประกันภัย 
• ก าหนดวิธีการรับและการเก็บรักษาเบี้ย

ประกันภัยท่ีเป็นเงินสด 
• ก าหนดวิธีการเก็บรักษาเบี้ยประกันภัย 
• ก าหนดให้มีการออกเอกสารแสดงการรับเงิน

เมื่อรับเบ้ียประกันภัย 
• ก าหนดระยะเวลาและวิธีการในการน าส่งเบ้ีย

ประกันภัยให้บริษัทประกันภัย 



การโฆษณา 
• ข้อความท่ีโฆษณาต้องไม่เป็นเท็จหรือเกิน

ความจริง 
• ข้อความท่ีโฆษณาต้องมีความชัดเจน เข้าใจ

ง่าย และไม่ก ากวม 
• ข้อความท่ีโฆษณาจะต้องไม่ก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิดในสาระส าคัญเก่ียวกับกรมธรรม์
ประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญา
ประกันภัย 

การเปิดเผยข้อมูล 
• ก าหนดให้การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ต้องถูกต้อง 

ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และไม่บิดเบือน 
• เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขายซึ่งมีการ

เปิดเผยต่อลูกค้าต้องได้รับความเห็นชอบจาก
บริษัท 



การด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการก ากับดูแลสากล 
• เมื่อ IAIS มีการปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPS) ท่ีเก่ียวข้อง

กับการก ากับดูแล ตรวจสอบ การติดตาม ควบคุม การปฏิบัติหน้าท่ีของตัวแทน
ประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัย ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นการด าเนินการไปเพ่ือคุ้มครองประชาชน 
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็จะมีการออกประกาศ
ก าหนดให้ตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหรือ
สอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลสากลดังกล่าว 



การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ที่ คปภ. ก าหนด 

ท าให้เกิดความ
เสียหายแกบ่ริษัท 

หรือผู้เอาประกนัภยั 

ต้องระวางโทษจ าคกุ
ไม่เกิน 5 เดือน หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรการลงโทษทางอาญา 



• น าข้อความ ภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนทีไ่ม่ได้รับความ
เห็นชอบจากบริษทัไปใช้เพื่อท าการชักชวนหรือชี้ช่องหรือ
จัดการให้บุคคลท าสัญญาประกนัภัย 

ข้อห้ามตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัย 

ปรับ ๕ หมื่น 
รายวัน ๒ พัน 

ท าให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท หรือผู้เอาประกันภัย 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
5 เดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



19 

สั่งให้กระท าการ    
งดเว้นกระท าการ 

หรือด าเนินการแก้ไข 
พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรการลงโทษทางปกครอง 
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๑. ตัวแทน ท าสัญญาประกันภัยโดยไม่ได้รับมอบอ านาจจากบริษัท 

๒. นายหน้า/พนักงานของบริษัท รับเบ้ียฯ ในนามของบริษัทโดยไม่ได้รับมอบอ านาจจากบริษัท 

๓. นายหน้า ย้ายส านักงานโดยไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน 

๔. นายหน้านิติบุคคล มอบหมายบุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ท าการเสนอขาย 

๕. นายหน้า ไม่จัดท า/ไม่ลงรายการ/ไม่เก็บรักษา สมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ 

สั่งให้กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือด าเนินการแก้ไข 
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๖. ตัวแทน-นายหน้า ใช้ข้อความ ภาพโฆษณา หนังสือชักชวน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท 

๗. ชักชวน แนะน า หรือกระท าการใดเพื่อให้บุคคลท าสัญญากับบริษัทประกันภัยในต่างประเทศ 

๘. ตัวแทน-นายหน้า ไม่มาให้ถ้อยค าเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ี 

๙. ไม่ส่งสมุดทะเบียน สมุดบัญชี เอกสาร รายงานตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 

สั่งให้กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือด าเนินการแก้ไข 
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๑๐. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศท่ี คปภ. ก าหนด ในเรื่องดังต่อไปน้ี 

 ๑๐.1 นายหน้านิติบุคคล ไม่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ/ไม่มีระบบการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนด 

 ๑๐.๒ ตัวแทน-นายหน้า ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่อง การเสนอขาย การรับ-ส่งเบ้ียฯ การ
โฆษณา การเปิดเผยข้อมูล หรือการด าเนินการตามมาตรฐานสากล 

