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กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย 
 

โดย 
นายชนะพล มหาวงษ ์

รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน ์
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย 

• ป.พ.พ. ว่าด้วยประกันภัย 

• พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

• พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
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ความหมายของสัญญาประกันภัย 

• “สัญญาประกันภัย” คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะใช้คา่สินไหม
ทดแทน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือใน
เหตุการณ์อย่างอื่นในอนาคตด่ังระบุไว้ในสญัญา และในการนี้บุคคลอีก
คนหนึ่งตกลงสง่เงินซึง่เรยีกว่าเบี้ยประกันภัย 

• “วินาศภัย” คือ ความเสียหายอย่างใดๆ ซึ่งประมาณเป็นเงินได้ รวมถึง
ความสูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน์ หรือรายได้ (พรบ.ประกันวินาศภัย) 

• “สัญญาประกันชวีิต” คือ สัญญาที่อาศัยความทรงชพี หรือมรณะของ
บุคคล เป็นข้อก าหนดในการใช้เงนิ 
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สัญญาประกันภัย 

• เป็นนิติกรรมสองฝ่ายประเภทหนึ่ง ดังนั้นเรือ่งทีก่ฎหมายประกันภัยมิได้
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะต้องอยู่ภายใต้หลักนิติกรรม – สัญญา 

• กฎหมายมิได้ก าหนดแบบของความสมบูรณ์ของสัญญาไว้ สัญญาจึง
เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เมื่อค าเสนอ – ค าสนองถูกต้องตรงกัน 

    (แม้ไม่มีลายลักษณ์อักษร/ยังไม่ออกกรมธรรม์ประกันภัย) 

• จะฟ้องคดีได้ ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรบัผิด 
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พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ 

• วัตถุประสงค์ : เป็นกระบวนพิจารณาที่งา่ย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว
และเที่ยงธรรม เพื่อให้ประชาชนที่เป็นผู้บริโภคสามารถเข้าถึงความ
ยุติธรรมจากศาลได้โดยง่าย กล่าวคือ สามารถใช้สิทธิฟ้องรอ้งหรอืต่อสู้
คดีเองได้ โดยไม่จ าต้องมีทนายความช่วยเหลือ 

• คดีที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ฟ้องบริษัทตามสัญญา
ประกันภัย ถือเป็นคดีผู้บริโภค (ค าวินิจฉัยที่ ๖๐/๒๕๕๑ และค าวินิจฉัยที่ ๖๑/๒๕๕๑) 
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การด าเนินคดีผู้บริโภค 

• แม้กฎหมายจะบังคับว่านิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือ
ชื่อผู้จะต้องรับผิด จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ ไม่น ามาใช้ในคดีผู้บริโภค  

• ประกาศ โฆษณา ค ารับรอง หรือการกระท าใดๆ ของผู้ประกอบธุรกิจ 
ซึ่งท าให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ในขณะท าสญัญา ว่าผู้ประกอบธุรกิจตกลงจะ
มอบให้ จัดหาให้ซึ่งสิ่งของบริการ สาธารณูปโภค ให้ถือว่า ข้อความ 
การกระท า หรือข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา แม้จะไม่มี
การระบุไว้ในสัญญาที่ท าขึ้นก็ตาม  
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หลักส่วนได้เสีย 

• ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้ สัญญา
ประกันภัยนั้นย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญา 

 

• “ ส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย” หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ผู้มี
ส่วนที่จะต้องเสียหายจากเหตุการณน์ั้น ผู้นั้นย่อมมีส่วนได้เสีย สามารถ
เอาประกันภัยในเหตุการณน์ั้นได้ 
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หน้าที่ชดใช้จ านวนเงินเอาประกันภัย 
(ประกันชีวิต) 

• การประกันชีวิต ผู้รับประกันภัย มีหน้าที่ชดใช้เงนิเอาประกันภัย
ตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญา ไม่จ าต้องค านึงถึงความเสียหายที่
แท้จริง ดังเช่นการประกันวินาศภัย 
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หน้าที่เปิดเผยความจริง 
(หลักสุจริตอย่างยิ่ง) 

 

• ในเวลาท าสัญญา ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคล
อันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพ/มรณะของเขา ปกปิด หรือแถลง
เท็จ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่จะจูงใจให้ผู้รบัประกันภัยบอกปัดไม่รับ
ประกันภัย หรือรับประกันภัยโดยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึน้ สัญญา
ประกันภัยนั้นตกเป็นโมฆียะ 
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การปกปิด/แถลงเท็จที่ท าให้สัญญาเป็นโมฆียะ 

ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่จะจูงใจให้ผู้รับประกันภัย 

  - บอกปัดไม่รับประกันภัย 

  - รับประกันภัยโดยเรียกเบี้ยฯสูงขึ้น 
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ระยะเวลาใช้สิทธิบอกล้าง 

• เมื่อสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้าง
ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันทราบมูลอันจะบอกล้างได้  
แต่ไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันท าสัญญา 

• เมื่อมีการบอกล้าง สัญญาประกันภัยนั้นตกเป็นโมฆะ  
ผู้รับประกันภัยต้องคืนคา่ไถ่ถอนกรมธรรม ์
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การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภยั 

• บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ 
เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลา
ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันท าสัญญาประกันภัย 

• ในกรณีที่บริษัทได้ทราบมูลอันจะบอกล้างได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้าง
สัญญาภายใน ๑ เดือนนับแต่ทราบมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความ
สมบูรณ์ของสัญญาในกรณนีี้ได้ 
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กรณีที่สัญญาไม่ตกเป็นโมฆียะ 

