
บทที่ 6  
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 

ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัย
นานาชาติและการเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล 

บทบาทของนายหนา้ประกนัภัยต่อสังคม 
 

อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ 
อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์ 
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6-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

บทท่ี 6 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ก าหนดโดยสมาคม                     นว. 2 
 ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติและการเป็นนายหน้า      (1 ชั่วโมง) 
 ประกันภัยนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยตอ่สังคม    
         
เรื่องที่   

6.1  ความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
6.2  องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
6.3  มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัย 
6.4  การเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล และบทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม 

  
แนวคิด  

1.  ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ในปัจจุบันได้มีการด าเนินธุรกิจทั้ง
ในรูปแบบข้ามชาติและข้ามสาขา รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อของภาคการเงินทั้งระบบทั่วโลก จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสากลขึ้น ซึ่งบุคลากรในภาคอุตส าหกรรม
ประกันภัยจะต้องมีมุมมองในภาพรวมของการก ากับดูแลระดับสากล เพื่อเกิดความเข้าใจและเป็นพื้นฐาน
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศของ
ตน 

2.  ความเข้าใจในมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย จะท าให้บุคลากรในภาคธุรกิจประกันภัย มีความ
เข้าใจในหลักการและเหตุผลของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ซึ่งเก่ียวข้องกับตนเอง ส่งผลช่วยให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาการปฏิบัติในธุรกิจประกันภัย และการ
ให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยแต่ละข้อมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ หลักการ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ 

3.  มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัยทั้งตัวแทนและนายหน้า
ประกันภัยโดยตรง แสดงให้เห็นถึงเหตุผลและแนวทางการก ากับดูแลที่มีต่อคนกลางประกันภัยในด้าน 
ต่างๆ ซึ่งการมีความรู้และเข้าใจในมาตรฐานสากลดังกล่าว จะท าให้คนกลางประกันภัยทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีและสามารถพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

4.  นิติบุคคลที่ต้องการจะด าเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง พร้อมทั้งด าเนินธุรกิจตามบทบาทของนายหน้าประกันภัยในฐานะผู้มีความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัยและความเสี่ยงภัย ซึ่งจะช่วย
ให้ทั้งภาคธุรกิจประกันภัย และสังคมได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่ดี ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีความ
มั่นคงและขยายตัวมากข้ึน 

 
 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-3 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้  
2.  อธิบายองค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้ 
3.  อธิบายมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัยได้ 
4.  อธิบายการด าเนินการเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลและบทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคมได้ 
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6-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

บทท่ี 6 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ก าหนดโดยสมาคม                     นว. 2 
 ผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติและการเป็นนายหน้า      (1 ชั่วโมง) 
 ประกันภัยนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยตอ่สังคม    
         
เรื่องที่   

6.1  ความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
6.2  องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
6.3  มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัย 
6.4  การเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล และบทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม 

  
แนวคิด  

1.  ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ในปัจจุบันได้มีการด าเนินธุรกิจทั้ง
ในรูปแบบข้ามชาติและข้ามสาขา รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อของภาคการเงินทั้งระบบทั่วโลก จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสากลขึ้น ซึ่งบุคลากรในภาคอุตส าหกรรม
ประกันภัยจะต้องมีมุมมองในภาพรวมของการก ากับดูแลระดับสากล เพื่อเกิดความเข้าใจและเป็นพื้นฐาน
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศของ
ตน 

2.  ความเข้าใจในมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย จะท าให้บุคลากรในภาคธุรกิจประกันภัย มีความ
เข้าใจในหลักการและเหตุผลของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ซึ่งเก่ียวข้องกับตนเอง ส่งผลช่วยให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาการปฏิบัติในธุรกิจประกันภัย และการ
ให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยแต่ละข้อมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ หลักการ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ 

3.  มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัยทั้งตัวแทนและนายหน้า
ประกันภัยโดยตรง แสดงให้เห็นถึงเหตุผลและแนวทางการก ากับดูแลที่มีต่อคนกลางประกันภัยในด้าน 
ต่างๆ ซึ่งการมีความรู้และเข้าใจในมาตรฐานสากลดังกล่าว จะท าให้คนกลางประกันภัยทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีและสามารถพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

4.  นิติบุคคลที่ต้องการจะด าเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง พร้อมทั้งด าเนินธุรกิจตามบทบาทของนายหน้าประกันภัยในฐานะผู้มีความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัยและความเสี่ยงภัย ซึ่งจะช่วย
ให้ทั้งภาคธุรกิจประกันภัย และสังคมได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่ดี ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีความ
มั่นคงและขยายตัวมากข้ึน 

 
 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-3 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้  
2.  อธิบายองค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้ 
3.  อธิบายมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัยได้ 
4.  อธิบายการด าเนินการเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลและบทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคมได้ 
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6-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

เรื่องที่ 6.1  
ความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
    

 
ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน การพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นธุรกิจที่สามารถระดมเงินออมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่
คาดว่าจะเกิดขึ้น แต่เนื่องจากการบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรม์ประกันภัย
หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและ
ผู้รับประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคง
ทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง 
ยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพเพียงพอ
และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น เพื่อให้
เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไปปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม  
ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่างๆ ประมาณ 140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงาน
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตาม
มติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซึ่งในขณะนั้น กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยของประเทศไทย หลังจากได้มีการจัดตั้งสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการ
จัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 
2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดยได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคาร-

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-5 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

พาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 
จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าว
สอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยใช้ชื่อ Insurance 
Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs) 1 October 2011 ประกอบไป
ด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 อย่างไรก็ตาม มาตรฐานฉบับ
ดังกล่าวยังได้รับการทบทวนและปรับปรุงในบางส่วนอีกครั้ง โดยในปี 2555 ได้มีการปรับปรุง มาตรฐาน ICP 9 การ
ตรวจสอบและการรายงาน ปี 2556 ปรับปรุง มาตรฐาน ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย และปี 2558 ได้มีการปรับปรุง มาตรฐาน ICP 4 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ICP 5 
ความเหมาะสมของบุคลากร ICP 7 บรรษัทภิบาล ICP 8  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ICP 23 การ
ก ากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม และ ICP 25 ความร่วมมือและการประสานงานด้านการก ากับดูแล โดยได้มีการ
ประกาศใช้เป็นฉบับเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดในปัจจุบัน  

   
2. หลักการของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ ดี 
ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย  
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

เรื่องที่ 6.1  
ความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐาน 
การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
    

 
ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งของภาคการเงิน ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงิน การพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคมเป็นอย่างมาก โดยเป็นธุรกิจที่สามารถระดมเงินออมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่
คาดว่าจะเกิดขึ้น แต่เนื่องจากการบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น กรมธรรม์ประกันภัย
หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นสินค้าที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระหว่างผู้เอาประกันภัยและ
ผู้รับประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ซึ่งการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยเพื่อท าสัญญา
ประกันภัย ท าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงในการที่บริษัทประกันภัยเกิดปัญหาทางด้านการเงินหรือด้านการ
ด าเนินธุรกิจในระหว่างที่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับใช้ ในส่วนของบริษัทประกันภัยนั้น การรับประกันภัยเป็นการ
รับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบริษัทจ าเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอต่อภาระผูกพัน
และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัย 
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคง
ทางการเงิน และก ากับดูแลให้บริษัทประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง 
ยุติธรรมและมีความน่าความเชื่อถือ การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพเพียงพอ
และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น เพื่อให้
เป็นมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลที่ถูกต้องส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในการน าไปปฏิบัติ  
 
1. ความเป็นมาของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ก าหนดขึ้นโดยสมาคม  
ผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เป็นสากลส าหรับหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศต่างๆ ประมาณ 140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมีหน่วยงาน
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตาม
มติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซึ่งในขณะนั้น กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยของประเทศไทย หลังจากได้มีการจัดตั้งสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติหรือ IAIS ขึ้น ได้มีการ
จัดท าหลักการส าคัญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory Principles) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 
2540 ต่อมาสมาคมฯ ได้ทบทวนหลักการส าคัญดังกล่าว โดยได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการก ากับดูแลธนาคาร-
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พาณิชย์และการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จึงได้จัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 2543 
จากพื้นฐานของหลักการส าคัญดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) ขึ้น 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เอกสารฉบับนี้เป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก โดย IAIS มีเป้าหมายที่จะมีการ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าว
สอดคล้องกับสภาพธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน 

IAIS ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท ามาตรฐานฯ ฉบับตุลาคม 
2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก
น ามาใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4-5 ปี จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดประกันภัยและระบบการเงินในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน
ทั้งระบบทั่วโลก โดยการประชุมประจ าปีของ IAIS ครั้งที่ 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยใช้ชื่อ Insurance 
Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICPs) 1 October 2011 ประกอบไป
ด้วย 26 ICPs ซึ่งเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554 อย่างไรก็ตาม มาตรฐานฉบับ
ดังกล่าวยังได้รับการทบทวนและปรับปรุงในบางส่วนอีกครั้ง โดยในปี 2555 ได้มีการปรับปรุง มาตรฐาน ICP 9 การ
ตรวจสอบและการรายงาน ปี 2556 ปรับปรุง มาตรฐาน ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย และปี 2558 ได้มีการปรับปรุง มาตรฐาน ICP 4 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ICP 5 
ความเหมาะสมของบุคลากร ICP 7 บรรษัทภิบาล ICP 8  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ICP 23 การ
ก ากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม และ ICP 25 ความร่วมมือและการประสานงานด้านการก ากับดูแล โดยได้มีการ
ประกาศใช้เป็นฉบับเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดในปัจจุบัน  

   
2. หลักการของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 หลักการส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยคือ เพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลที่ ดี 
ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง (Stable) ในภาคธุรกิจประกันภัย  
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย (Policyholders) ผู้รับประโยชน์ 
(Beneficiaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาไปตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก ากับดูแลและ
แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยและสาขาอ่ืนในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางการเงินและทางระบบโดยรวม
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน 
 นอกจากนั้น ระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องให้ความส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัย และกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงการรวมตัวกันในภาคการเงิน ปัจจุบันความส าคัญของสาขาประกันภัยต่อ
ความมั่นคงในภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท าให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
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ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยได้รับความคุ้มครอง
และตลาดการเงินคงไว้ซึ่งความมั่นคง รวมทั้งเพื่อลดการแพร่กระจายของความเสี่ยงจากสาขาการเงินหนึ่งไปสู่สาขา
การเงินอ่ืน หรือจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศอ่ืน และเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างของการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ที่มีอยู่  
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 นอกจากหลักการส าคัญเพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ดีแล้ว การจัดท ามาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยยังมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1)  เพื่อให้เป็นพื้นฐานโครงสร้างของการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 2)  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานก าหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 3)  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบในการปรับปรุงการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 4)  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานส าหรับการประเมินด้านการก ากับดูแล เช่น การประเมินภาคการเงินตามมาตรฐาน 
สากล (Financial Sector Assessment Program: FSAP) ซึ่งเป็นการประเมินความมั่นคงของระบบการเงิน และ
ความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ การประเมินความต้องการใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงินและตลาดการเงินของประเทศ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติสากลภาคการเงินของประเทศ 
 ทั้งนี้ FSAP เป็นการด าเนินการโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank)  
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เรื่องที่ 6.2  
องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแล 
ธุรกิจประกันภัย 
  
 

มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยรู้จักกันในนามของ ICPs ได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์ และระดับการพัฒนาของธุรกิจประกันภัยและระบบการเงิน 
โดยมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก IAIS เมื่อเดือนตุลาคม 
2554 มีจ านวนทั้งสิ้น 26 ข้อ โดยโครงสร้างของแต่ละ ICPs มีองค์ประกอบและขอบเขต ดังนี้ 
 
1. องค์ประกอบของมาตรฐานการก ากับดูแลธรุกิจประกันภัย  
  มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) ฉบับเดือนตุลาคม 2554 เป็นกรอบการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่จัดท าขึ้นซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดย ICPs แต่ละข้อมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1)  หลักการ (ICP Statement) คือ หลักการสูงสุดของมาตรฐาน ICPs ซึ่งอธิบายถึงหลักการส าคัญและ
สิ่งจ าเป็นในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงด้านการเงิน และผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
 2)  มาตรฐาน (Standards) คือ ส่วนประกอบระดับถัดลงมาของโครงสร้าง ICPs ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ส าคัญใน
การด าเนินการตามหลักการของ ICP นั้นๆ 
 3)  แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material) คือ ส่วนประกอบสุดท้ายในโครงสร้าง ICPs เป็นแนวทางปฏิบัติ
โดยละเอียดในการด าเนินการตามหลักการและมาตรฐาน (ICP Statement/ Standards) โดยเป็นส่วนที่อธิบาย
รายละเอียด รวมทั้งยกตัวอย่างวิธีการในการด าเนินการ 
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ความเสี่ยงที่มีอยู่ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศต้องร่วมมือกัน เพื่อท าให้
มั่นใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยได้รับความคุ้มครอง
และตลาดการเงินคงไว้ซึ่งความมั่นคง รวมทั้งเพื่อลดการแพร่กระจายของความเสี่ยงจากสาขาการเงินหนึ่งไปสู่สาขา
การเงินอ่ืน หรือจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศอ่ืน และเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างของการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ที่มีอยู่  
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 นอกจากหลักการส าคัญเพื่อให้เกิดระบบการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ดีแล้ว การจัดท ามาตรฐานการก ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยยังมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1)  เพื่อให้เป็นพื้นฐานโครงสร้างของการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 2)  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานก าหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 3)  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบในการปรับปรุงการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 4)  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานส าหรับการประเมินด้านการก ากับดูแล เช่น การประเมินภาคการเงินตามมาตรฐาน 
สากล (Financial Sector Assessment Program: FSAP) ซึ่งเป็นการประเมินความมั่นคงของระบบการเงิน และ
ความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ การประเมินความต้องการใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงินและตลาดการเงินของประเทศ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติสากลภาคการเงินของประเทศ 
 ทั้งนี้ FSAP เป็นการด าเนินการโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank)  
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เรื่องที่ 6.2  
องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแล 
ธุรกิจประกันภัย 
  
 

มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยรู้จักกันในนามของ ICPs ได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์ และระดับการพัฒนาของธุรกิจประกันภัยและระบบการเงิน 
โดยมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก IAIS เมื่อเดือนตุลาคม 
2554 มีจ านวนทั้งสิ้น 26 ข้อ โดยโครงสร้างของแต่ละ ICPs มีองค์ประกอบและขอบเขต ดังนี้ 
 
1. องค์ประกอบของมาตรฐานการก ากับดูแลธรุกิจประกันภัย  
  มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) ฉบับเดือนตุลาคม 2554 เป็นกรอบการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยที่จัดท าขึ้นซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดย ICPs แต่ละข้อมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1)  หลักการ (ICP Statement) คือ หลักการสูงสุดของมาตรฐาน ICPs ซึ่งอธิบายถึงหลักการส าคัญและ
สิ่งจ าเป็นในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงด้านการเงิน และผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
 2)  มาตรฐาน (Standards) คือ ส่วนประกอบระดับถัดลงมาของโครงสร้าง ICPs ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ส าคัญใน
การด าเนินการตามหลักการของ ICP นั้นๆ 
 3)  แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material) คือ ส่วนประกอบสุดท้ายในโครงสร้าง ICPs เป็นแนวทางปฏิบัติ
โดยละเอียดในการด าเนินการตามหลักการและมาตรฐาน (ICP Statement/ Standards) โดยเป็นส่วนที่อธิบาย
รายละเอียด รวมทั้งยกตัวอย่างวิธีการในการด าเนินการ 
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 3)  การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศซึ่งมีผู้รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่ท าหน้าที่
ก าหนดกฎหมาย ข้อบังคับ ในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอาจแตกต่างจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด าเนินการ ICPs ที่ถูก
น าไปใช้ในประเทศนั้นจะต้องใช้โดยทั้ง 2 หน่วยงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตามจะต้อง
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้การด าเนินการตาม ICPs ของทั้งสองหน่วยงาน (หรือหลายหน่วยงาน)  
มีโครงสร้างที่สอดคล้องกัน 
 4)  หน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการในลักษณะที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีอ านาจเพียงพอตามกฎหมายส าหรับการด าเนินการตามหน้าทีข่องตน อย่างไรก็ตาม การมีอ านาจตามกฎหมาย
เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินการตาม ICPs หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องมีความสามารถในการ
ด าเนินการตามอ านาจที่มีอยู่ และจะต้องท าให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายเหล่านั้น นอกจากนั้น 
หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องมีทรัพยากรและความสามารถที่จ าเป็นเพียงพอ เพื่อให้การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 ตัวอย่าง รูปแบบโครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs)  
 
 

ICP 1 …………………………………………………………………. 
  หลักการ (ICP Statement)…………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
  
 บทน าหรือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น (บาง ICPs อาจมีการกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบท
น า) ................................................................................................................................................. ................................... 
 1.1)  มาตรฐาน (Standards)……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………. 
  1.1.1  แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   1.1.2  แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.2)  มาตรฐาน (Standards)……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………. 
  1.2.1  แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  1.2.2  แนวทางปฏิบัติ (Guidance Material)……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

2. ขอบเขตของมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย  
 1)  ICPs สามารถน าไปใช้ได้กับทุกประเทศ/ภูมิภาค โดยไม่ต้องค านึงถึงระดับการพัฒนาของตลาดประกันภัย 
และชนิดของผลิตภัณฑ์หรือการบริการด้านประกันภัย หน่วยงานก ากับดูแลฯ จะต้องน าข้อก าหนดและการด าเนินการใน
การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะ ขนาด ความซับซ้อนของแต่ละบริษัทซึ่งมีความเสี่ยง
แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่มีในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 2)  ICPs สามารถน าไปใช้ได้กับทุกบริษัทประกันภัย ไม่ว่าจะมีรัฐบาลควบคุมหรือถือหุ้ น หรือเป็นของ
ภาคเอกชนโดยสมบูรณ์ เมื่อไรก็ตามที่มีการด าเนินธุรกิจประกันภัย รวมถึงการด าเนินธุรกิจประกันภัยในรูปแบบ  
e-Commerce 
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มีโครงสร้างที่สอดคล้องกัน 
 4)  หน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการในลักษณะที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีความจ าเป็นที่
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ภาคเอกชนโดยสมบูรณ์ เมื่อไรก็ตามที่มีการด าเนินธุรกิจประกันภัย รวมถึงการด าเนินธุรกิจประกันภัยในรูปแบบ  
e-Commerce 
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เรื่องที่ 6.3  
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 
กับคนกลางประกันภัย 
   
 

สมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS) จัดท ามาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Core Principles: ICPs) ทั้งฉบับเดือนตุลาคม 2554 และฉบับปรับปรุงเดือน พฤศจิกายน 2558 ขึ้น โดย
คณะท างานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจากประเทศสมาชิกที่มี 
การพัฒนาแตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลายและให้มาตรฐานฉบับปัจจุบันสามารถน าไปใช้ได้
อย่างทั่วถึง ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐานทั้งสิ้น 26 ข้อ ดังนี้ 

ICP  1  วัตถุประสงค์ อ านาจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่ก ากับดูแล (Objectives, Powers and 
Responsibilities of the Supervisor) 

ICP  2  หน่วยงานที่ก ากับดูแล (Supervisor) 
ICP  3  การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อก าหนดในเร่ืองการรักษาความลับ (Information Exchange and 

Confidentiality Requirements) 
ICP  4  การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Licensing) 
ICP  5  ความเหมาะสมของบุคลากร (Suitability of Persons) 
ICP  6  การเปลี่ยนแปลงอ านาจการบริหารและการถ่ายโอนธุรกิจ (Changes in Control and Portfolio 

Transfers) 
ICP  7  บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 
ICP  8  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Controls) 
ICP  9  การตรวจสอบและการรายงาน (Supervisory Review and Reporting) 
ICP  10 มาตรการส าหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ (Preventive and Corrective Measures) 
ICP  11  การปฏิบัติตามกฎหมาย (Enforcement) 
ICP  12  การเลิกกิจการและออกจากตลาด (Winding-up and Exit from the Market) 
ICP  13  การประกันภัยต่อและการถ่ายโอนความเสี่ยงรูปแบบอ่ืนๆ (Reinsurance and Other Forms of 

Risk Transfer) 
ICP  14  การประเมินมูลค่า (Valuation) 
ICP  15  การลงทุน (Investment) 
ICP  16  การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมเพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Enterprise Risk Manage-

ment for Solvency Purposes) 
 ICP  17  ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 
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                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

 ICP  18  คนกลางประกันภัย (Intermediaries) 
 ICP  19  พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) 
 ICP  20  การเปิดเผยข้อมูล (Public Disclosure) 
 ICP  21  การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) 
 ICP  22  การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย  (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism) 
 ICP  23  การก ากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (Group-wide Supervision) 
 ICP  24  การดูแลเสถียรภาพระดับมหภาคและการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Macroprudential Surveil-
lance and Insurance Supervision) 
 ICP  25  ความร่วมมือและการประสานงานด้านการก ากับดูแล (Supervisory Cooperation and Coordi-
nation) 
 ICP  26  ความร่วมมือข้ามพรมแดนและการประสานงานด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Cross-
border Cooperation and Coordination on Crisis Management) 
 มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) ทั้ง 26 ICPs มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัย 
ทั้งสิ้น 4 ICPs คือ 
 1.  ICP  18 คนกลางประกันภัย (Intermediaries) 
 2.  ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) 
 3.  ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) 
 4.  ICP  22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism) 
 รายละเอียดเก่ียวกับ ICPs ที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัยมีดังนี้ 
 
1. มาตรฐาน ICP 18 คนกลางประกันภัย  
 มาตรฐาน ICP 18 คนกลางประกันภัย (Intermediaries) มีหลักการส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนด
และบังคับใช้ข้อบังคับส าหรับพฤติกรรมทางธุรกิจของคนกลางประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าด าเนินธุรกิจอย่างเป็น 
มืออาชีพและมีความโปร่งใส ซึ่ง ICP 18 ประกอบด้วย แนวคิดเบื้องต้น และมาตรฐาน ทั้งสิ้น 7 ข้อ ซึ่งภายใต้มาตรฐาน
ทั้งหมดมีแนวทางปฏิบัติและค าอธิบายรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับแต่ละมาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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1. มาตรฐาน ICP 18 คนกลางประกันภัย  
 มาตรฐาน ICP 18 คนกลางประกันภัย (Intermediaries) มีหลักการส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนด
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ทั้งหมดมีแนวทางปฏิบัติและค าอธิบายรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับแต่ละมาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
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บางประเภทมีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงกว่าประเภทอื่นๆ จึงจ าเป็นต้องมีสื่อกลางที่มีความสามารถและประสบ-
การณ์มากกว่า ด้วยเหตุดังกล่าวหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องระบุในใบอนุญาตเก่ียวกับประเภทของการประกันภัยที่
คนกลางประกันภัยได้รับอนุญาตให้เป็นสื่อกลาง โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญของคนกลางประกันภัย หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลอาจต้องพิจารณาการออกใบอนุญาตแบบต่ออายุเป็นชว่งๆ ซึ่งมีข้อดีคือสามารถประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ข้อบังคับของคนกลางประกันภัยเป็นระยะๆ 
 ก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้แก่คนกลางประกันภัย หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้มีการส่งใบสมัคร 
รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญ อาทิ ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ประวัติ หากเป็นรูปบริษัท (Incorporated) จะต้องส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  ข้อมูลการเป็นเจ้าของ ข้อเสนอเกี่ยวกับ
วิธีการหาเงินทุน เป็นต้น 

