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พ.ร.บ. คณะกรรมการกาํกบัและสงเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภยั พ.ศ. 2550

พ.ร.บ. ประกันชีวิต/วินาศภยั พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเตมิ

พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิม่เติม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย หมวดประกันภัย

กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วของ 



พระราชบัญญัติประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
หมวด ๔ (มาตรา ๖๘/๖๓ ถึงมาตรา ๘๓/๗๘ 

และบทกาํหนดโทษมาตรา ๑๐๕/๙๙ ถึง ๑๑๓/๑๐๗)                                                                            

ประกาศ คปภ. เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาต และการตอ
อายุใบอนุญาตตัวแทนประชีวิต/ประกันวินาศภัยและนายหนาประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย พ.ศ. 

2562

ประกาศ คปภ. เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาตใหนิติ
บุคคลเปนนายหนาประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผูไดรับ

ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพ่ิมเติม

ประกาศ คปภ. เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการออก และเสนอขายกรมธรรมประกันภัยของบริษัทประกัน
ชีวิต/ประกันวินาศภัย และการดําเนินการของตัวแทนประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย นายหนา

ประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2563



ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการออก และเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และ

การดําเนินการของตัวแทนประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย นายหนา
ประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2563

ประกาศสํานักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการออกและ
เสนอขายกรมธรรมประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และการ

ดําเนินการของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหนาประกันชีวิต/วินาศภัย 
และธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศสํานักงาน คปภ. เร่ือง แนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา
สําหรับธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2564



กรณีมีประวัตเิสยีหายหรือประวัตทิีแ่สดงการขาดความรับผิดชอบ

กรณีตัวแทน-นายหนาบุคคลธรรมดา

• เคยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานใน
นิติบุคคลท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันภัย

• เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการบริษัท
ประกันภัย

• มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาท่ี หรือ
สอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความซื่อสัตยและ
เปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและรอบคอบ 
หรือขาดจรรยาบรรณ รวมถึงเคยสนับสนุนการ
กระทําในลักษณะดังกลาว เชน

นายหนานิติบุคคล

• เคยกระทําความผิดตามกฎหมาย ปปง.
• เคยกระทําความผิดเก่ียวกับการฉอฉล

ประกันภัย
• มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาท่ี 

หรือสอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความ
ซื่อสัตยและเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบ
และรอบคอบ หรือขาดจรรยาบรรณ 
รวมถึงเคยสนับสนุนการกระทําในลักษณะ
ดังกลาว เชน



ตัวอยางกรณมีีประวัตเิสียหายหรอืประวัตทิีแ่สดงการขาดความรับผดิชอบ

กรณีตัวแทน-นายหนาบุคคลธรรมดา

• เคยกระทําความผิดเกี่ยวกับเสนอขายประกันภัยโดยไมได
รับใบอนุญาต

• เคยทุจริตการสอบในการขอรับใบอนุญาต
• เคยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานในนิติบุคคลที่เสนอ

ขายประกันภัยโดยไมไดรับใบอนุญาต
• เคยกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉอฉลประกันภัย
• เคยกระทําความผิดเกี่ยวกับการยินยอมใหบุคคลอ่ืนใช

ใบอนุญาตของตน เพ่ือเสนอขายประกันภัย
• เคยกระทําความผิดเกี่ยวกับแสดงขอความอันเปนเท็จ 

หรือปกปดขอความจริงตอประชาชนเพ่ือมุงหวังใหมีการ
เอาประกันภัย

• เคยกระทําความผิดเกี่ยวกับการไมสงเบี้ยประกันภยัใหแก
บริษัทภายในกําหนดระยะเวลา

• กระทําความผิดตามกฎหมาย ปปท หรือกฎหมาย ปปง.

นายหนานิติบุคคล

• เคยกระทําความผิดเกี่ยวกับการเสนอขายประกันภัยโดย
ไมไดรับใบอนุญาต

• เคยกระทําความผิดเกี่ยวกับการไมสงเบี้ยประกันภยัใหแก
บริษัทภายในกําหนดระยะเวลา

• ถูกหนวยงานที่กํากับดูแล หรือหนวยงานที่มีอํานาจตาม
กฎหมายไมวาในประเทศหรือตางประเทศ ดําเนินคดีและ
ลงโทษ
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บทบาทหนาที่ของผูบริหาร

การบริหารจัดการ
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ระบบการบริหารจัดการท่ีดี

มีความพรอมในการประกอบ
ธุรกิจและตองแตงต้ังบุคคลท่ีมี
ความรู/ประสบการณและ
ไดรับใบอนุญาตเปนผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการดําเนินงาน 
รวมท้ังจัดใหมีระบบการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติหนาท่ี