สั่งให้กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือด าเนินการแก้ไข 
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ตัวแทน-นายหน้า ไม่กระท าการ ไม่งดเว้นกระท าการ ไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้จนกว่าจะด าเนินการให้ถูกต้อง/เมื่อได้ด าเนินการถูกต้องนายทะเบียนจึงเพิก
ถอนค าสั่งพักใช้ 

ในระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดกระท าการเป็นตัวแทน-นายหน้า 

พักใช้ใบอนุญาต 
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๑. กระท าการดังต่อไปนี้ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย 

 ๑.1 ตัวแทน ท าสัญญาประกันภัยโดยไม่ได้รับมอบอ านาจจากบริษัท 

๑.๒ นายหน้า/พนักงานของบริษัท รับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทโดยไม่ได้รับมอบอ านาจจากบริษัท 

๑.๓ นายหน้านิติบุคคล มอบหมายบุคคลท่ีไม่ได้รับใบอนุญาตให้ท าการเสนอขาย 

๑.๔ นายหน้า ไม่จัดท า/ไม่ลงรายการ/ไม่เก็บรักษา สมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจ 

เพิกถอนใบอนุญาต 
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๑. กระท าการดังต่อไปนี้ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย 

๑.๕ ตัวแทน-นายหน้า ใช้ข้อความ ภาพโฆษณา หนังสือชักชวน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท 

๑.๖ ชักชวน แนะน า หรือกระท าการใดเพื่อให้บุคคลท าสัญญากับบริษัทประกันภัยในต่างประเทศ 

๑.๗ ตัวแทน-นายหน้า ไม่มาให้ถ้อยค าเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ี 

๑.๘ ไม่ส่งสมุดทะเบียน สมุดบัญชี เอกสาร รายงานตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 

เพิกถอนใบอนุญาต 
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2. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ คปภ. ก าหนด ในเรื่องดังต่อไปนี้ ในประการที่
น่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย 

 ๒.1 นายหน้านิติบุคคล ไม่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ/ไม่มีระบบการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนด 

 ๒.๒ ตัวแทน-นายหน้า ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่อง การเสนอขาย การรับ-ส่งเบ้ียฯ การ
โฆษณา การเปิดเผยข้อมูล หรือการด าเนินการตามมาตรฐานสากล 

เพิกถอนใบอนุญาต 
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๓. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 

๔. กระท าการเป็นตัวแทน-นายหน้าในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

๕. เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้ว มีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก            
(ไม่ว่าจะเป็นเหตุเดียวกันหรือไม่ก็ตาม)  

๖. ด าเนินงานที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย 

เพิกถอนใบอนุญาต 
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การอุทธรณ์ค าสั่งพักใช้-เพิกถอน 

อุทธรณ์ตอ่
คณะกรรมการ
ภายใน 30 วัน 

คณะกรรมการ
พิจารณา
ภายใน 60 วัน 

ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ
เป็นทีสุ่ด 
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กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน ต้องรับผิดร่วมกับนายหน้านิติบุคคลใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

การกระท าความผิดของนิติบคุคลเกดิจากการสั่งการ 
หรือการกระท าของบคุคลดังกล่าว 

การกระท าความผิดของนติิบุคคลเกดิจากการละเว้น
ไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการของบคุคลดังกล่าว 



30 
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• ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยประเภท
บุคคลธรรมดา 

• ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยประเภท 
นิติบุคคล 

ร่างที่ คปภ. 
เสนอเข้า ครม. 

• ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยประเภท 
นิติบุคคล 

• มีบุคคลธรรมดาที่มีความรู้ และประสบการณ์ 
เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย    
(โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต) 

ร่างที่ผ่านการ
พิจารณาจาก 

สนช. 



32 ท าให้มีระบบธรรมาภบิาล และผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ในการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยอาจต้องใช้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน 

ปัจจุบันผู้ประเมินวินาศภัยส่วนใหญ่รวมตัวกันในรูปของนิติบุคคลอยู่แล้ว  

ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่มากเกินสมควรในการขอรับใบอนุญาต 

ยกระดับผู้ประเมินวินาศภัยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 

เหตุผลที่ก าหนดใหผู้้ประเมินวินาศภัยต้องเป็นนติิบคุคลเท่านัน้ 



คุณสมบตัแิละลักษณะต้องหา้มของผู้ประเมินวินาศภัย 

 

นิติบุคคล คุณสมบัติ 

• มีส านักงานใหญ่หรือ
ส านักงานสาขาใน
ประเทศไทย 

• มีวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบกิจการผู้ประเมิน
วินาศภัย 

• มีผู้ตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยท่ีมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ ์

