
๑ 
 

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติหลายประการในการก ากับดูแล 
ตัวแทนประกนัชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับบุคคล
ดังกล่าวมีบทบาทและความส าคัญต่อธุรกิจมากขึ้น ทั้งการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย การรับช าระเบี้ย
ประกันภัย ซึ่งการท าหน้าที่ดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง แต่กฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลยังไม่
เพียงพอเพ่ือช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนได้ ประกอบกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความหลากหลาย
ซับซ้อนมากข้ึน ผู้ท าหน้าที่ดังกล่าวจึงต้องมีการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ
การท าหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น บุคคลผู้ท าหน้าที่ดังกล่าวจึงต้องคุณสมบัติที่เหมาะสม มี
ความซือ่สัตย์สุจริต ประกอบกับมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจประกันชีวิตมากขึ้น และ
กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตยังไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองประชาชนจากการฉ้อฉลประกันภัย  ดังนั้นการ
ปรับปรุงบทบัญญัติในการก ากับดูแลตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิตให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการก ากับการท าธุรกิจประกันภัยผ่านเทคโนโลยี 
ตลอดจนเพิ่มเติมบทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองประชาชนจากการฉ้อฉลประกันภัย จะส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นใจ
ในการใช้ธุรกิจประกันภัยในการบริหารความเสี่ยงของตน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการท าประกันภัยที่
สามารถสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ   
 

๒. ความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมาย 

เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต และ
นายหน้าประกันชีวิต มีบทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมี
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการประกอบธุรกิจประกันชีวิตมากขึ้น และยัง
ไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองประชาชนจากการฉ้อฉลประกันภัย จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือรองรับการ
ใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจประกันชีวิต และก าหนดบทบัญญัติให้การฉ้อฉลประกันภัยเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

๓. หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ในส่วนหลักเกณฑ์เก่ียวกับการก ากับดูแลตัวแทนประกันชีวิต 

และนายหน้าประกันชีวิต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือรองรับการใช้เทคโนโลยีในการ
ประกอบธุรกิจประกันชีวิต และก าหนดบทบัญญัติให้การฉ้อฉลประกันภัยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

๔. สาระส าคัญ 

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
(๑) วันที่เริ่มใช้บังคับ 

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  

 



๒ 
 

(๒) ก าหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันภัย 

ก าหนดให้การด าเนินการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ หากกระท าข้ึนโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่น
ใดที่เก่ียวข้อง และให้คณะกรรมการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเป็นการก าหนดรูปแบบ วิธีการปฏิบัติส าหรับธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะ ภายใต้
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้แล้ว 

(๓) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการน าข้อความหรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากบริษัทของตัวแทนประกันชีวิต 

ยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว และน าไประบุไว้ในมาตราที่ให้อ านาจคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนใดๆ ให้ตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ปฏิบัติ 

(๔) แก้ไขคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 

ก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ กรณีไม่เคยต้องโทษจ าคุกให้
รวมถึงกรณีไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษ หรือรอการก าหนดโทษหรือไม่ก็ตาม และการไม่เคยถูกเพิกถอนให้
รวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยด้วย 

ก าหนดเพ่ิมคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ว่าต้องไม่มีประวัติ
เสียหาย หรือด าเนินการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งรายละเอียดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด เช่น ต้องไม่เคยถูกลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ หรือถูกลงโทษตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย 

(๕) ก าหนดให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ต้องร่วมรับผิดต่อการกระท า
ของบุคคลธรรมดาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตที่ได้ก่อขึ้นจากการกระท าการเป็นนายหน้า
ประกันชีวิตของนิติบุคคลนั้น และห้ามนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตตั้งหรือ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตไปชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญา
ประกันชีวิตกับบริษัท 

ก าหนดให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตต้องมีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินการของบุคคลธรรมดาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในสังกัด ที่ได้กระท าข้ึนจากการ
กระท าการเป็นนายหน้าประกันชีวิตของนิติบุคคลนั้น รวมถึงห้ามไม่ให้นิติบุคคลไปมอบหมายบุคคลธรรมดาที่
ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยไปชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท 

(๖) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตในการแสดง
ใบอนุญาต และหนังสือมอบอ านาจจากบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 

ยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว และน าไประบุไว้ในมาตราที่ให้อ านาจคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนใดๆ ให้ตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ปฏิบัติ 

 
 
 
 



๓ 
 

(๗) แก้ไขคุณสมบัติของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิต ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 

ก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติของนิติบุคคลซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เป็นนิติบุคคลซึ่งมีลักษณะตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด (บริษัทจ ากัด 
บริษัทมหาชนจ ากัด หรือเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานที่มี
คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด (ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความเหมาะสม) มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิตตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด รวมถึงต้องไม่มีประวัติเสียหาย หรือด าเนินการใดที่มีลักษณะ
ที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัย
และพฤติการณ์ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ก าหนดเพ่ิมคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ว่าต้องไม่มีประวัติ
เสียหาย หรือด าเนินการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งรายละเอียดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

