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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ภายหลังการตรวจพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

1. เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของส ำนักงำน คปภ.  
http://www.oic.or.th/th/consumer/public-hearing  
2. ท ำหนังสือถึงถึงสมำคมภำคธุรกิจซึ่งประกอบด้วย สมำคมประกันชีวิตไทย สมำคมตัวแทน

ประกันชีวิตและท่ีปรึกษำกำรเงิน สมำคมนำยหน้ำประกันภัยไทย และสมำคมธนำคำรไทย  
 

จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
รับฟังควำมคิดเห็นจ ำนวน ๑ ครั้ง ระหว่ำงวันที่ 11 พฤษภำคม 2561 ถึงวันท่ี 1 มิถุนำยน 

2561 
 
ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 

1. สมำคมประกันชีวิตไทย เห็นด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ 5)  

2. บริษัทประกันชีวิต มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ 5) โดยเสนอให้ ตัดค ำว่ำ “ตัวแทนประกันชีวิต” 
ออกจำกมำตรำ 11 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 801 และมำตรำ 17 ซึ่งแก้ไขบทก ำหนดโทษมำตรำ 1112 
ออกจำกร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชีวิต เนื่องจำกเห็นว่ำในปัจจุบัน “ตัวแทนประกันชีวิต” มิได้มีกำร
จัดท ำบัญชีและรำยงำน  

3. นำยหน้ำประกันชีวิต ได้มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ 5) ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

4. ขอให้เพ่ิมเติมค ำว่ำ กำรใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ตำมมำตรำ 3 ซึ่งให้เพ่ิมเติมมำตรำ 5/13 ควรให้ระบุถึง “ผู้เอำประกันภัย”  

                                                           

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
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 มำตรำ 11 ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ 80 แห่งพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

มำตรำ 80 เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติของตัวแทนประกันชีวิตหรือนำยหน้ำประกันชีวิต นำยทะเบียนและ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเรียกให้ตัวแทนประกันชีวิตหรือนำยหน้ำประกันชีวิตมำให้ถ้อยค ำหรือสั่งให้ส่งสมุดทะเบียน สมุดบัญชี 
หรือเอกสำรใดๆ หรือให้ส่งรำยงำนตำมแบบและรำยกำรที่นำยทะเบียนก ำหนดเพ่ือตรวจสอบ กับให้มีอ ำนำจเข้ำไปในส ำนักงำน
ของบุคคลดังกล่ำวในระหว่ำงเวลำท ำกำรหรือในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์ข้ึนและพระอำทิตย์ตกเพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบดังกล่ำว 

2
 มำตรำ 17 ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ 111 แห่งพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

มำตรำ 111 ตัวแทนประกันชีวิตหรือนำยหน้ำประกันชีวิตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของนำยทะเบียนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ซึ่งสั่งตำมมำตรำ 80 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

3
มำตรำ 3 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ 5/1 แห่งพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  

มำตรำ 5/1 กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้ที่กระท ำโดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน 
ถ้ำคณะกรรมกำรมิได้ก ำหนดวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรนั้นให้บริษัท ตัวแทนประกันชีวิต นำยหน้ำประกันชีวิต  นักคณิตศำสตร์
ประกันภัย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติไว้เป็นกำรเฉพำะ กำรด ำเนินกำรนั้นต้องเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

http://www.oic.or.th/th/consumer/public-hearing
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4.1 เมื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตได้ชดใช้ค่ำเสียหำยจำก
กำรกระท ำชองบุคคลที่แต่งตั้งหรือมอบหมำยให้กระท ำกำรเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตไปตำมตำมมำตรำ 
73/34แล้ว ไม่ชัดเจนว่ำนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตนั้นจะสำมำรถไล่เบี้ยจำก
บุคคลดังกล่ำวได้หรือไม่เพียงไร 

4.2 ในกรณีที่ออกกฎกระทรวง ประกำศ หรือค ำสั่งไม่แล้วเสร็จภำยใน 180 วัน ตำม
มำตรำ 225 กฎกระทรวง ประกำศ หรือค ำสั่งฉบับเดิมจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้หรือไม่  
 