• ผู้รับประกันภัย รู้ว่าผู้เอาประกันภัยปกปิด/แถลงเท็จ 
 

• ผู้รับประกันภัยไม่รู้ แต่ควรจะรู้ได้หากใช้ความ
ระมัดระวัง 



14 

หน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง 
(กรณีบริษัทประกันวินาศภัย) 

  ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ เมื่อมี
วินาศภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึน้ 

  ๑) เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง (เงิน ซ่อม เปลี่ยน) 
  ๒) เพื่อความบุบสลายแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ เพราะได้

จัดการตามสมควรเพื่อป้องปดัวินาศภัย 
  ๓) เพื่อบรรดาค่าใชจ้่ายอันสมควร ซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สิน

ซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ 
  ๑) + ๒) + ๓) ต้องไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 
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กรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชดใช้จ านวนเงินเอาประกันภัย 
(สัญญาประกันชีวิต) 

• ระบุยกเว้นไว้ในสัญญาประกันภัย 
• กฎหมายระบุยกเว้นไว้ว่า ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิด 
  - ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน ๑ ปีนับแต่วันท าสัญญา 
  - ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 
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กรณีที่ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชดใช้จ านวนเงินเอาประกันภัย 
(สัญญาประกันวินาศภัย) 

• ระบุยกเว้นไว้ในสัญญาประกันภัย 
• กฎหมายระบุยกเว้นไว้ว่า ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิด 
  - ความเสียหายเกิดจากความทุจริต/ประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง

ของผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์ 
  - ความเสียหายที่เป็นผลจากความไม่สมประกอบในวัตถุที่เอา

ประกันภัย 
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หลักการรับช่วงสิทธิ์ (ใช้เฉพาะวินาศภัย) 

• หากความเสียหายของวัตถุที่เอาประกันภัยเกิดจากการกระท าของ
บุคคลภายนอก เมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผู้
เอาประกันภัยไปแล้วเพียงใด ย่อมมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้
จ่ายไปคืนจากบุคคลภายนอกเพียงนัน้ (ประกันวินาศภัย) 

• กรณีประกันชีวิต แม้มรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก 
ผู้รับประกันภัยรับช่วงสิทธิไม่ได้ สิทธิที่จะเรียกค่าเสยีหายจาก
บุคคลภายนอกยังคงเป็นสทิธิของทายาทของผู้เอาประกันภัย  
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อายุความ 

• การฟ้องเรียกคา่สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย                
ต้องกระท าภายใน ๒ ปีนับแต่วันวินาศภัย 

• การฟ้องให้ชดใช้จ านวนเงนิเอาประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิต               
ต้องกระท าภายใน ๑๐ ปี 
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การด าเนินคดีผู้บริโภค 

• ถ้ามีการเจรจาเก่ียวกับค่าเสียหายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับ
ผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
บอกเลิกการเจรจา 
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หมวด 1 บริษัท 

หมวด 1/1 การด ารงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง 

หมวด 2 การควบคุมบริษัท/ผู้ประเมินวินาศภัย 

หมวด 3 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัย 

หมวด 4 ตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย 

หมวด 4/1 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

หมวด 5 กองทุนประกันชีวิต/วินาศภัย 

หมวด 6 บทก าหนดโทษ/ฐานความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย 
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• ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

   1) บริษัทมหาชนจ ากัด   

  2) สาขาของบริษัทประกันภัยต่างประเทศ 

• รัฐมนตรี อาจก าหนดเงื่อนไขใดๆ เพิ่มเติมก็ได้ 
 

22 



   
                    
   
                       
                    

   
      - บริษัทต้องมีคนสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่ต่ ากว่า 75 % ของ
จ านวนหุ้นที่มสีิทธิออกเสียงและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด (กรรมการต่างด้าว 1 
ใน 4) 
 - หากคณะกรรมการ (คปภ.) เห็นสมควรอาจอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยถือหุ้นได้ถึง 49% (กรรมการต่างด้าวไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด) 
 - ในกรณีที่บริษัทมีฐานะ หรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน หรือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
บริษัทใด หรือเพื่อความมั่นคงของธุรกิจประกันภัย รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้เกิน 49% ได ้
(กรรมการต่างด้าวต้ังแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปได้)             
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หลักทรัพย์ประกัน 

เงินส ารอง/ สินทรัพย์หนุนหลัง 

เงินกองทุน 
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บริษัทประกัน
ชีวิต 

20 ล้านบาท 

บริษัทประกัน
วินาศภัย 

ประเภทละ 
3.5 ล้าน 

อัคคีภัย  
รถยนต์  
ทะเล  

เบ็ดเตล็ด 
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บริษัทประกันชีวิต 
• ส ารองประกันภัยส าหรับกรมธรรม์

ประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยู ่
• ส ารองอื่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
• เงินส ารองต้องวางไว้กับนายทะเบียน      

25 % 

บริษัทประกันวินาศภัย 
• ส ารองเบ้ียท่ียังไม่ตกเป็นรายได้ 
• ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

• ตกลงค่าสินไหมทดแทนแล้ว 
• ยังไม่ตกลงค่าสินไหมทดแทน 
• Incurred but not reported (IBNR) 

• ส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ตกเป็นรายได้
ต้องวางไว้กับนายทะเบียน 25 % 



ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคบัคด ี 

ในกรณีที่บริษัทเลิกกัน/ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่
เกิดจากการเอาประกันภัยมีบุริมสิทธิพิเศษ 