ลักษณะต้องห้าม 

• อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต 

• เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตและยังไม่
พ้นก าหนด 5 ปี 

• มีส่วนได้เสียทางตรง
ทางอ้อมกับบริษัท 

• มีประวัติเสียหาย หรือ
ประวัติท่ีแสดงถึงการ
ขาดความรับผิดชอบ 

- เป็นบริษัทจ ากัด/บริษัท
มหาชนจ ากัด 

- มีฐานะการเงินมั่นคง โดย
มีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้น 
หรือมีทุนช าระแล้วไม่ต่ า
กว่า 1 ล้านบาท 



กรณีมีประวัตเิสยีหายหรือประวัตทิีแ่สดงการขาดความรับผิดชอบ 

ประวัติเสียหาย 

• เป็นผู้ท่ีศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ตามกฎหมาย ปปท หรือ ปปง. 

• เป็นบุคคลที่ถูก าหนดตามกฎหมายการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

• เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับการตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 

• เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดเกี่ยวกับ
การฉ้อฉลประกันภัย 

• เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย 
• ถูกหน่วยงานท่ีก ากับดูแลไม่ว่าในประเทศหรือ

ต่างประเทศด าเนินคดีและลงโทษ 
• ท ารายงานตรวจสอบและประเมินวินาศภัยเป็นเท็จ 

ประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ 

• ไม่จัดท ารายงานการตรวจสอบและประเมนิวินาศภัยภายใน
ก าหนดระยะเวลาโดยไม่มีเหตุอนัสมควร  

• ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการของวิชาชีพ 
• รับท างานให้แก่คู่กรณีฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับผู้ว่าจ้างรายเดิม

ในเหตุวินาศภัยเดียวกัน 
• ท าการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยด้วยความไม่เป็น

กลาง โดยมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ที่ไม่
สมควรได้ 
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ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยมีอายุ 5 ปีนับแต่วันออก
ใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นค าขอภายในก าหนด 2 เดือน 
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

เมื่อยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ท าการเป็นผู้ประเมิน
วินาศภัยต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต 

อายุใบอนุญาต/การขอต่ออายุใบอนุญาต 



ควบคุมดูแลให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งต้ังหรือมอบหมายด าเนินการตรวจสอบ
และประเมินวินาศภัย และต้องรับผิดชอบการด าเนินงานของบุคคลดังกล่าว 

จัดให้มีระบบการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ี 

แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และไม่มีประวัติเสียหาย/ประวัติท่ีแสดงถึงการขาดความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย เป็นผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงาน 

มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ 



ระบบงานที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของการด าเนิน
ธุรกิจ 

จ านวนบุคลากรที่ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 

ระบบคัดเลือก ก ากับ ดูแล ตรวจสอบตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัย  

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 

การส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัย 

ความพร้อมในการประกอบธุรกิจ 



ระดับวุฒิ 

• เคยเป็นผู้ตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยระดับ
สามัญ และมีประสบการณ์
การท างาน และผ่านการ
ทดสอบความรู้จาก
ส านักงานหรือที่ส านักงาน
รับรอง หรือ 

• ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรวิชาชีพผู้
ตรวจสอบและประเมิน
วินาศภัย 

ระดับสามัญ 

• เคยเป็นผู้ตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยระดับตัน 
และมีประสบการณก์าร
ท างาน และผ่านการ
ทดสอบความรู้จาก
ส านักงานหรือที่ส านักงาน
รับรอง หรือ 

• ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรวิชาชีพผู้
ตรวจสอบและประเมิน
วินาศภัย 

ระดับต้น 

• ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า 
ป.ตรี หรือ ปวช. และมี
ประสบการณ์การท างาน 
และผ่านการทดสอบความรู้
จากส านักงานหรือที่
ส านักงานรับรอง หรือ 

• ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรวิชาชีพผู้
ตรวจสอบและประเมิน
วินาศภัย 

ผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 



ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

เป็นผู้ตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยระดับ

วุฒิ 

เป็นผู้ตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยระดับ

สามัญ 

ไม่มีประวัติ
เสียหาย 

มีความรู้/ประสบการณ์ 
 

หรือ 



การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 

เกิดวินาศภัยตาม
ประเภทและจ านวน
เงินเอาประกันภัยท่ี

ก าหนด 

คู่สัญญาเลือกผู้
ประเมินวินาศภัย 

คู่สัญญาตกลงเลือก
ผู้ประเมินวินาศภัย

ได้ 

 
บริษัทเป็นผู้รับภาระ

ค่าใช้จ่าย 
 

คู่สัญญาตกลงเลือก
ผู้ประเมินวินาศภัย

ไม่ได้ 

คู่สัญญาแต่ละฝ่าย
เลือกผู้ประเมินฝ่าย

ของตน 

แต่ละฝ่ายเป็นผู้
รับภาระค่าใช้จ่าย 
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สั่งให้กระท าการ    
งดเว้นกระท าการ 