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา 

1. ควำมเห็นของบริษัทประกันชีวิต และนำยหน้ำประกันชีวิต  เป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
ควำมเข้ำใจในหลักกำร จุดมุ่งหมำย และวัตถุประสงค์ของกฎหมำยซึ่งสำมำรถอธิบำย ท ำควำมเข้ำใจได้
โดยไม่จ ำเป็นต้องมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในร่ำงกฎหมำย โดยสรุปได้ ดังนี้ 

1.1.1. กำรใช้วิธีกำรวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้กับบริษัท 
และบุคลำกรในธุรกิจประกันภัยเท่ำนั้น ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนประกันภัย นำยหน้ำประกันภัย และ       
นักคณิตศำสตร์ประกันภัย เพื่อให้บริษัทและบุคคลำกรในธุรกิจมีมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสำรสนเทศ ให้มีควำมน่ำเชื่อถือ มีมำตรฐำน และคุ้มครองประชำชนเท่ำนั้น โดยไม่ได้มิได้มี
วัตถุประสงค์ที่จะใช้บังคับกับผู้เอำประกันภัยหรือประชำชนท่ีเป็นผู้บริโภค 

1.1.2. กำรท่ีก ำหนดให้นำยทะเบียนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีมีอ ำนำจเรียกให้
ตัวแทนประกันภัย หรือนำยหน้ำประกันภัยมำให้ถ้อยค ำหรือสั่งให้ส่งสมุดทะเบียน สมุดบัญชี หรือ
เอกสำรใดๆ รวมถึงให้ส่งรำยงำนตำมท่ีนำยทะเบียนก ำหนดนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของตัวแทนประกันภัย หรือนำยหน้ำประกันภัย กำรท่ีในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติให้ตัวแทน
ประกันภัยต้องจัดท ำสมุดทะเบียน หรือบัญชี จึงไม่ใช่เหตุท่ีจะตัด “ตัวแทนประกันภัย” ออกจำก
บทบัญญัติดังกล่ำวได้ ท้ังนี้ รวมถึงบทก ำหนดโทษด้วย 

1.1.3. กำรท่ีก ำหนดให้นิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันภัยต้อง
ร่วมรับผิดกับบุคคลท่ีตนแต่งต้ังหรือมอบหมำยให้ท ำหน้ำท่ีนำยหน้ำประกันภัยไม่ว่ำบุคคลดังกล่ำวจะ
ได้รับใบอนุญำตหรือไม่นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรคุ้มครองประชำชนท่ีได้รับควำมเสียหำยจำกกำร
กระท ำของบุคคลท่ีนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันภัยแต่งต้ังหรือมอบหมำยให้ท ำหน้ำท่ี
ดังกล่ำว ส ำหรับกำรไล่เบี้ยระหว่ำงนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันภัยและบุคคลท่ีได้รับ
แต่งต้ังหรือมอบหมำยน้ันสำมำรถไล่เบ้ียได้ตำมหลักกำรของกฎหมำยในเรื่องตัวกำรตัวแทน หรือสำมำรถ
ท ำเป็นสัญญำระหว่ำงกันได้ 

กำรท่ีมีบทบัญญัติให้มีกำรออกกฎกระทรวง ประกำศ หรือค ำสั่งภำยใน 180 วันนั้น
เป็นเพียงบทเร่งรัดเท่ำนั้น หำกไม่สำมำรถออกกฎกระทรวง ประกำศ หรือค ำสั่งได้ทันภำยในก ำหนด
ระยะเวลำ 180 วัน กฎกระทรวง ประกำศ หรือค ำสั่งเดิมก็ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้ 

                                                           
4

 มำตรำ 73/3 นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตต้องร่วมรับผิดในควำมเสียหำยที่บุคคลซึ่งได้รับกำร
แต่งตั้งหรือมอบหมำย ได้ก่อขึ้นจำกกำรกระท ำกำรเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตของนิติบุคคล ไม่ว่ำบุคคลนั้นจะได้รับใบอนุญำตเป็น
นำยหน้ำประกันชีวิตหรือไม่ 

5
 มำตรำ 22 ให้บรรดำกฎกระทรวง ประกำศ หรือค ำสั่งที่ออกตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไข

เพ่ิมเติมที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้บังคับต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ จนกว่ ำจะมี
กฎกระทรวง ประกำศ หรือค ำสั่งที่ออกตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่ง
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 