ทรัพย์สินของบริษัทนอกจากหลักทรัพย์ประกัน และเงินส ารองให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ท่ี
เกิดจากการเอาประกันภัยมีสิทธิได้รับช าระหนี้เป็นอย่างเดียวกันกับผู้ทรงบุริมสิทธิในมูลค่าภาษี
อากร 
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ให้บริษัทจัดสรรสินทรัพย์ไว้ส าหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันชีวิต/
ประกันภัย ทั้งนี้ ตามประเภท ชนิด และสัดส่วนที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ให้บริษัทน าเงินส ารองตามมาตรา 23 ยกเว้นส่วนที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน
ตามมาตรา 24 และสินทรัพย์ตามวรรคหนึ่งฝากกับสถาบันการเงินหรือด าเนินการ
อย่างอื่น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

ห้ามบริษัทน าสินทรัพย์ตามวรรคสองไปใช้ก่อภาระผูกพัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
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• สินทรัพย์ลงทุนประกอบธุรกจิอื่นของ
บริษัท 

• เงินสด เงินฝากกระแสรายวัน รายได้
จากการลงทุนค้างรบัและลูกหนี้จาก
การขายหลักทรัพย์  

• หลักทรัพย์ประกันและเงินส ารองส่วนที่
บริษัทวางไว้กบันายทะเบียน 25% 

สินทรัพย์
หนุนหลัง  
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Market Risk : ความเสี่ยงจากความผันผวน 
ของมูลค่าสินทรัพย์ในตลาด 

Credit Risk: ความเสี่ยงที่ลูกหนี้ คู่สัญญา  
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนดเวลา 

Insurance Risk : ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
ความรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

เงินกองทุนที่บริษัทต้องม ี
เพ่ือรองรับความเสี่ยง 
แต่ละประเภท ดังต่อไปนี้ 

Concentration Risk : ความเสี่ยงจากการ 
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือ 
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญามากเกินไป 

ด้านการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย  
(เฉพาะบริษัทประกันชีวิต) 

เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามความเสี่ยง (RBC) 
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• บริษัทต้องเสนอโครงการเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุน 
• ระหว่างด าเนินการตามโครงการ ห้ามบริษัทขยายธรุกจิ 

บริษัทด ารงเงินกองทนุไม่ครบถ้วน (ม.27/5) 

• การรับประกันภัยรายใหม่ ขยายวงเงินรับประกันภยัเดิม 
• การเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุน 
• การก่อภาระผูกพันเพิ่มเติม 
• การท าสัญญาแต่งตั้งตัวแทนประกนัภยั/ 
• นายหน้าประกันภยัเพิ่มเติม 
• การรับโอนกิจการของบรษิัท 
• (กรณีใดเป็นการเพิ่มความเสี่ยง ก่อภาระผูกพันเพิ่ม เป็นไปตามที่นายทะเบียนก าหนด) 

การห้ามขยายธรุกจิ (ม. 27/6) 

ฝ่าฝืน ปรับ 
ไม่เกิน 5 
แสนบาท 
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เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ (มาตรา 27/7) 

1. บริษัทไม่เสนอโครงการ 

2. บริษัทไม่ด าเนินการตามโครงการ  

3. โครงการที่เสนอไม่ได้รับความเห็นชอบ 

4. ฝ่าฝืนค าสั่งห้ามขยายธุรกิจ 

นายทะเบียนมีอ านาจสั่ง 

1. แก้ไขฐานะหรือการด าเนินการ  

2. เพ่ิมทุน / ลดทุน  

3. ให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว  



(1) รายการงบดุลและงบก าไรขาดทุน 

ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่งงบการเงินในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 
1 ฉบับ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน และให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย 
ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 

เพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 
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(๑) กรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 
รวมทั้งอัตราเบี้ยประกันภัย ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

(๒) กรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยแตกต่างไปจากทีไ่ด้ใหค้วามเห็นชอบ ผู้เอา
ประกันภัยมีสิทธิเลือกให้บริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ที่บริษัทออกใหห้รือที่นายทะเบียน
ได้ให้ความเห็นชอบก็ได้ 

(๓) กรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ
เลือกให้บริษัทรับผิดตามกรมธรรม์ที่บริษัทออกให ้หรือจะบอกเลิกสัญญาก็ได้ 

(๔) การที่ผู้เอาประกันภัยเลือกใช้สิทธิตาม (๒) หรือ (๓) ไม่เป็นเหตุให้บริษัทพน้ความผิด 
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 ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

 ฝากเงินไว้ที่อ่ืนนอกจากที่ธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 

 เก็บเงินสดไว้ที่อ่ืนนอกจากเก็บไว้ที่ส านักงานของบริษัท 

 จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของบริษัทเพ่ือเป็นค่านายหน้าหรือค่าตอบแทนส าหรับหรือเนื่องจากธุรกิจ
หรือการกระท าใดๆ เว้นแต่เป็นการจ่ายบ าเหน็จ เงินเดือน โบนัส หรือเงินอย่างอ่ืน
ที่พึงจ่ายตามปกต ิ

 จ่ายเงินหรือทรพัย์สินอื่นใดให้แกต่ัวแทนประกนัภัยหรอืนายหน้าประกันภัย 
นอกจากเงนิค่าจ้างหรอืบ าเหนจ็ทีพ่งึจ่ายตามปกติ 
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 จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดล่วงหน้าให้แก่บุคคลใด เป็นค่านายหน้าหรือ
ค่าตอบแทนส าหรับงานที่จะท าให้แก่บริษัท 

