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

 
วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

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

นำยหน้ำประกันภัยไทย สมำคมธนำคำรไทย และบริษัทประเมินวินำศภัย 
 

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

2561 
 
ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 

1. สมำคมประกันวินำศภัยไทย เห็นด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ 5)  

2. นำยหน้ำประกันวินำศภัย ได้มีควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ 5) ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

2.1 ขอให้เพ่ิมเติมค ำว่ำ กำรใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ตำมมำตรำ 3 ซึ่งให้เพ่ิมเติมมำตรำ 5/11 ควรให้ระบุถึง “ผู้เอำประกันภัย”  

2.2 เมื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันวินำศภัยได้ชดใช้ค่ำเสียหำย
จำกกำรกระท ำของบุคคลที่แต่งตั้งหรือมอบหมำยให้กระท ำกำรเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตไปตำมตำม   
มำตรำ 73/32แล้ว ไม่ชัดเจนว่ำนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันวินำศภัยนั้นจะสำมำรถไล่
เบี้ยจำกบุคคลดังกล่ำวได้หรือไม่เพียงไร 

2.3 ในกรณีที่ออกกฎกระทรวง ประกำศ หรือค ำสั่งไม่แล้วเสร็จภำยใน 180 วัน ตำม
มำตรำ 223 กฎกระทรวง ประกำศ หรือค ำสั่งฉบับเดิมจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้หรือไม่  

                                                           
1
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 ำ เนินกำรนั้นต้องเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

2
 มำตรำ 73/3 นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตต้องร่วมรับผิดในควำมเสียหำยที่บุคคลซึ่งได้รับกำร

แต่งตั้งหรือมอบหมำย ได้ก่อขึ้นจำกกำรกระท ำกำรเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตของนิติบุคคล ไม่ว่ำบุคคลนั้นจะได้รับใบอนุญำตเป็น
นำยหน้ำประกันชีวิตหรือไม่ 

3
 มำตรำ 22 ให้บรรดำกฎกระทรวง ประกำศ หรือค ำสั่งที่ออกตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

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

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

http://www.oic.or.th/th/consumer/public-hearing
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3. ผู้ประเมินวินำศภัยไม่เห็นด้วยในหลักกำรท่ีก ำหนดให้เฉพำะนิติบุคคลเท่ำนั้นท่ีสำมำรถ
ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประเมินวินำศภัยได้ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลธรรมดำไม่อำจขอรับใบอนุญำตเป็น       
ผู้ประเมินวินำศภัยได้อีกต่อไป โดยมีเหตุผล ดังนี ้

3.1 กำรยกเลิกหลักกำรท่ีมีกำรให้ใบอนุญำตเป็นผู้ประเมินวินำศภัยกับบุคคลธรรมดำ
นั้นอำจกระทบต่อควำมเชื่อมั่นของผู้เอำประกันภัย เนื่องจำกในกำรตรวจสอบและประเมินวินำศภัยต้องมี
กำรเข้ำไปในพื้นท่ีของผู้เอำประกันภัยซึ่งในปัจจุบันเมื่อมีกำรเข้ำไปในพื้นท่ีของผู้เอำประกันภัยเพื่อกำร
ตรวจสอบและประเมินวินำศภัยจะมีกำรแสดงใบอนุญำตต่อผู้เอำประกันภัยก่อนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีซึ่งเป็น
กำรด ำเนินกำรโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เอำประกันภัยมีควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี อีกท้ังยังเป็นกำร
แสดงตัวตนของผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีอีกด้วย 

3.2 เมื่อมีกำรก ำหนดให้เฉพำะนิติบุคคลเท่ำนั้นท่ีสำมำรถมำขอรับใบอนุญำตเป็น      
ผู้ประเมินวินำศภัยได้ ดังนั้น เมื่อมีกำรลงโทษทำงปกครอง (พักใช้ หรือ เพิกถอนใบอนุญำต) กับนิติบุคคล
ท่ีได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประเมินวินำศภัย นิติบุคคลดังกล่ำวก็จะไม่สำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและ
ประเมินวินำศภัยได้อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้เอำประกันภัยและบริษัทประกันภัยโดยตรง ซึ่งหำก
ยังคงมีบุคคลธรรมดำท่ีได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประเมินวินำศภัยแล้ว เมื่อบุคคลดังกล่ำวกระท ำผิดก็จะมี
กำรลงโทษทำงปกครองกับบุคคลดังกล่ำวโดยตรง ส่วนงำนตรวจสอบและประเมินวินำศภัยของนิติบุคคล
นั้นก็ยังคงด ำเนินต่อไปได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เอำประกันภัยและบริษัทประกันภัย 

  
ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา 

1. ควำมเห็นของนำยหน้ำประกันวินำศภัย เป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับควำมเข้ำใจใน
หลักกำร จุดมุ่งหมำย และวัตถุประสงค์ของกฎหมำยซึ่งสำมำรถอธิบำย  ท ำควำมเข้ำใจได้โดยไม่
จ ำเป็นต้องมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในร่ำงกฎหมำย โดยสรุปได้ ดังนี้ 