มาตรฐาน 18.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องก าหนดให้คนกลางประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศ 
ได้รับการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่า  คนกลางประกันภัยมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับภายหลังการออกใบอนุญาต ซึ่งการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องอาจรวมถึงการก าหนดให้คนกลางรายงานต่อ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล (Off-site Monitoring) โดยอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องการ เช่น งบการเงิน หรือหนังสือที่รับรอง
ความมั่นคงทางการเงินของคนกลางประกันภัย หนังสือรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี (ถ้ามี) ข้อมูลแหล่งที่ตั้งของธุรกิจ 
ส าหรับการตรวจสอบ ณ ที่ท าการธุรกิจ (On-site Inspection) ซึ่งอาจพิจารณาตามความจ าเป็น เช่น ตรวจสอบการ
ควบคุมภายใน แฟ้มข้อมูลลูกค้า เร่ืองร้องเรียน การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า เป็นต้น นอกเหนือจากการตรวจสอบ การ
วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยยังเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญในการประเมินการด าเนิน
ธุรกิจที่มีปัญหาในด้านคนกลางประกันภัย  

นอกเหนือจากการตรวจสอบแล้ว หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจมีการประชุมหารือร่วมกับคนกลางประกันภัย
เป็นประจ า และอาจใช้การตรวจสอบอ่ืน เช่น การตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัว (Mystery Shopping) เพื่อประเมินว่า
นโยบายคนกลางประกันภัยและขั้นตอนต่างๆ เป็นธรรมต่อลูกค้า วิธีการก ากับดูแลในบางประเทศ อาจใช้การก ากับ
ดูแลคนกลางประกันภัยทางอ้อมผ่านการก ากับดูแลของบริษัทประกันภัย ในบางประเทศอาจมีการจัดตั้ งองค์กรก ากับ
ดูแลตัวเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) เป็นองค์กรนอกภาครัฐที่ท าการก ากับดูแลอุตสาหกรรมหรือ
วิชาชีพในระดับหนึ่ง การก ากับดูแลของ SRO สามารถสนับสนุนการก ากับดูแลคนกลางประกันภัยผ่านกฎระเบียบของ
สมาชิกและข้อบังคับตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลควรแน่ใจว่า SRO มีมาตรฐานที่เหมาะสม และเข้า
แทรกแซงเมื่อเกิดข้อบกพร่อง 

มาตรฐาน 18.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยมีระดับความรู้และประสบการณ์ 
รวมถึงคุณธรรมและประสิทธิภาพ  
 บุคคลที่เป็นคนกลางประกันภัยควรมีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความรู้ทางวิชาชีพสามารถได้มา
โดยประสบการณ์ การศึกษา และการฝึกอบรม หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรแน่ใจว่าคนกลางประกันภัย
มีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมส าหรับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสื่อกลาง คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ควรเหมาะสมกับประเภทของสื่อกลางที่ด าเนินงานว่าเป็นตัวแทนส าหรับบริษัทประกันภัยหรือนายหน้า

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

6-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 
แนวคิดเบ้ืองต้น 
 
 แนวคิดเบื้องต้นกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภั ย ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ให้บริการเป็นสื่อกลางส าหรับลูกค้าในการท าสัญญาประกันภัยหรือประกันภัยต่อ  โดยการเป็นตัวประสานระหว่าง
บริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัย เช่น ตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล เป็นต้น คนกลางประกันภัยสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากการเป็นสื่อกลาง ซึ่งอาจรวมถึงการรับประกันภัย การจัดเก็บเบี้ยประกันภัย การบริหาร
จัดการ และการบริหารการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอีกด้วย ระบบคนกลางประกันภัยและการปฏิบัติงานของคนกลาง
ประกันภัยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับวัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย และพัฒนาการของตลาดประกันภัยของแต่ละ
ประเทศ ด้วยเหตุนี้ มาตรการในการก ากับคนกลางประกันภัยจึงมีความหลากหลาย และมีความแตกต่างจากกันใน  
แต่ละตลาดประกันภัยของแต่ละประเทศ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรพิจารณาใช้มาตรฐานนี้กับทุกองค์กร
ที่ท าหน้าที่หรือด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย โดยค านึงถึงลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและลูกค้า 
 โดยทั่วไปคนกลางประกันภัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ปฏิบัติหน้าท่ีในนามของลูกค้า ซึ่งเป็นอิสระจาก
บริษัทประกันภัยที่คนกลางประกันภัยน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ คนกลางประกันภัยนี้จะเรียกว่า “นายหน้า” (Broker/ 
Independent Financial Adviser) และ 2) ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันภัย เรียกว่า “ตัวแทน” (Agent/ 
Producer) ซึ่งคนกลางประกันภัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันภัยหนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง นอกจากนี้ 
บริษัทประกันภัยอาจใช้ช่องทางการจ าหน่ายหลายช่องทาง เพื่อท าการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย  รวมไปถึง
ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกับบริษัทประกันภัย โดยใช้ธนาคาร
เป็นช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 นอกจากนี้ คนกลางประกันภัยยังมีบทบาทที่ส าคัญในการส่งเสริมความเช่ือมั่นและความมั่นใจในภาคธุรกิจ
ประกันภัย รวมถึงส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการประกันภัยโดยการให้ค าแนะน าผู้บริโภคเพื่อให้สามารถตัดสินใจ
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ สามารถเข้าใจสิทธิประโยชน์ ลักษณะ และราคาของผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้า
เข้าใจถึงเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่จะได้จากผลิตภัณฑ์ประกันภัย อาจส่งผลให้มีการร้องเรียนคนกลางประกันภัยหรือ
บริษัทประกันภัยน้อยลง การส่งเสริมความรู้ทางประกันภัยและการเงินอย่างมืออาชีพของคนกลางประกันภัยนั้น เป็น
การให้บริการแก่ประชาชนและลูกค้า และช่วยส่งเสริมช่ือเสียงของคนกลางประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยโดยรวม  