 จ่ายบ าเหน็จให้แก่บุคคลที่ช่วยให้มีการท าสัญญาประกันภัย ซึ่งมิใช่ตัวแทน
ประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยของบริษัท 

 ซื้อหรือมีไว้ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่ 

        (ก) เพื่อให้เป็นสถานที่ส าหรับประกอบธุรกิจหรือส าหรับใช้เพื่อสวัสดิการของ
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทตามสมควร 

        (ข) เพื่อให้ส าหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นที่คณะกรรมการประกาศก าหนด
ตามมาตรา 28 

        (ค) เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทได้มาจากการรับช าระหนี้หรือจากการบังคับ
จ านอง 
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 ให้ประโยชน์เปน็พเิศษแกผู่้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกนัภัยนอกเหนือไปจากทีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 รับช าระเบีย้ประกันภัยจากผู้เอาประกนัภัยลดลงต่ าว่าจ านวนที่ต้องช าระ 

 ตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกนัภัย 
หรือพนักงานของบริษทัซึง่มีหนา้ทีเ่กีย่วกบัการรับเงนิเปน็ผู้รบัช าระเบี้ย
ประกันภยั 

ขายหรือให้อสังหาริมทรัพย์ใดๆ หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมลูค่ารวมกันสูงกว่าที่
นายทะเบียนก าหนดแก่กรรมการบริษัท หรือซื้อทรัพย์สินจากกรรมการบริษัท 
ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก
คณะกรรมการบริษัทและได้รบัความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
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 โฆษณาจูงใจอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงเกี่ยวกับบริษัทหรือธุรกิจประกันภัยของ
บริษัท 

ข้อความ ภาพโฆษณา หนังสือชักชวน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ 

หากข้อความ หรือภาพใดมีความหมายขัดกับข้อความในกรมธรรม์ให้ตีความเป็นคุณแก่
ผู้เอาประกันภัย 

ห้ามตัวแทนประกันภัยน าข้อความ ภาพโฆษณา หนังสือชักชวน ที่ไม่ได้รับความ
เห็นชอบไปใช้ในการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัย หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน ๓ หมื่นบาท และหากการฝ่าฝืนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓ หมื่น หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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 ตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนประกันภัยของบริษัท
ไปชักชวนชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท 
ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการกระท าของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
บริษัทซึ่งกระท าการในนามบริษัท  
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ตัวแทน
ประกันภัย        

ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ท า
การชักชวนให้บุคคลท า

สัญญาประกันภัยกับบริษัท 

นายหน้า
ประกันภัย       

ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้
บุคคลท าสัญญาประกันภัย
กับบริษัท โดยกระท าเพื่อ

บ าเหน็จจากการน้ัน                                                    



หลักการทีม่ีการแกไ้ขเพิ่มเติม 

คุณสมบัติและลักษณะต้องหา้ม 

การก ากับดูแล 

การลงโทษ (ปกครอง-อาญา) 
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คุณสมบตัแิละลักษณะต้องหา้มของตวัแทนประกนัภยั 

คุณสมบัต ิ

• บรรลุนิติภาวะ 
• มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
• ได้รับการศึกษาวิชาประกันภัย หรือสอบความรู้

เกี่ยวกับการประกันภัย ตามที่ส านักงานก าหนด 

ลักษณะต้องห้าม 

• วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน คนไร้ความสามารถ คนเสมือน
ไร้ความสามารถ 

• เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระท าโดยทุจริต 

• เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ทุจริต 

• เป็นนายหน้าประกันภัยประเภทเดียวกับการเป็น
ตัวแทนประกันภัย 

• อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ตัวแทนประกันภัย 
- นายหน้าประกันภัย) 

• เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต (ตัวแทนประกันภัย  - 
นายหน้าประกันภัย) 

• มีประวัติเสียหายหรือประวัติที่แสดงถึงการขาดความ
รับผิดชอบ 
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คุณสมบตัแิละลักษณะต้องหา้มของนายหน้าประกนัภยัประเภทบุคคลธรรมดา 

คุณสมบัต ิ
• บรรลุนิติภาวะ 
• มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
• ได้รับการศึกษาวิชาประกันภัย หรือสอบความรู้เกี่ยวกับ

การประกันภัย ตามที่ส านักงานก าหนด 

ลักษณะต้องห้าม 
• วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้

ความสามารถ 
• เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต 
• เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
• เป็นตัวแทนประกันภัยประเภทเดียวกับการเป็นตัวแทน

ประกันภัย/เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของบริษัทประกันภัย 

• อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ตัวแทนประกันภัย - 
นายหน้าประกันภัย) 

• เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต (ตัวแทนประกันภัย  - 
นายหน้าประกันภัย) 

• มีประวัติเสียหายหรือประวัติที่แสดงถึงการขาดความ
รับผิดชอบ 
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คุณสมบตัแิละลักษณะต้องหา้มของนายหน้าประกนัภยัประเภทนติิบคุคล 

คุณสมบัต ิ

• เป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือ
ธนาคาร 

• มีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย 
• มีกรรมการที่ไม่มีลักษณะณะต้องห้าม 
• มีบุคคลธรรมดาที่ได้รบัใบอนุญาตเป็นนายหน้า

ประกันภัยเป็นผู้ท าการแทน 
• สถานที่และพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดสว่น 
• มีวัตถุประสงค์ประกอบกจิการเป็นนายหน้า

ประกันภัย 
• มีฐานะการเงินมั่นคง 
• มีกรรมการหรือผู้มีหนา้ที่รบัผิดชอบอย่างน้อย 

๒ คน เข้าทดสอบความรู้ 

ลักษณะต้องห้าม 

• อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันภัย 

• เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันภัยและยงัไม่พน้ก าหนด ๕ ปี 