หามแตงต้ังหรือมอบหมาย
บุคคลซึ่งไมไดรับ
ใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันภัย ใหทําการช้ีชอง
หรือจัดการใหบุคคลทํา
สัญญาประกันภัย

ตองรวมรับผิดในความ
เสียหายท่ีบุคคลซึ่งไดรับ
การแตงต้ังหรือมอบหมาย
ไดกอข้ึนจากการกระทํา
การเปนนายหนาประกันภัย
ของนิติบุคคล ไมวาบุคคล
น้ันจะไดรับใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันภัยหรือไม
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ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ
- -มีใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันภัยไมนอยกวา ๒ ป

- มีความเขาใจในการประกอบธุรกิจ

- มีประสบการณในการบริหารงาน

ธุรกิจประกันภัยหรือท่ีเก่ียวของ ๒ ป
- ไมเปนกรรมการ ผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการดําเนินงาน
นายหนานิติบุคคลอ่ืน

ระบบงานและกระบวนงาน

- การกํากับดูแลกิจการท่ีดี การ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

- การควบคุมคุณภาพการเสนอขาย
การคัดเลือก กํากับ ดูแลผูเสนอขาย

- การดูแลความปลอดภัยขอมูล
ลูกคา

- การจัดการเร่ืองรองเรียน การ
ปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม

ความพรอม
- มีนโยบายและแผนการดําเนิน
ธุรกิจ

- มีจํานวนบุคลากรในปริมาณท่ี
เหมาะสม

- มีความพรอมในการการจัดทํา
รายงาน

- มีระบบงานและกระบวนงานท่ี

เหมาะสม

-มีกรรมการหรือผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ

ท่ีผานการทดสอบความรูปฏิบัติงาน

อยางนอย ๓ ป
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คปภ. มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใหนายหนา
ประกันภัย ปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้

การชักชวน ช้ีชอง หรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท 

การรับ การเก็บรักษา และการสงเบ้ียประกันภัย

การโฆษณา

การเปดเผยขอมูลการเสนอขายและกรมธรรม

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน

การดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลสากล

การกํากับดูแลนายหนาประกันภัย
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กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน ตองรับผิดรวมกบันายหนานิตบิคุคลใน
กรณีดังตอไปนี้

การกระทําความผิดของนติบิคุคลเกดิจากการสั่งการ 
หรือการกระทําของบคุคลดงักลาว

การกระทําความผิดของนติบิคุคลเกดิจากการละเวน
ไมสั่งการ หรือไมกระทําการของบคุคลดังกลาว



แนวนโยบายและแนวปฏิบตัิในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

สําหรับธุรกิจประกันภัย

รายละเอียดของแนวปฏบิตัิเกีย่วกบัการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลในเร่ืองดงัตอไปนี้

 การแจงวัตถุประสงคและการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค

 การจัดประเภทขอมูลสวนบคุคล

 วิธีการขอความยินยอมและถอนความยินยอม

 การแจงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบคุคล (privacy policy)

 การโอนขอมูลไปยังตางประเทศตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล



แนวนโยบายและแนวปฏิบตัิในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

สําหรับธุรกิจประกันภัย

 การกําหนดสถานะของบริษัทประกันภัย ตัวแทนประกันภัย และ

นายหนาประกันภัย

 การกําหนดหนาท่ีของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และผูประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคล

 การจัดทํานโยบายการเก็บรักษาขอมูล เพ่ือกําหนดระยะเวลาการเก็บ

รักษาขอมูลสวนบุคคล 

 การเก็บขอมูลสวนบุคคลกอนวันท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลใชบังคับ

 การกําหนดแบบฟอรมกําหนดนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล



การแจงวัตถุประสงคและการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค

 นายหนาประกันภยัตองเกบ็รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบคุคล
ตามวัตถุประสงคทีไ่ดแจงลูกคาไวกอนหรือในขณะที่เกบ็รวบรวม
ขอมูลสวนบุคคล กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทตองปรับปรุง
นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและตองแจงใหลูกคาทราบ 

 ชองทางการแจง

 ชองทางที่มีการตดิตอกบัลูกคาตามปกติ

 ชองทางที่ลูกคาสามารถเขาถึงนโยบายการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลไดโดยงาย เชน อีเมล ไปรษณีย SMS

 เว็บไซตของนายหนาประกนัภยั



การจัดประเภทขอมูลสวนบุคคล

 แบงประเภทขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ดังน้ี

 ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป

 ขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหว



การขอความยินยอมและการใชฐานทางกฎหมาย

 บริษัทตองขอความยินยอมในการเกบ็รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลกรณทีีไ่มอาจอาศยัฐานทางกฎหมาย