 
 

มาตรฐาน 18.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องก าหนดให้คนกลางประกันภัยมีใบอนุญาต 
 มาตรฐานในข้อนี้ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดต่างๆ ที่ก าหนดให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยต้องก าหนดหรือบังคับให้คนกลางประกันภัยมีใบอนุญาต ซึ่งในแต่ละประเทศอาจเรียกกระบวนการดังกล่าว
แตกต่างกันไป เช่น “การออกใบอนุญาต” (Licensing) “การอนุญาต” (Authorization) หรือ “การลงทะเบียน” 
(Registration) โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถเลือกที่จะออกใบอนุญาตให้คนกลางประกันภัยในระดับองค์กร หรือ
ระดับบุคคล หรือทั้งสองอย่าง หน่วยงานก ากับดูแลจะต้องมีขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลทีเ่ป็นสือ่กลางประกันภัยนั้นมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมอยู่เสมอ นอกจากนี้ ธุรกิจประกันภัย 
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บางประเภทมีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงกว่าประเภทอื่นๆ จึงจ าเป็นต้องมีสื่อกลางที่มีความสามารถและประสบ-
การณ์มากกว่า ด้วยเหตุดังกล่าวหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องระบุในใบอนุญาตเก่ียวกับประเภทของการประกันภัยที่
คนกลางประกันภัยได้รับอนุญาตให้เป็นสื่อกลาง โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญของคนกลางประกันภัย หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลอาจต้องพิจารณาการออกใบอนุญาตแบบต่ออายุเป็นชว่งๆ ซึ่งมีข้อดีคือสามารถประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ข้อบังคับของคนกลางประกันภัยเป็นระยะๆ 
 ก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้แก่คนกลางประกันภัย หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้มีการส่งใบสมัคร 
รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญ อาทิ ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ประวัติ หากเป็นรูปบริษัท (Incorporated) จะต้องส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  ข้อมูลการเป็นเจ้าของ ข้อเสนอเกี่ยวกับ
วิธีการหาเงินทุน เป็นต้น 

มาตรฐาน 18.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องก าหนดให้คนกลางประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศ 
ได้รับการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่า  คนกลางประกันภัยมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับภายหลังการออกใบอนุญาต ซึ่งการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องอาจรวมถึงการก าหนดให้คนกลางรายงานต่อ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล (Off-site Monitoring) โดยอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องการ เช่น งบการเงิน หรือหนังสือที่รับรอง
ความมั่นคงทางการเงินของคนกลางประกันภัย หนังสือรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี (ถ้ามี) ข้อมูลแหล่งที่ตั้งของธุรกิจ 
ส าหรับการตรวจสอบ ณ ที่ท าการธุรกิจ (On-site Inspection) ซึ่งอาจพิจารณาตามความจ าเป็น เช่น ตรวจสอบการ
ควบคุมภายใน แฟ้มข้อมูลลูกค้า เร่ืองร้องเรียน การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้า เป็นต้น นอกเหนือจากการตรวจสอบ การ
วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยยังเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญในการประเมินการด าเนิน
ธุรกิจที่มีปัญหาในด้านคนกลางประกันภัย  

นอกเหนือจากการตรวจสอบแล้ว หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจมีการประชุมหารือร่วมกับคนกลางประกันภัย
เป็นประจ า และอาจใช้การตรวจสอบอ่ืน เช่น การตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัว (Mystery Shopping) เพื่อประเมินว่า
นโยบายคนกลางประกันภัยและขั้นตอนต่างๆ เป็นธรรมต่อลูกค้า วิธีการก ากับดูแลในบางประเทศ อาจใช้การก ากับ
ดูแลคนกลางประกันภัยทางอ้อมผ่านการก ากับดูแลของบริษัทประกันภัย ในบางประเทศอาจมีการจัดตั้ งองค์กรก ากับ
ดูแลตัวเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) เป็นองค์กรนอกภาครัฐที่ท าการก ากับดูแลอุตสาหกรรมหรือ
วิชาชีพในระดับหนึ่ง การก ากับดูแลของ SRO สามารถสนับสนุนการก ากับดูแลคนกลางประกันภัยผ่านกฎระเบียบของ
สมาชิกและข้อบังคับตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลควรแน่ใจว่า SRO มีมาตรฐานที่เหมาะสม และเข้า
แทรกแซงเมื่อเกิดข้อบกพร่อง 

มาตรฐาน 18.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยมีระดับความรู้และประสบการณ์ 
รวมถึงคุณธรรมและประสิทธิภาพ  
 บุคคลที่เป็นคนกลางประกันภัยควรมีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความรู้ทางวิชาชีพสามารถได้มา
โดยประสบการณ์ การศึกษา และการฝึกอบรม หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรแน่ใจว่าคนกลางประกันภัย
มีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมส าหรับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสื่อกลาง คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ควรเหมาะสมกับประเภทของสื่อกลางที่ด าเนินงานว่าเป็นตัวแทนส าหรับบริษัทประกันภัยหรือนายหน้า