• มีประวัติเสียหายหรือประวัติที่แสดงถึงการขาด
ความรับผิดชอบ 
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กรณีมีประวัติเสียหายหรือประวัติทีแ่สดงการขาดความรับผิดชอบ 

กรณีตัวแทน-นายหน้าบุคคลธรรมดา 
• กระท าความผิดตามกฎหมาย ปปท. หรือกฎหมาย ปปง. 
• ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
• เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย 
• เคยกระท าการทุจริจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่า

ด้วยการประกันภัย การลงทุน และการคุ้มครองผู้บริโภค 
• เคยถูกถอกถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้รับผิดชอบในการ

ด าเนินงานของบริษัท 
• เป็นหรือเคยเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของ

นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
• เคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่ ขาดความ

รับผิดชอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

นายหน้านิติบุคคล 
• เคยกระท าความผิดตามกฎหมาย ปปท. กฎหมาย ปปง. 
• เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย 
• เคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่ ขาดความ

รับผิดชอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

คุณสมบตัแิละลักษณะต้องหา้มของตัวแทน-นายหน้าประกันภัย 
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เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตาม พรบ.นี ้

ใบอนุญาตยังไม่สิ้นสุดในวันท่ี พรบ. นี้ใช้บังคับ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตตัวแทน - นายหน้า 

บทเฉพาะกาล 

เมื่อต่ออายุใบอนุญาตต้องมี
คุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตาม พรบ.นี้ 
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ขอใบอนุญาต/ตอ่อายุใบอนุญาตต้องผ่านการอบรม  

บริษัทต้องร่วมรับผิดกับตัวแทนประกันภัย               

ตัวแทนมีสิทธิรับช าระเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท  
นายหน้ามีสิทธิรบัช าระเบี้ยประกันภัยในนามของบรษิัทได้เมื่อ
ได้รับหนังสือมอบอ านาจ 

การใช้ชื่อหรือค าแสดงชื่อต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนด  
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ใบอนุญาตสิ้นสุด
เมื่อ 

นายหน้าประกันภัยได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 

ผู้จัดการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของบริษัท 



บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

การบริหารจัดการ 
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    ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

มีความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจและต้องแต่งต้ังบุคคลที่มี
ความรู/้ประสบการณ์และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
รวมท้ังจัดให้มีระบบการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติหน้าที ่

ห้ามแต่งตั้งหรือมอบหมาย
บุคคลซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาต
เป็นนายหน้าประกันภัย ให้
ท าการชี้ช่องหรือจัดการให้
บุคคลท าสัญญาประกันภัย 

ต้องร่วมรับผิดในความ
เสียหายที่บุคคลซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ได้ก่อขึ้นจากการกระท าการ
เป็นนายหน้าประกันภัยของ
นิติบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะ
ได้รับใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันภัยหรือไม่ 
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นายหน้านิติบุคคล 
ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

- -มีใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันภัยไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
- มีความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ 
- มีประสบการณ์ในการบริหารงาน
ธุรกิจประกันภัยหรือท่ีเก่ียวข้อง ๒ ปี 
- ไม่เป็นกรรมการ ผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการด าเนินงาน
นายหน้านิติบุคคลอ่ืน 

ความพร้อม 
- มีนโยบายและแผนการด าเนิน
ธุรกิจ 

- มีจ านวนบุคลากรในปริมาณท่ี
เหมาะสม 

- มีความพร้อมในการการจัดท า
รายงาน 

- มีระบบงานและกระบวนงานท่ี
เหมาะสม 
-มีกรรมการหรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ท่ีผ่านการทดสอบความรู้ปฏิบัติงาน
อย่างน้อย ๓ ปี 

ระบบงานและกระบวนงาน 
- การก ากับดูแลกิจการท่ีดี การ
บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

- การควบคุมคุณภาพการเสนอขาย
การคัดเลือก ก ากับ ดูแลผู้เสนอขาย 

- การดูแลความปลอดภัยข้อมูล
ลูกค้า 

- การจัดการเรื่องร้องเรียน การ
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
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การก ากับดูแลนายหน้านติิบุคคล 

• มีสินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าหนี้สิน ไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท ส าหรับ
นายหน้าโดยตรงหรือนายหน้าประกันภัยต่อ และ 1.5 ล้านบาท 
ส าหรับนายหน้าโดยตรงและนายหน้าประกันภัยต่อ 

 

• จัดให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับรับ/จา่ยเบี้ยประกันภัย  

  - น าเบี้ยฯ เข้าบัญชีในโอกาสแรกแต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
กรณีชีวิต และภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับ กรณีวินาศภัย 
 - ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบจากธนาคารได้ 



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 
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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 
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การโฆษณา 
• ข้อความท่ีโฆษณาต้องไม่เป็นเท็จหรือเกิน

ความจริง 
• ข้อความท่ีโฆษณาต้องมีความชัดเจน เข้าใจ

ง่าย และไม่ก ากวม 
• ข้อความท่ีโฆษณาจะต้องไม่ก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิดในสาระส าคัญเก่ียวกับกรมธรรม์
ประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญา
ประกันภัย 

การเปิดเผยข้อมูล 
• ก าหนดให้การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ต้องถูกต้อง 

ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และไม่บิดเบือน 
• เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขายซึ่งมีการ

เปิดเผยต่อลูกค้าต้องได้รับความเห็นชอบจาก
บริษัท 
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การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ที่ คปภ. ก าหนด 

