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เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติหลายประการในการกากับดูแล
ผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับบุคคลดังกล่าวมีบทบาทและความสาคัญต่อธุรกิจมากขึ้น ทั้งการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย การรับชาระเบี้ยประกันภัย ซึ่งการทาหน้าที่ดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง
แต่กฎหมายที่ใช้ในการกากับดูแลยังไม่เพียงพอเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนได้ ประกอบกับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น ผู้ทาหน้าที่ดังกล่าวจึงต้องมีการพัฒนาและเพิ่มพูน
ความรู้ทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการทาหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น บุคคลผู้ทา
หน้าที่ดังกล่าวจึงต้องคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยมากขึ้น และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยยังไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองประชาชน
จากการฉ้อฉลประกันภัย ดังนั้นการปรับปรุงบทบัญญัติในการกากับดูแลผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกัน
วินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการกากับการทาธุรกิจประกันภัยผ่านเทคโนโลยี ตลอดจนเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อคุ้มครอง
ประชาชนจากการฉ้อฉลประกันภัย จะส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้ธุรกิจประกันภัยในการบริหาร
ความเสี่ยงของตน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการทาประกันภัยที่สามารถสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับ
ชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
๒. ความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมาย
เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประเมินวินาศภัย
ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย มีบทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัยมากขึ้น และยังไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองประชาชนจากการฉ้อฉลประกันภัย จึงสมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกากับดูแลผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกัน
วินาศภัย ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัย และกาหนดบทบัญญัติให้การฉ้อฉลประกันภัยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
๓. หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ในส่วนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกากับดูแลผู้ประเมิน
วินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และกาหนดบทบัญญัติให้การฉ้อฉล
ประกันภัยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
๔. สาระสาคัญ
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
(๑) วันที่เริ่มใช้บังคับ
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
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(๒) กาหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันภัย
กาหนดให้การดาเนินการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ หากกระทาขึ้นโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเป็นการกาหนดรูปแบบ วิธีการปฏิบัติสาหรับธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะ ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้แล้ว
(๓) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการนาข้อความหรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากบริษัทของตัวแทนประกันวินาศภัย
ยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว และนาไประบุไว้ในมาตราที่ให้อานาจคณะกรรมการประกาศ
กาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนใดๆ ให้ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยปฏิบัติ
(๔) กาหนดให้ผู้ประเมินวินาศภัยบุคคลธรรมดาต้องกระทาการในนามของนิติบุคคลที่ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
กาหนดให้การยื่นคาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยของบุคคลธรรมดาต้องยื่นหนังสือ
แสดงความต้องการของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยด้วย และในใบอนุญาตเป็นผู้ประเมิน
วินาศภัยของบุคคลธรรมดา ให้ระบุด้วยว่ากระทาการในนามของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมิน
วินาศภัยใด
(๕) เพิ่มคุณสมบัติของผู้ประเมินวินาศภัยประเภทนิติบุคคล และแก้ไขคุณสมบัติของผู้ประเมิน
วินาศภัยบุคคลธรรมดาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
กาหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นประเมินวินาศภัยประเภทนิติบุคคล
โดยต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งมีลักษณะตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด (บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด
หรือเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) มีสานักงานในประเทศไทย มีผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานที่มี
คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด (ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และมีความเหมาะสม) และมีระบบงานและบุคลากร ที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจผู้
ประเมินวินาศภัยในสาขาวิชาชีพ และจานวน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด รวมถึงต้องไม่มีประวัติเสียหาย หรือดาเนินการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือ
ความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นประเมินวินาศภัยบุคคลธรรมดา ให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น ต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ กรณีไม่เคยต้องโทษจาคุก
ให้รวมถึงกรณีไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษ หรือรอการกาหนดโทษหรือไม่ก็ตาม และต้องไม่มีประวัติเสียหาย
หรือดาเนินการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพใน
ฐานะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งรายละเอียดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