1.1 กำรใช้วิธีกำรวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้กับบริษัท และ
บุคลำกรในธุรกิจประกันภัยเท่ำนั้น ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนประกันภัย นำยหน้ำประกันภัย นักคณิตศำสตร์
ประกันภัย และผู้ประเมินวินำศภัย เพื่อให้บริษัทและบุคคลำกรในธุรกิจมีมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ ให้มีควำมน่ำเชื่อถือ มีมำตรฐำน และคุ้มครองประชำชนเท่ำนั้น โดยไม่ได้
มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้บังคับกับผู้เอำประกันภัยหรือประชำชนท่ีเป็นผู้บริโภค 

1.2 กำรท่ีก ำหนดให้นำยทะเบียนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีมีอ ำนำจเรียกให้ตัวแทน
ประกันภัย หรือนำยหน้ำประกันภัยมำให้ถ้อยค ำหรือสั่งให้ส่งสมุดทะเบียน สมุดบัญชี หรือเอกสำรใดๆ 
รวมถึงให้ส่งรำยงำนตำมท่ีนำยทะเบียนก ำหนดนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
ตัวแทนประกันภัย หรือนำยหน้ำประกันภัย กำรท่ีในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติให้ตัวแทนประกันภัยต้อง
จัดท ำสมุดทะเบียน หรือบัญชี จึงไม่ใช่เหตุท่ีจะตัด “ตัวแทนประกันภัย” ออกจำกบทบัญญัติดังกล่ำวได้ 
ท้ังนี้ รวมถึงบทก ำหนดโทษด้วย 

1.3 กำรท่ีก ำหนดให้นิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันภัยต้องร่วมรับผิด
กับบุคคลท่ีตนแต่งต้ังหรือมอบหมำยให้ท ำหน้ำท่ีนำยหน้ำประกันภัยไม่ว่ำบุคคลดังกล่ำวจะได้รับ
ใบอนุญำตหรือไม่นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรคุ้มครองประชำชนท่ีได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำ
ของบุคคลท่ีนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันภัยแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ท ำหน้ำท่ีดังกล่ำว 
ส ำหรับกำรไล่เบี้ยระหว่ำงนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันภัยและบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ัง
หรือมอบหมำยน้ันสำมำรถไล่เบ้ียได้ตำมหลักกำรของกฎหมำยในเรื่องตัวกำรตัวแทน หรือสำมำรถท ำเป็น
สัญญำระหว่ำงกันได้ 
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1.4 กำรท่ีมีบทบัญญัติให้มีกำรออกกฎกระทรวง ประกำศ หรือค ำสั่งภำยใน 180 วัน
นั้นเป็นเพียงบทเร่งรัดเท่ำนั้น หำกไม่สำมำรถออกกฎกระทรวง ประกำศ หรือค ำสั่งได้ทันภำยในก ำหนด
ระยะเวลำ 180 วัน กฎกระทรวง ประกำศ หรือค ำสั่งเดิมก็ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้ 

2. ควำมเห็นของผู้ประเมินวินำศภัยท่ีไม่เห็นด้วยในหลักกำรท่ีก ำหนดให้เฉพำะนิติบุคคล
เท่ำนั้นท่ีสำมำรถขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประเมินวินำศภัยได้ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลธรรมดำไม่อำจขอรับ
ใบอนุญำตเป็นผู้ประเมินวินำศภัยได้อีกต่อไปนั้น ส ำหรับเหตุผลประกอบข้อคัดค้ำนท่ีผู้ประเมินวินำศภัย
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำในปัจจุบันจะมีกำรแสดงใบอนุญำตต่อผู้เอำประกันภัย ในกำรเข้ำไปในพื้นท่ีเพื่อท ำ
กำรตรวจสอบและประเมินวินำศภัยซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เอำประกันภัยมีควำม
เชื่อมั่นและเป็นกำรแสดงตัวตนของผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีนั้น ส ำนักงำน คปภ. มีควำมเห็นว่ำ กำรก ำหนดให้มี
ใบอนุญำตผู้ประเมินวินำศภัยเฉพำะนิติบุคคลเพียงอย่ำงเดียว จะมีส่วนช่วยให้ประชำชนได้รับกำรบริกำร
ด้ำนกำรประเมินวินำศภัยท่ีเป็นระบบในรูปนิติบุคคล ซึ่งจะมีผู้ท่ีต้องรับผิดชอบท่ีชัดเจนและหำกเกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินกำรขึ้น มีระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน มีควำมสำมำรถในกำ ร
รับผิดชอบจำกควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร กำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจะสำมำรถท ำได้
สะดวกมำกขึ้นหำกอยู่ในรูปแบบนิติบุคคล และกำรท่ีมีใบอนุญำตเพียงประเภทเดียวจะไม่เป็นกำรสร้ำง
ภำระให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมำกเกินสมควรในกำรขออนุญำต ประกอบกับในปัจจุบันผู้ประเมินวินำศภัย
ส่วนใหญ่มีกำรสังกัดหรือจัดต้ังเป็นนิติบุคคลอยู่แล้ว นอกจำกนี้ ในกำรสั่งกำรให้กระท ำกำรและงดเว้น
กำรกระท ำกำรผู้ประเมินนิติบุคคล สำมำรถสั่งกำรพียงบำงส่วนได้ จึงไม่กระทบต่อบุคลำกรท่ีด ำเนินกำร
ภำยใต้นิติบุคคลดังกล่ำว 