ท าให้เกิดความ
เสียหายแกบ่ริษัท 

หรือผู้เอาประกนัภยั 

ต้องระวางโทษจ าคกุ
ไม่เกิน 5 เดือน หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรการลงโทษทางอาญา 
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• 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 
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สั่งให้กระท าการ    
งดเว้นกระท าการ 

หรือด าเนินการแก้ไข 
พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรการลงโทษทางปกครอง 
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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 
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• การเสนอขายกรมธรรม์ผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันภัย 

• การเสนอขายทางโทรศัพท์ 

• การเสนอขายกรมธรรม์ผ่านไปรษณีย์ (Direct mail) 

• การเสนอขายกรมธรรม์ผ่านธนาคาร (Bancassurance) 

• การเสนอขายผ่านสื่อโฆษณา 

• การเสนอขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

• การเสนอขายกรมธรรม์วิธีอื่น 
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การพัฒนาและออก
กรมธรรม์ประกันภัย 

การคัดเลือกคนกลาง
ประกันภัยและช่องทาง

การจ าหน่าย  

การก าหนดมาตรฐาน
กระบวนการเสนอขาย 

การให้ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเลือกซื้อ

กรมธรรม์ประกันภัย  

การให้บริการหลังการขาย  

การบริหารจัดการ       
ข้อร้องเรียน 

การชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน  

การควบคุมคุณภาพการ
ขายกรมธรรม์ประกันภัย 

การดูแล ควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล

พฤติกรรมในการขาย 

กรมธรรม์ประกันภัย และการเสนอขายในทุกช่องทาง บริษัทต้องมีกระบวนการ ดังนี้ 
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ข้อก าหนดในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 

- ห้ามชักชวนผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์อ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรม์
ใหม ่

- ห้ามใช้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง เพื่อหวังให้มี
การท าประกันภัย 

- ห้ามให้ค าแนะน าซึง่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผดิ 

- อธิบายหลักการเปิดเผยความจริง และผลของการไม่เปิดเผยความ
จริงหรือการแถลงเท็จ 
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วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ของตัวแทน/นายหน้า
ประกันชีวิต 

- แสดงตัว สังกัด พร้อมใบอนุญาต 

- แจ้งวัตถุว่าต้องการเสนอขายประกันชีวิต ห้ามใช้ค าว่า  
“ฝากเงิน” 

- ยุติการเสนอขายทันที เมื่อผู้มุ่งหวังไม่ประสงค์จะซื้อประกันภัย 

- หากได้รับอนุญาตให้เสนอขายต้องอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ โดยใช้
เอกสารประกอบการเสนอขายจากบริษัทเท่านัน้ 

- แนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันภัยที่เหมาะกับความเสี่ยงและ
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
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วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ของตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต 

- เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะซือ้ประกันภัย ให้ผู้มุ่งหวังกรอก 
ใบค าขอเอาประกันภัยด้วยตนเอง เว้นแต่ได้รับการร้องขอ ตัวแทน/
นายหน้าจึงกรอกให้ได ้

- ออกเอกสารการรับเงินของบรษิัททุกครั้งที่รบัเบี้ยประกันภัย    

    (นายหน้าต้องแสดงหนังสอืมอบอ านาจจากบรษิัท) 

- ส่งมอบเอกสารการเสนอขายทีร่ะบุชื่อผูข้อเอาประกัน  
ที่ตัวแทน/นายหน้าลงลายมือของตนเรียบร้อยแล้ว 

- แจ้งระยะเวลาทีผู่้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ 
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วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ของตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต 

- แจ้งเงื่อนไข Free Look (15 วัน) ให้ผู้มุ่งหวังทราบ 

- ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตต้องส่งค าขอเอาประกันชีวิต 
พร้อมเบี้ยประกันภัยไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระท าได้ 
แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 



หลักการทีม่ีการแกไ้ขเพิ่มเติม 

ต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น 

บทบาทและหน้าที่ของผู้บรหิาร 

การปฏิบัติหน้าที่ 
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คุณสมบตัแิละลักษณะต้องหา้มของผู้ประเมินวินาศภัย 

 

นิติบุคคล 
คุณสมบัติ 

• มีส านักงานใหญ่หรือ
ส านักงานสาขาใน
ประเทศไทย 

• มีวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบกิจการผู้ประเมิน
วินาศภัย 

• มีผู้ตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยท่ีมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์อย่าง
น้อยหน่ึงคน 

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 
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กรณีมีประวัตเิสยีหายหรือประวัตทิีแ่สดงการขาดความรับผิดชอบ 

ประวัติเสียหาย 

• เป็นผู้ท่ีศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ตามกฎหมาย ปปท. หรือ ปปง. 

• เป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

• เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับการตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 

• เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดเกี่ยวกับ
การฉ้อฉลประกันภัย 

• เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย 
• ถูกหน่วยงานท่ีก ากับดูแลไม่ว่าในประเทศหรือ

ต่างประเทศด าเนินคดีและลงโทษ 
• ท ารายงานตรวจสอบและประเมินวินาศภัยเป็นเท็จ 

ประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ 

• ไม่จัดท ารายงานการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยภายใน
ก าหนดระยะเวลาโดยไม่มีเหตุอนัสมควร  

• ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการของวิชาชพี 
• 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 
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ระบบงานที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของการด าเนิน
ธุรกิจ 

จ านวนบุคลากรที่ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 

ระบบคัดเลือก ก ากับ ดูแล ตรวจสอบตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัย  