เช่น ต้องไม่เคยถูกลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาตจากหน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ หรือถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๖) กาหนดให้ผู้ประเมินวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบและประเมินวินาศ
ภัยที่บริษัทจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยต้องจัดให้มีผู้ประเมินวินาศภัยประเภทบุคคลธรรมดาเป็น
ผู้ทาการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ และมีหน้าที่ควบคุมดูแล ผู้ประเมินวินาศ
ภัยประเภทบุคคลธรรมดาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
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กาหนดให้การประเมินวินาศภัยจะต้องดาเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัยนิติบุคคลเท่านั้น
โดยให้มีผู้ประเมินวินาศภัยประเภทบุคคลธรรมดาเป็นผู้ทาการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยในนามผู้
ประเมินวินาศภัยนิติบุคคลดังกล่าว และผู้ประเมินวินาศภัยนิติบุคคลมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ประเมินวินาศภัย
ประเภทบุคคลธรรมดาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
(๗) ปรับปรุงมาตรการลงโทษผู้ประเมินวินาศภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เพิ่มมาตรการลงโทษ โดยการสั่งระงับการออก ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย โดย
การสั่งการจะพิจารณาตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งกรณี รวมถึงปรับปรุงถ้อยคาที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการลงโทษอื่นๆ ให้รวมถึงการสั่งระงับการออก ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยด้วย
(๘) แก้ไขคุณสมบัติของตัวแทนประกันวินาศภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
กาหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ กรณีไม่เคยต้องโทษจาคุกให้
รวมถึงกรณีไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษ หรือรอการกาหนดโทษหรือไม่ก็ตาม และการไม่เคยถูกเพิกถอนให้
รวมถึงตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตด้วย
กาหนดเพิ่มคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ว่าต้องไม่มีประวัติ
เสียหาย หรือดาเนินการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งรายละเอียดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด เช่น ต้องไม่เคยถูกลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาตจากหน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ หรือถูกลงโทษตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย
(๙) กาหนดให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องร่วมรับผิดต่อการ
กระทาของบุคคลธรรมดาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ที่ได้ก่อขึ้นจากการกระทาการ
เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของนิติบุคคลนั้น และห้ามนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัยตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไปชี้ช่องหรือจัดการ
ให้บุคคลทาสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท
กาหนดให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีความรับผิดชอบใน
การดาเนินการของบุคคลธรรมดาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในสังกัด ที่ได้กระทาขึ้นจาก
การกระทาการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของนิติบุคคลนั้น รวมถึงห้ามไม่ให้นิติบุคคลไปมอบหมายบุคคล
ธรรมดาที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยไปชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทาสัญญาประกันภัยกับ
บริษัท
(๑๐) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยในการ
แสดงใบอนุญาต และหนังสือมอบอานาจจากบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท
ยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว และนาไประบุไว้ในมาตราที่ให้อานาจคณะกรรมการประกาศ
กาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนใดๆ ให้ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ปฏิบัติ
(๑๑) แก้ไขคุณสมบัติของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัย ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
กาหนดรายละเอียดคุณสมบัติของนิติบุคคลซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศ
ภัย ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เป็นนิติบุคคลซึ่งมีลักษณะตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด (บริษัทจากัด
บริษัทมหาชนจากัด หรือเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) มีผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานที่มี
คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด (ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
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ความสามารถ และมีความเหมาะสม) มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจนายหน้า
ประกันวินาศภัยตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด รวมถึงต้องไม่มีประวัติเสียหาย หรือดาเนินการใดที่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจักต้องมี
ตามวิสัยและพฤติการณ์ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
กาหนดเพิ่มคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ว่าต้องไม่มีประวัติ
เสียหาย หรือดาเนินการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งรายละเอียดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
(๑๒) กาหนดข้อห้ามมิให้ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยกระทาการ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นไปอย่างเหมาะสม
เพิ่มบทบัญญัติห้ามมิให้ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ให้ประโยชน์
เป็นพิเศษแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ เป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศกาหนด ห้ามมิให้รับชาระเบี้ยประกันภัยจากผู้
เอาประกันภัยลดลงต่ากว่าจานวนที่ต้องชาระ และห้ามนาข้อความหรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไม่ได้
รับความเห็นชอบจากบริษัทไปใช้ในการชักชวน ชี้ช่องให้บุคคลทาสัญญาประกันวินาศภัย