หรือด าเนินการแก้ไข 
พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต 
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๑. ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี คปภ. ก าหนด 

๒. ไม่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ 

๓. ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 

๔. ไม่มีระบบการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

๕. ไม่ควบคุมดูแลพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
วินาศภัยตามท่ี คปภ. ก าหนด 

สั่งให้กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือด าเนินการแก้ไข 
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ผู้ประเมินวินาศภัย ไม่กระท าการ ไม่งดเว้นกระท าการ ไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้จนกว่าจะด าเนินการให้ถูกต้อง/เมื่อได้ด าเนินการถูกต้องนายทะเบียนจึงเพิก
ถอนค าสั่งพักใช้ 

ในระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดกระท าการเป็นผู้ประเมินวินาศภัย 

พักใช้ใบอนุญาต 
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1. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 

2. กระท าการเป็นตัวแทน-นายหน้าในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

3. เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้ว มีเหตุท่ีจะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

4. ท ารายงานการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยเป็นเท็จ 

5. ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยไม่เป็นไปตามที่ คปภ. ก าหนด 

เพิกถอนใบอนุญาต 
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การอุทธรณ์ค าสั่งพักใช้-เพิกถอน 

อุทธรณ์ตอ่
คณะกรรมการ
ภายใน 30 วัน 

คณะกรรมการ
พิจารณา
ภายใน 60 วัน 

ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ
เป็นทีสุ่ด 
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กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน ต้องรับผิดร่วมกับผูป้ระเมินวินาศภยั  
(นิติบุคคล)ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

การกระท าความผิดของผู้ประเมินวินาศภัยเกดิจาก
การสั่งการ หรือการกระท าของบคุคลดังกล่าว 

การกระท าความผิดของผู้ประเมินวินาศภัยเกดิจาก
การละเว้นไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการของบคุคล
ดังกล่าว 



ท าการเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ แต่ไม่เกิน 1 ปี 

ใบอนุญาตยังไม่สิ้นสุดในวันที่ พรบ. นี้ใช้บังคับ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย (บุคคลธรรมดา) 

บทเฉพาะกาล 
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Fraud perpetrated by insurance companies 
(including by shareholders or controllers) 
and insurance intermediaries on consumers (insurer fraud, 
covered in section B). At its simplest, premiums are collected 
by the fraudulent insurance company and channeled into the 
bank account of the shareholders and claims are not paid. 

Fraud in Insurance 
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Fraud perpetrated by customers and other third 
parties on insurance companies 
(third-party fraud, covered in section C). At its simplest, this 
can also be termed insurance claims fraud. 

Fraud in Insurance 



Why Insurance Fraud ? 

ความผิดฐานฉ้อโกงตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

ความผิดฐานฉ้อโกงประกันภัย 
(Insurance Fraud) 

ความผิดต่อส่วนตวั ความผิดต่อรัฐ VS 

VS 



เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต ปัญหาในการด าเนินการที่ผ่านมา 

มีบุคคลอ้างตัวเป็นคนกลางประกันภัย
หลอกลวงประชาชนว่า จะท าประกันภัยให้ 
แต่ไม่ด าเนินการดังกล่าว 

ส านักงาน คปภ. ไม่สามารถเข้าไป
ด าเนินการกับผู้กระท าผิดได ้เนื่องจากไม่ใช่
ผู้เสียหาย โดยผู้ที่ถูกหลอกลวงต้องไปแจ้ง
ความด าเนินคดีกับต ารวจด้วยตนเอง 

ส านักงาน คปภ. อ านวยความสะดวกแก่
ผู้เสียหายในการไปแจ้งความ และ
ประสานงานกับพนักงานสอบสวน 



เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต ปัญหาในการด าเนินการที่ผ่านมา 

ตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย
รับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้ว แต่
ไม่น าส่งให้แก่บริษัทประกันภัย 

ส านักงาน คปภ. มีเพียงกระบวนการใน
การเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยหรือ
นายหน้าประกันภัยเท่านั้น 

 



การฉ้อโกง/ฉ้อฉล 

• California Insurance Code : The Legislature finds and 
declares as follows: 

• (a) The business of insurance involves many transactions 
that have the potential for abuse and illegal activities…  so 
that they may more effectively investigate and discover 
insurance frauds, halt fraudulent activities, and assist and 
receive assistance from federal, state, local, and 
administrative law enforcement agencies in the prosecution 
of persons who are parties in insurance frauds. 