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 

การส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัย 

ความพร้อมในการประกอบธุรกิจ 
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ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการประเมินวินาศภัย  

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์การท างานเป็นผู้ประเมินความเสียหายทางกายภาพของ
ทรัพย์สินไม่น้อยกว่า ๕ ปี  

2. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์การท างานเป็นผู้ประเมินความเสียหายทาง
กายภาพของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 10 ปี  

3. มีประสบการณ์การท างานเป็นผู้ประเมินความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 15 ปี  
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือหลักสูตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 
*** 1-3 ต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้จากส านักงาน สมาคม หรือสถาบันท่ีส านักงานรับรอง 
 

ผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 



ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

มีอ านาจลงนามผูกพัน 
นิติบุคคล 

เป็นผู้ตรวจสอบและประเมิน
วินาศภัย 

ไม่มีประวัติเสียหาย 

มีความรู/้ประสบการณ์ 
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ความสูญเสียหรือเสียหายที่ต้องใช้ผู้ประเมินวินาศภยั 

การประกันภยัทรพัย์สินแบบความเสี่ยงภยัทุกชนิด 

การประกันอัคคภียั 

การประกันภยัความเสี่ยงภยัด้านวิศวกรรม 

การประกันภยัสนิค้าที่ขนสง่ภายในประเทศ 

การประกันภยัทางทะเลและขนส่ง 

การประกันภยัเครือ่งบิน 

ยกเว้น  
- การประกันภยัทรพัยส์ินส่วนบุคคลที่พกพาได้ และการประกันภยัรถยนต์ 
- ความสูญเสียหรือเสียหายไม่เกิน หนึ่งล้านบาท และผู้เอาประกันภยัและบรษิทัสามารถตกลงกันได้ 

การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย 



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 

มาตรการลงโทษผู้ประเมินวินาศภัย 
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การอุทธรณ์ค าสั่งพักใช้-เพิกถอน 

อุทธรณ์ตอ่
คณะกรรมการ
ภายใน 30 วัน 

คณะกรรมการ
พิจารณา
ภายใน 60 วัน 

ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ
เป็นทีสุ่ด 

มาตรการลงโทษผู้ประเมินวินาศภัย 
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กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ต้องรับผิดร่วมกับผู้ประเมินวินาศภัย  (นิติบุคคล)ใน
กรณีดังต่อไปน้ี 

การกระท าความผิดของผู้ประเมินวินาศภัยเกิดจากการ
สั่งการ หรือการกระท าของบุคคลดังกล่าว 

การกระท าความผิดของผู้ประเมินวินาศภัยเกิดจากการ
ละเว้นไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการของบุคคลดังกล่าว 

มาตรการลงโทษผู้ประเมินวินาศภัย 



ท าการเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ แต่ไม่เกิน 1 ปี 

ใบอนุญาตยังไม่สิ้นสุดในวันที่ พรบ. นี้ใช้บังคับ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย (บุคคลธรรมดา) 

บทเฉพาะกาล 
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หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
ของบริษัทประกันภัย 
• ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขการชดใช้เงิน
ตามสัญญาประกนัชีวิต/วินาศภยั 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของส านักงาน คปภ.  

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้องพิพาท
ด้านประกันภัย 

กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ 
ส านักงาน คปภ. 
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มาตรา  ๓๗/๑ พรบ. ประกันชีวิต (มาตรา ๓๖/๑ วินาศภัย) ในกรณีมีการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการประกันภัย การจ่ายค่าสินไหมทดแทน การชดใช้หรือ
ประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย นายทะเบียนจัดให้มีการพิจารณา
ข้อร้องเรียนและด าเนินการไกล่เกลี่ยได้ 
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กรณีบริษทัมีฐานะหรอืการด าเนินการอันอาจเป็นเหตใุหเ้กดิความเสียหาย 

สั่งแก้ไขฐานะหรือการด าเนินงาน 

สั่งเพิ่มทุนหรือลดทุน 

สั่งถอดถอนกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

สั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว (กรณีบริษัทประกันวินาศภัย) 

สั่งควบคุมบริษัท (กรณีบริษัทประกันชีวิต) 
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รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนญุาตประกอบธรุกิจประกันวินาศภัยเมื่อ 

มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินหรือมีฐานะการเงินไม่มั่นคงอัน 

ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งซึ่งสั่งการตามกฎหมาย 

หยุดประกอบธุรกิจโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ประวิงการจ่ายเงินที่ต้องใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย  ค่าไหมทดแทน หรือการคืนเบี้ยประกันภัย 

 ถ้าประกอบธุรกิจต่อไปจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกนัภัยหรือประชาชน 



(1) กรณีบริษัทด ารงเงินกองทุนไม่ครบถ้วน 

(2) กรณีบริษัทไม่ยื่นงบการเงิน รายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท รายงาน
ประจ าปีการค านวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือรายงานดังกล่าวไม่ครบถ้วน
ถูกต้องตามความเป็นจริง 

(3) กรณีนายทะเบียนมีค าสั่งให้บริษัทแก้ไขฐานะหรือการด าเนนิการ สั่งเพิ่มทุน/ลดทุน สั่ง
ให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว สั่งถอดถอนกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินงาน 

(4) กรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตวัแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ผู้
ประเมินวินาศภัย นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
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• 1) เงิน / ค่าสินไหมทดแทนที่ขาดอายุความ 
• 2) เงินที่คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