(๑๓) กาหนดให้อานาจคณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนใดๆ
ให้ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ปฏิบัติ
เพิ่มบทบัญญัติให้อานาจคณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดเกี่ยวกับ
(๑) การชักชวน ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทาสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท
(๒) การกาหนดจานวนบริษัทที่นายหน้าประกันวินาศภัยต้องทาการ ชี้ช่องหรือจัดการให้
บุคคลทาสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท
(๓) การรับ การเก็บรักษา หรือการส่งเบี้ยประกันภัย
(๔) การโฆษณา
(๕) การเปิดเผยข้อมูล
(๖) การดาเนินงานของตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการกากับดูแลสากล
(๑๔) กาหนดให้ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
เพิ่มบทบัญญัติให้อานาจคณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพที่ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องปฏิบัติ
(๑๕) กาหนดให้อานาจนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย
เพิ่มกรอบอานาจของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของตัวแทนประกันวินาศภัย
(๑๖) ปรับปรุงมาตรการลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น
เพิ่มมาตรการลงโทษ โดยการสั่งให้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการทั้งหมดหรือบางส่วน สั่ง
ระงับการออก ต่ออายุ หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัย โดยการสั่งการตามมาตรการต่างๆ จะพิจารณาตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งกรณี
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(๑๗) กาหนดให้นายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตไม่กระทาการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
เพิ่มบทบัญญัติให้นายทะเบียนมีอานาจในการเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่นายหน้าประกัน
วินาศภัยใดไม่กระทาการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามที่ได้รับใบอนุญาตในปริมาณที่นายหน้าประกัน
วินาศภัยพึงประกอบตามปกติตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกาหนด และไม่ดาเนินการกระทาการเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยตามที่นายทะเบียนมีคาสั่ง
(๑๘) กาหนดระยะเวลาใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการแก่ผู้ถูกสั่งระงับการออก ต่ออายุ พักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย
เพิ่มบทบัญญัติกาหนดสิทธิแก่ผู้ถูกสั่งระงับการออก ต่ออายุ พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ในการอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รวมถึงขยายเวลาการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเป็น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งคาสั่ง
(๑๙) บทกาหนดโทษ
แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษตามมาตราที่เพิ่มขึ้นใหม่ ทั้งนี้ อัตราโทษสาหรับความผิด
เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งอัตราโทษดังกล่าวจะมีสัดส่วนต่ากว่า
อัตราโทษอื่นๆ ที่กาหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒๐) กาหนดให้การฉ้อฉลประกันภัยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
กาหนดให้การฉ้อฉลประกันภัยเป็นความผิดตามกฎหมาย โดยกาหนดความผิดสาหรับ
การกระทา ดังนี้
(ก) ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นให้ทาสัญญาประกันภัยกับบริษัท แต่ไม่ดาเนินการให้มีการทาสัญญา
ประกันภัยเกิดขึน้ และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม
(ข) ผู้ที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็น
เท็จในการเรียกร้อง ทั้งนี้ รวมถึงผู้ที่กระทาด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกด้วย
(ค) ผู้ที่ให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลของบริษัท เพื่อจูงใจ
ให้ดาเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลของบริษัทที่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดด้วย
(๒๑) บทเฉพาะกาล
กาหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามกฎหมายเดิม และใบอนุญาตยังไม่สิ้นสุดในวันที่ร่าง
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใบอนุญาตยังคงมีผลต่อไป ทั้งนี้ ในการต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยตามกฎหมายเดิม และใบอนุญาตยัง
ไม่สิ้นสุดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และประสงค์จะเป็นผู้ประเมินวินาศภัยของผู้ประเมินวินาศภัยนิติ
บุคคลใด ให้ยื่นหนังสือแสดงความต้องการของของผู้ประเมินวินาศภัยนิติบุคคลนั้น ต่อนายทะเบียนเพื่อระบุใน
ใบอนุญาตว่ากระทาการในนามของนิติบุคคลนั้น
กาหนดให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศ เงื่อนไข หรือคาสั่งที่ออกตามกฎหมายเดิมที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันทีร่ ่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับร่าง
พระราชบัญญัตินี้

๖
๕. ประโยชน์
๑. เกิดความยืดหยุ่นในการกากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการประเมินวินาศภัย โดยภายใต้ผู้ประเมินวินาศภัยนิติบุคคลจะ
ประกอบไปด้วยผู้ประเมินวินาศภัยบุคคลธรรมดาในสาขาต่างๆ (เช่น วิศวกรรม เคมี) ทาให้การประเมินวินาศ
ภัยจะสามารถครอบคลุมได้ทุกด้าน
๓. คัดกรองผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยให้เป็นผู้
ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เนื่องจากตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยจะเป็นผู้ที่
ต้องให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และรับเงินจากผู้ขอเอาประกันภัย ดังนั้น ความ
น่าเชื่อถือของผู้ที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ
๔. มีการกาหนดมาตรการในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศ
ภัย โดยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคว่าจะ
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง หรือไม่ถูกบังคับให้ต้องซื้อบริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยใดๆ
๖. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น
(๑) หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๒) สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