(๘) ก าหนดข้อห้ามมิให้ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตกระท าการ เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตเป็นไปอย่างเหมาะสม 

เพ่ิมบทบัญญัติห้ามมิให้ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตให้ประโยชน์เป็นพิเศษ
แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย เว้นแต่ เป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด ห้ามมิให้รับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัยลดลงต่ ากว่าจ านวนที่ต้องช าระ และห้ามน าข้อความหรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากบริษัทไปใช้ในการชักชวน ชี้ช่องให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวิต 

(๙) ก าหนดให้อ านาจคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนใดๆ 
ให้ตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ปฏิบัติ  

เพ่ิมบทบัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดเกี่ยวกับ 

(๑) การชักชวน ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท  
(๒) การก าหนดจ านวนบริษัทที่นายหน้าประกันชีวิตต้องท าการ ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท า

สัญญาประกันชีวิตกับบริษัท  
(๓) การรับ การเก็บรักษา หรือการส่งเบี้ยประกันภัย 

(๔) การโฆษณา 

(๕) การเปิดเผยข้อมูล 

(๖) การด าเนินงานของตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิตเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการก ากับดูแลสากล 

 

(๑๐) ก าหนดให้ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

เพ่ิมบทบัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพที่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตต้องปฏิบัติ 



๔ 
 

(๑๑) ก าหนดให้อ านาจนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตัวแทนประกันชีวิต 

เพ่ิมกรอบอ านาจของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของตัวแทนประกันชีวิต  

(๑๒) ปรับปรุงมาตรการลงโทษตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

เพ่ิมมาตรการลงโทษ โดยการสั่งให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการทั้งหมดหรือบางส่วน สั่ง
ระงับการออก ต่ออายุ หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิต โดยการสั่งการตามมาตรการต่างๆ จะพิจารณาตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งกรณี 

(๑๓) ก าหนดให้นายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต กรณีผู้ได้รับใบอนุญาต
ไม่กระท าการเป็นนายหน้าประกันชีวิต 

เพ่ิมบทบัญญัติให้นายทะเบียนมีอ านาจในการเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่นายหน้าประกัน
ชีวิตใดไม่กระท าการเป็นนายหน้าประกันชีวิตตามที่ได้รับใบอนุญาตในปริมาณที่นายหน้าประกันชีวิตพึง
ประกอบตามปกตติามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศก าหนด และไม่ด าเนินการกระท าการเป็นนายหน้า
ประกันชีวิตตามที่นายทะเบียนมีค าสั่ง 

(๑๔) ก าหนดระยะเวลาใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการแก่ผู้ถูกสั่งระงับการออก ต่ออายุ พักใช้ 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต 

เพ่ิมบทบัญญัติก าหนดสิทธิแก่ผู้ถูกสั่งระงับการออก ต่ออายุ พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
ในการอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รวมถึงขยายเวลาการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเป็น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งค าสั่ง 

(๑๕) บทก าหนดโทษ 

แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษตามมาตราที่เพ่ิมข้ึนใหม่ ทั้งนี้ อัตราโทษส าหรับความผิด
เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งอัตราโทษดังกล่าวจะมีสัดส่วนต่ ากว่า
อัตราโทษอ่ืนๆ ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๑๖) ก าหนดให้การฉ้อฉลประกันภัยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ก าหนดให้การฉ้อฉลประกันภัยเป็นความผิดตามกฎหมาย โดยก าหนดความผิดส าหรับ 

การกระท า ดังนี้  
(ก) ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นให้ท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท แต่ไม่ด าเนินการให้มีการท าสัญญา

ประกันภัยเกิดขึ้น และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม 

(ข) ผู้ที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็น
เท็จในการเรียกร้อง ทั้งนี้ รวมถึงผู้ที่กระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกด้วย 

(ค) ผู้ที่ให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลของบริษัท เพื่อจูงใจ
ให้ด าเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลของบริษัทที่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดด้วย 

(๑๗) บทเฉพาะกาล 

ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตตามกฎหมายเดิม และใบอนุญาตยังไม่สิ้นสุดในวันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใบอนุญาตยังคงมีผล
ต่อไป ทั้งนี้ ในการต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 



๕ 
 

ก าหนดให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศ เงื่อนไข หรือค าสั่งที่ออกตามกฎหมายเดิมที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับร่าง
พระราชบัญญัตินี้ 

 

๕. ประโยชน์ 
๑. เกิดความยืดหยุ่นในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. คัดกรองผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิตให้เป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติและความเหมาะสม เนื่องจากตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิตจะเป็นผู้ที่ต้องให้ข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และรับเงินจากผู้ขอเอาประกันภัย ดังนั้น ความน่าเชื่อถือของผู้ที่จะ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ 

๓. มีการก าหนดมาตรการในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต โดย
โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง หรือไม่ถูกบังคับให้ต้องซื้อบริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยใดๆ 

 

๖. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น 

(๑) หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(๒) สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 