 ตัวอยางกิจกรรมที่ตองขอความยินยอม

 ขอมูลสวนบุคคลทัว่ไป การดําเนินการกิจกรรมทางการตลาด ที่มี
ลักษณะเกินความคาดหมายของลูกคา เชน การสงขอความการ
สื่อสารดานการตลาดกบัลูกคาที่ไมเคยมีความสัมพันธทางธรุกจิ
กับบริษัทมากอน และไมอาจคาดหมายวาจะไดรับขอมูลขาวสาร
การตลาดจากบริษัท หรือการซื้อขอมูลลูกคาจากผูประกอบการ
รายอื่น

 ขอมูลสวนบุคคลทีอ่อนไหว การดําเนินการกิจกรรมทางการตลาด
ทุกรณี ตองขอความยินยอมโดยชัดแจงและทําเทาทีจ่ําเปน



การขอความยินยอมและการใชฐานทางกฎหมาย

ตัวอยางกิจกรรมประมวลผลขอมูลสวนบคุคลทัว่ไปทีส่ามารถอาศยัฐานทาง

กฎหมายโดยไมตองขอความยินยอม

ฐานประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดที่อยูใน

ความคาดหมายของลูกคา เชน การสงขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑประกันภัย

คลายคลึงกันใหลูกคารายไดและไมไดรับ

การคัดคานการสงขอมูลจากลูกคา ทั้งน้ี 

ตองใหลูกคาใชสิทธิคัดคานไดเสมอ

64



การขอความยินยอมและการใชฐานทางกฎหมาย

ตัวอยางกิจกรรมประมวลผลขอมูลสวนบคุคลทีอ่อนไหวทีส่ามารถอาศยั

ฐานทางกฎหมายโดยไมตองขอความยินยอม

ฐานจําเปนเพือ่ประโยชน

สาธารณะ

สงตอใหบริษัทเพ่ือนําไปพิจารณารับ

ประกันภัยและชดใชคาสินไหมทดแทน

เปดเผยใหสํานักงานเพ่ือใชประโยชนใน

การกํากับดูแลและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย
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วิธีการขอความยินยอมและถอนความยินยอม

 วิธีการขอความยินยอม

หนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส เวนแตโดยสภาพไมอาจขอความยินยอมโดย
วิธีการดังกลาวไดใหขอความยินยอมโดยวธิกีารอื่น เชน โทรศัพท ทั้งนี้ ควร
เก็บบันทึกเสียงเปนหลักฐานตลอดระยะเวลาที่มีการอาศัยความยินยอม

 วิธีการถอนความยินยอม

 ถอนเมื่อใดก็ได และงาย เวนแตมีขอจํากัดในการถอนโดยกฎหมาย
หรือสัญญา ทั้งนี้ ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล

 จัดใหมีระบบการบันทึกการถอนความยินยอมไวเปนหลักฐาน



การแจงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (privacy policy)

 แจงนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหแกลูกคากอนหรือขณะเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน กอนหรือพรอมใบคําขอเอาประกันภัย

 วิธีการแจง เชน link QR Code เว็บไซต ชองทางการติดตอสื่อสารอื่นๆ 

 กรณีเก็บจากแหลงอื่นแจงภายใน ๓๐ วัน นับแตติดตอลูกคาครั้งแรกเวน
แตเขาขอยกเวนตามกฎหมาย

 นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลตองมีการแจงวัตถุประสงคใหลูกคาทราบ
วามีการสงขอมูลใหสํานักงานเพ่ือประโยชนในการกํากับดูแล



หลักเกณฑอ่ืนๆ 

 นายหนาประกันภัยเปนไดทั้งผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคล

 การกําหนดหนาที่ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และผูประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 การจัดทํานโยบายการเก็บรักษาขอมูล เพ่ือกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษา

ขอมูลสวนบุคคล



หลักเกณฑอ่ืนๆ 

 การเก็บขอมูลสวนบุคคลกอนวันที่กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูล      

สวนบุคคลใชบังคับยังคงเก็บไดแตตองกําหนดวิธีการยกเลิกความยินยอม

และเผยแพรประชาสัมพันธใหลูกคาที่ไมประสงคใหบริษัทเก็บรวบรวม ใช 

และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอีกตอไปสามารถแจงยกเลิกความยินยอมได

โดยงาย เชน ไปรษณีย อีเมล หรือ SMS และเว็บไซต

 การกําหนดแบบฟอรมกําหนดนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
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