การฉ้อโกง/ฉ้อฉล 

• (b) Insurance fraud is a particular problem for automobile 
policyholders; fraudulent activities account for 15 to 20 
percent of all auto insurance payments. Automobile 
insurance fraud is the biggest and fastest growing segment 
of insurance fraud and contributes substantially to the high 
cost of automobile insurance with particular significance in 
urban areas. 



การฉ้อโกง/ฉ้อฉล 

• (c) Prevention of automobile insurance fraud will 
significantly reduce the incidence of severity and 
automobile insurance claim payments and will therefore 
produce a commensurate reduction in automobile 
insurance premiums. 



การฉ้อโกง/ฉ้อฉล 

California Penal Code S.550 - This statute covers the 
following unlawful conduct: 

• a.Knowingly submitting a fraudulent insurance claim 

• b.Creating or signing a document in support of a false 
insurance claim 

• c.Staging an accident in a scheme to defraud an auto 
insurer 

• d.Claiming to live in another city or state to falsely obtain a 
less expensive auto insurance policy rate 
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หลอกลวงผูอ้ื่นใหท้ าประกนัภัย   

เรียกร้องสินไหมทดแทนเปน็เทจ็ 

ให้ – เรียก – รับ ทรัพย์สินเพื่อให้ชดใช้สินไหมทดแทน  
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หลอกลวงผู้อื่นเพื่อให้มีการท าประกันภัย 

ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการชักชวน ชี้ช่อง หรือ
จัดการให้ผู้อื่นท า/รักษาสถานะสัญญาประกันภัย 

ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูก
หลอกลวงหรือบุคคลที่สาม 

ท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่สามท าลาย     

เอกสารสิทธิ 

แต่ไม่ด าเนินการให้มีการท า
สัญญา/รักษาสถานะเกิดขึ้น 

จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่
เกิน 3 แสน หรือ             

ทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าแสดงข้อความอันเป็นเท็จ/ปกปิดข้อความจริง ต่อประชาชน ต้องโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 5 แสน หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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เรียกร้องสินไหมทดแทนเป็นเท็จ 

ผู้ใดเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
โดยทุจริต 

จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 
3 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

แสดงเอกสารเป็น
เท็จในการเรียกร้อง 

ผู้สนับสนุนต้องระวางโทษ
เดียวกัน 
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ให้ – เรียก – รับ ทรัพย์สินเพื่อให้ชดใช้สินไหมทดแทน  

ให้ - ขอให้ - รับว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
แก่กรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้าง 

หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท 

เพื่อให้ด าเนินการชดใช้ค่า
สินไหม – จ่ายเงิน - 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

เรียก - รับ - ยอมจะรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใด 

จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่
เกิน 5 แสน  

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



ตัวอย่าง การฉ้อฉล 

การฉ้อฉลภายในบริษัทประกันภัย 

การยักยอกทรัพย์สินภายในบริษัทประกันภัยโดย
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทประกันภัย 

ส านักงาน คปภ. ประสานความร่วมมือกับต ารวจ และพนักงานสอบสวน ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 