ก าหนดใหบ้ริษทัน าสง่ 

• 3) เงินค่าปรับ 

ที่มาของเงินกองทุนทีส่ าคญัๆ (ม.80ว./ม.85ช.) 
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เมื่อเพิกถอนใบอนุญาต เจ้าหนี้ประกันภัยขอรับช าระหนี้จาก
กองทุน โดยไม่ต้องรอให้สิ้นสุดกระบวนการล้มละลาย 

เมื่อรวมกับจ านวนเงินที่ได้รับช าระมาแล้วจากผู้ช าระบัญชี
ตามมาตรา ๖๑/๓ ต้องไม่เกินหนึ่งล้านบาท โดยเจ้าหนี้แต่ละ
รายให้พิจารณาตามจ านวนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตาม
สัญญาประกันภัยเป็นส าคัญ 

กองทุนเป็นผู้ช าระบัญชีได้ ตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 

กองทุนมีอ านาจกู้ยืมเงิน ออกตราสารทางการเงิน เพื่อ
ประโยชน์ในการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ประกันภัย 
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นายทะเบียนส่งมอบหลักทรัพย์ประกัน+เงินส ารอง 

ผู้ช าระบัญช ี
รัฐมนตรีเพิกถอน

ใบอนุญาต 

1.แจ้งเจ้าหนี้ประกันภัยทวงหนี้  
2.ประกาศถูกเพิกถอนในนสพ. 3 ฉบับ 3 วัน 

เจ้าหนี้ประกันภัยทวงหนี้ 

ผู้ช าระบัญชีตรวจสอบหนี้ และ 
น าหลักทรัพย์ประกัน+เงินส ารองที่ไดจ้าก

นายทะเบียน มาช าระหนี้แก่เจ้าหนี้  
ตามส่วนเฉลี่ยมูลหนี้ 

คปภ. แต่งตั้ง  

บริษัทส่งบัญชี+เอกสาร 

ภายใน 30 วัน 

ภายใน 7 วัน   

เจ้าหนี้อ่ืน 

30 วัน นับแต่วันแต่งตั้ง  

60 วัน นับแต่วันก าหนดในประกาศ  

120 วัน นับแต่วันครบก าหนดทวงหนี้ 

ออกหนังสือรับรองจ านวนหนี้ และ 
ยอดหนี้คงเหลือ 

แจ้งกองทุน และ 
นายทะเบียน 

เจ้าหนี้ประกันภัย 

กองทุนแจ้ง  

เจ้าหนี้ประกันภัยขอรับ
จากกองทุน (พ้นสิบปีเงิน

ตกเป็นของกองทุน) 

กองทุนจ่าย 
โดยรวมกับจ านวนเงินที่ได้รับ
ช าระจากผู้ช าระบัญชีแล้ว 

ไม่เกินหน่ึงล้านบาท 

นายทะเบียน รับช่วงสิทธิ 

60 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง 

แจ้ง  
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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 ์
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ตัวอย่าง การฉ้อฉล 

การฉ้อฉลภายนอกบริษัทประกันภัย 

การฉ้อฉลประกันภัยรถยนต์ 

- การจัดฉากอุบัติเหตุรถยนต์ 

- การจงใจให้เกิดอุบัติเหต ุ

- การแจ้งรถยนต์สูญหายโดยทุจริต 
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ตัวอย่าง การฉ้อฉล 

การฉ้อฉลภายนอกบริษัทประกันภัย 

การฉ้อฉลประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหต ุ

- การจงใจให้เกิดการบาดเจ็บ 
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ตัวอย่าง การฉ้อฉล 

การฉ้อฉลภายนอกบริษัทประกันภัย 

การฉ้อฉลโดยคนกลางประกันภัย 

- ไม่ส่งเบี้ยประกันภัยให้บริษัท 

เพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย 
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ตัวอย่าง การฉ้อฉล 

การฉ้อฉลภายนอกบริษัทประกันภัย 

การฉ้อฉลโดยบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจประกันภัย 

- ไม่ส่งเบี้ยประกันภัยให้บริษัท 
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บริษัทประกันภัยจะเป็น
ผู้ด าเนินการร้องทุกข์และ

ด าเนินคดีต่อผู้กระท า
ความผิด และรายงานให้
ส านักงาน คปภ. ทราบ 

กรณีที่เป็นการฉ้อฉลที่
เกิดขึ้นจากบุคคลากร

ภายในบริษัท 

ส านักงาน คปภ. จะเป็น
ผู้ด าเนินการกับผู้กระท า

ความผิด ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจและ
พนักงานสอบสวน 

กรณีที่เป็นการฉ้อฉลที่
เกิดขึ้นจากบุคคลากร

ภายนอกบริษัท 

บริษัทประกันภัยจะเป็น
ผู้ด าเนินการร้องทุกข์และ
แจ้งเหตุให้ส านักงาน คปภ. 

ทราบ เพื่อด าเนินคดี
ร่วมกับบริษัท 

กรณีที่เป็นการฉ้อฉลที่มี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
และมีมูลค่าความเสียหาย
ไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท 
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กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

ประกันภัยของไทยอย่างไร 

ธุรกิจประกันภัยกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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ธุรกิจประกันภัยกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

Credit: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ส านักงาน คปภ. ในฐานะ
หน่วยงานก ากับดูแล จะต้องก ากับ
ดูแลระบบการประกันภัยอย่างไร 

ให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของประชาชน 

ธุรกิจประกันภัยกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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ธุรกิจประกันภัยกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

Credit: https://www.davidfroud.com/top-10-roadblocks-to-pci-compliance-and-what-to-do-about-it/ 

กรอบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

กรอบการขอความยินยอมที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

กรอบธรรมาภิบาลของผู้บริหารและการ
บริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล 

การสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
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