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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แนวคิดเบ้ืองต้น 
 
 แนวคิดเบื้องต้นกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภั ย ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ให้บริการเป็นสื่อกลางส าหรับลูกค้าในการท าสัญญาประกันภัยหรือประกันภัยต่อ  โดยการเป็นตัวประสานระหว่าง
บริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัย เช่น ตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล เป็นต้น คนกลางประกันภัยสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากการเป็นสื่อกลาง ซึ่งอาจรวมถึงการรับประกันภัย การจัดเก็บเบี้ยประกันภัย การบริหาร
จัดการ และการบริหารการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอีกด้วย ระบบคนกลางประกันภัยและการปฏิบัติงานของคนกลาง
ประกันภัยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับวัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย และพัฒนาการของตลาดประกันภัยของแต่ละ
ประเทศ ด้วยเหตุนี้ มาตรการในการก ากับคนกลางประกันภัยจึงมีความหลากหลาย และมีความแตกต่างจากกันใน  
แต่ละตลาดประกันภัยของแต่ละประเทศ หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรพิจารณาใช้มาตรฐานนี้กับทุกองค์กร
ที่ท าหน้าที่หรือด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย โดยค านึงถึงลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและลูกค้า 
 โดยทั่วไปคนกลางประกันภัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ปฏิบัติหน้าท่ีในนามของลูกค้า ซึ่งเป็นอิสระจาก
บริษัทประกันภัยที่คนกลางประกันภัยน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ คนกลางประกันภัยนี้จะเรียกว่า “นายหน้า” (Broker/ 
Independent Financial Adviser) และ 2) ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันภัย เรียกว่า “ตัวแทน” (Agent/ 
Producer) ซึ่งคนกลางประกันภัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทประกันภัยหนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง นอกจากนี้ 
บริษัทประกันภัยอาจใช้ช่องทางการจ าหน่ายหลายช่องทาง เพื่อท าการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย  รวมไปถึง
ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกับบริษัทประกันภัย โดยใช้ธนาคาร
เป็นช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 นอกจากนี้ คนกลางประกันภัยยังมีบทบาทที่ส าคัญในการส่งเสริมความเช่ือมั่นและความมั่นใจในภาคธุรกิจ
ประกันภัย รวมถึงส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการประกันภัยโดยการให้ค าแนะน าผู้บริโภคเพื่อให้สามารถตัดสินใจ
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ สามารถเข้าใจสิทธิประโยชน์ ลักษณะ และราคาของผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้า
เข้าใจถึงเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่จะได้จากผลิตภัณฑ์ประกันภัย อาจส่งผลให้มีการร้องเรียนคนกลางประกันภัยหรือ
บริษัทประกันภัยน้อยลง การส่งเสริมความรู้ทางประกันภัยและการเงินอย่างมืออาชีพของคนกลางประกันภัยนั้น เป็น
การให้บริการแก่ประชาชนและลูกค้า และช่วยส่งเสริมช่ือเสียงของคนกลางประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยโดยรวม  

 
 

มาตรฐาน 18.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องก าหนดให้คนกลางประกันภัยมีใบอนุญาต 
 มาตรฐานในข้อนี้ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดต่างๆ ที่ก าหนดให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยต้องก าหนดหรือบังคับให้คนกลางประกันภัยมีใบอนุญาต ซึ่งในแต่ละประเทศอาจเรียกกระบวนการดังกล่าว
แตกต่างกันไป เช่น “การออกใบอนุญาต” (Licensing) “การอนุญาต” (Authorization) หรือ “การลงทะเบียน” 
(Registration) โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถเลือกที่จะออกใบอนุญาตให้คนกลางประกันภัยในระดับองค์กร หรือ
ระดับบุคคล หรือทั้งสองอย่าง หน่วยงานก ากับดูแลจะต้องมีขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลทีเ่ป็นสือ่กลางประกันภัยนั้นมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมอยู่เสมอ นอกจากนี้ ธุรกิจประกันภัย 
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ด าเนินงานในนามของลูกค้า และเมื่อได้รับคุณสมบัติทางวิชาชีพแล้วคนกลางประกันภัยควรเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ
อยู่เสมอ  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรท าให้แน่ใจว่าคนกลางประกันภัยอยู่ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพ ซึ่งเป็น
สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง โดยอาจก าหนดและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจที่คนกลางประกันภัยต้องปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจควรสอดคล้องกับกฎหมายและอาจครอบคลุมถึงการเจรจาระหว่างคนกลางประกันภัยและลูกค้า โดย  
คนกลางประกันภัยควรปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง ซึ่งควรมีคุณสมบัติส่วนบุคคล 
เช่น มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น 

มาตรฐาน 18.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยมีบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม 
 ส าหรับคนกลางประกันภัยที่เป็นรูปแบบองค์กร ควรอยู่ภายใต้กฎบรรษัทภิบาลขั้นต่ า ซึ่งอาจแตกต่างกันไป 
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของสื่อกลาง และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
กฎบรรษัทภิบาลขั้นต่ าส าหรับแต่ละสื่อกลางควรเพียงพอเพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมั่นคง และสามารถ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บรรษัทภิบาลที่ดีสามารถได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่ออกแนวทางปฏิบัติต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับคนกลางประกันภัยเก่ียวกับ
หน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งอาจประกอบด้วย การรักษามาตรฐานเรื่องความเหมาะสมของบุคลากร การรักษา
มาตรฐานที่เหมาะสมส าหรับพฤติกรรมทางธุรกิจ การมีระดับการควบคุมภายในที่เหมาะสม การเก็บรักษาแฟ้มและ
บันทึกต่างๆ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการก าหนด
กฎบรรษัทภิบาล หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องพิจารณาถึงการใช้กฎดังกล่าวกับกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว และ
องค์กรขนาดเล็กที่ด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย เนื่องจากธุรกิจที่มีขนาดเล็กอาจส่งผลให้กิจการเหล่านี้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎบรรษัทภิบาลเดียวกันกับบริษัทขนาดใหญ่ได้  