มีการพิพากษาลงโทษจ าคุกผู้บริหารบริษัทประกันภัย เป็นเวลา ๗ ปี ฐานยักยอกทรัพย ์



ตัวอย่าง การฉ้อฉล 

การฉ้อฉลภายนอกบริษัทประกันภัย 

การฉ้อฉลประกันภัยรถยนต์ 

- การจัดฉากอุบัติเหตุรถยนต์ 

- การจงใจให้เกิดอุบัติเหต ุ

- การแจ้งรถยนต์สูญหายโดยทุจริต 



ตัวอย่าง การฉ้อฉล 

การฉ้อฉลภายนอกบริษัทประกันภัย 

การฉ้อฉลประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหต ุ

- การจงใจให้เกิดการบาดเจ็บ 



ตัวอย่าง การฉ้อฉล 

การฉ้อฉลภายนอกบริษัทประกันภัย 

การฉ้อฉลโดยคนกลางประกันภัย 

- ไม่ส่งเบี้ยประกันภัยให้บริษัท 

เพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย 



ตัวอย่าง การฉ้อฉล 

การฉ้อฉลภายนอกบริษัทประกันภัย 

การฉ้อฉลโดยบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจประกันภัย 

- ไม่ส่งเบี้ยประกันภัยให้บริษัท 
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ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : เพิ่มอ ำนำจ คปภ. ในกำรก ำหนดวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นกำรเฉพำะส ำหรับธุรกจิประกนัภัย  
ตัวแทนประกันภัย :  
ก ำหนดคุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ำมของผู้รับใบอนญุำตแยกออก
จำกกันให้ชัดเจน 
ก ำหนดคุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ำมของผู้รับใบอนญุำตเป็นตัวแทน
เพิ่มเติม เช่น ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยทจุริต ไม่อยู่ระหว่ำงพักใช้ใบอนุญำต 
ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนญุำตเป็นตัวแทน หรือนำยหน้ำ ไม่มีประวัติ
เสียหำยหรือขำดควำมรบัผิดชอบ 
นายหน้าประกันภัย :  
 ก ำหนดคณุสมบัตแิละลักษณะตอ้งห้ำมของผู้รับใบอนุญำตเปน็
นำยหน้ำประกนัภัย  
ก ำหนดให้นำยหนำ้นติิบคุคลตอ้งมรีะบบกำรบริหำรกจิกำรทีด่ ี มีควำม
พร้อมในกำรประกอบธุรกจิ มีระบบกำรก ำกับดแูลกำรปฏิบัตหิน้ำที่ และ
ต้องร่วมรับผิดในควำมเสียหำยที่นำยหนำ้บคุคลบคุคลธรรมดำในสังกดัตน
ได้ก่อขึ้น 

เพ่ิมอ านาจ คปภ. ในการก ากับดูแลตัวแทน/นายหน้า :  
เพ่ิมอ ำนำจ คปภ. ในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขให้ตวัแทน/
นำยหน้ำตอ้งปฏิบัต ิเช่น กำรชักชวนชี้ช่องใหท้ ำสัญญำประกนัภัย กำรรับ-ส่ง
เบี้ยประกันภัย กำรโฆษณำ และกำรเปิดเผยขอ้มลู  
ห้ำมน ำขอ้ควำมหรือภำพโฆษณำ หรือหนังสือเชิญชวนที่ไมไ่ด้รับควำม
เห็นชอบจำกบริษัทไปใช้ 

เพ่ิมอ านาจการตรวจสอบของนายทะเบียน : ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจตรวจสอบ
กำรปฎิบัติงำนของตวัแทน/นำยหน้ำ 

การใช้อ านาจทางปกครอง : ก ำหนดให้มกีำรสั่งให้กระท ำกำร งดเว้นกระท ำกำร 
ด ำเนินกำรแกไ้ขให้ถกูตอ้ง พักใช้ใบอนุญำต และกำรเพิกถอนใบอนุญำตเปน็
ล ำดับขั้น 

บทก าหนดโทษ : แก้ไขเพ่ิมเติมบทก ำหนดโทษที่เกี่ยวขอ้งรวมทัง้ก ำหนดให้กำร
ฉ้อฉลประกันภัยเป็นควำมผิดตำมพระรำชบญัญัติทัง้สองฉบบันี้ 

บทเฉพาะกาล :  
 ก ำหนดใหบุ้คคลธรรมดำที่ไดร้ับใบอนุญำตเปน็ผู้ประเมินวินำศภัยสำมำรถท ำ
หน้ำที่ต่อไปไดอ้ีก 1 ปี 
ก ำหนดให้ผู้ไดร้ับใบอนุญำตตวัแทน/นำยหนำ้ทีไ่ดร้ับกอ่น พรบ. นี้บังคับใช้ ให้
ยังคงใช้ต่อไปได ้
ก ำหนดระยะเวลำกำรออกกฎหมำยล ำดบัรองให้เสร็จภำยใน 180 วัน 

ผู้ประเมินวินาศภัย:  
ก ำหนดบทบัญญัติเก่ียวกับกำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประเมินวินำศภัย ทั้ง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม อำยุใบอนุญำต 
ก ำหนดให้ผู้ประเมินวินำศภัยต้องเป็นนิติบุคคลเท่ำนั้น  
ก ำหนดให้ผู้ประเมินวินำศภัยซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องมีควำมพร้อมในกำรประกอบ
ธุรกิจ มีระบบกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนิติบุคคลและพนักงำนที่ท ำหน้ำที่
ตรวจสอบและประเมินวินำศภัย รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อกำรด ำเนินงำนของบุคคล
ดังกล่ำวด้วย 