มาตรฐาน 18.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ต่อลูกค้า 
 1)  เงื่อนไขทางธุรกิจระหว่างคนกลางประกันภัยและลูกค้า 
 2)  ความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยที่ท างานด้วย  
 3)  ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนในกรณีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

  มาตรฐานข้อนี้ระบุเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัย ซึ่งในการก าหนดกฎระเบียบ
การเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่
แตกต่างกัน ระดับความรู้ของลูกค้าที่แตกต่างกัน การท าธุรกรรมของประเภทการประกันภัยที่แตกต่างกัน (เช่น ความ
แตกต่างระหว่างการประกันภัยเพื่อการพาณิชย์และการประกันภัยส่วนบุคคล) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจมีอิทธิพลต่อ
ลักษณะและเวลาในการเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลที่ส าคัญที่หน่วยงานก ากับดูแลควรก าหนดให้เปิดเผย ได้แก่ 

 1)  เงื่อนไขทางธุรกิจ คนกลางประกันภัยควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขทางธุรกิจแก่ลูกค้าก่อนการท า
สัญญาประกันภัย การน าเสนอข้อมูลอาจท าโดยวาจาและจัดส่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าในภายหลัง  ซึ่ง
เอกสารดังกล่าวอาจประกอบไปด้วย คนกลางประกันภัยเป็นตัวแทนหรือนายหน้า หน่วยงานที่ให้ใบอนุญาตและก ากับ
ดูแล บริการที่น าเสนอ (น าเสนอผลิตภัณฑ์จากทุกบริษัท บางบริษัท หรือบริษัทเดียว)  สิทธิในการยกเลิกและการ
ร้องเรียน การบริหารจัดการเงินของลูกค้า เป็นต้น 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-15 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

 2)  ความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยที่ท างานด้วย สถานะของคนกลางประกันภัยต่อบริษัทประกันภัย
สามารถบ่งบอกถึงขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่แนะน าต่อลูกค้า เช่น ในกรณีที่คนกลางประกันภัยสามารถเลือกน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียวหรือจากไม่กี่บริษัท ลูกค้าอาจต้องท าการศึกษาเพื่อค้นหาเงื่อนไขหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนในตลาด 
ที่ดีหรือเหมาะสมส าหรับตนมากกว่า  
  3)  ข้อมูลเก่ียวกับค่าตอบแทน โดยทั่วไป คนกลางประกันภัยได้รับค่าตอบแทนจากค่าธรรมเนียมและ 
ค่านายหน้าในรูปแบบต่างๆ ในบางประเทศที่ธุรกิจประกันภัยมีความก้าวหน้าและผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อน หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลอาจก าหนดให้คนกลางประกันภัยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าเมื่อมีการร้องขอ
จากลูกค้า หรือให้ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า โดยวิธีการสื่อสาร
ควรมีความชัดเจนและไม่ชักน าในทางที่ผิด ในกรณีของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีองค์ประกอบของการลงทุน หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลอาจก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อลูกค้าก่อนการซื้อขายกรมธรรม์ นอกจากนี้ ค่าตอบแทนบาง
ประเภทของคนกลางประกันภัยอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ในกรณีนี้คนกลางประกันภัยอาจ
พยายามน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้ามากกว่าแก่ลูกค้าโดยไม่ค านึงถึงความต้องการของลูกค้า 
ดังนั้น หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีขั้นตอนที่เข้มงวดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าได้  
ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานก ากับดูแลอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมและจ าเป็นส าหรับการ
ก าหนดข้อบังคับในเร่ืองของค่าตอบแทนให้มีความสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของตลาดประกันภัยของตน 

มาตรฐาน 18.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยที่บริหารจัดการเงินของลูกค้ามี
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีเพื่อปกป้องเงินดังกล่าว  
 ในการด าเนินธุรกิจประกันภัย คนกลางประกันภัยอาจต้องรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าหรือรับเงินจาก
บริษัทประกันภัยเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือคืนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้า ในบางประเทศอาจมีข้อบังคับทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกระแสเงินที่ถ่ายโอนจากลูกค้าผ่านคนกลางประกันภัยไปยังบริษัทประกันภัยและในทางกลับกัน 
ดังนั้น คนกลางประกันภัยควรมีนโยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่ อปกป้องเงินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อ
ผลประโยชน์ของลูกค้า ในการก าหนดข้อบังคับส าหรับคนกลางประกันภัยในการปกป้องเงินของลูกค้า หน่วยงานที่
ก ากับดูแลอาจต้องแนะน าให้มีนโยบายและขั้นตอนต่างๆ เช่น มีการแยกบัญชีของลูกค้าจากบัญชีส่วนตัวของคนกลาง
ประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝาก ประวัติ และการ
ตรวจสอบ เป็นต้น  

มาตรฐาน 18.7 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีมาตรการในการก ากับดูแลที่เหมาะสมกับคนกลางประกันภัย 
และมีอ านาจในการด าเนินการกับบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสื่อกลางโดยไม่มีใบอนุญาต 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการกับคนกลางประกันภัยตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่คนกลาง
ประกันภัยไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาตหรือข้อบังคับ หรือท าให้ลูกค้ามีความเสี่ยง เช่น ไม่ให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อลูกค้า 
นโยบายและขั้นตอนไม่ชัดเจน ระบบการควบคุมภายในและการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ
จัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีปัญหาเก่ียวกับความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นต้น โดยการด าเนินการของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรใช้กับคนกลางระดับองค์กรหรือรายบุคคลตามความเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นการแก้ไขหรือมี

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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6-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

ด าเนินงานในนามของลูกค้า และเมื่อได้รับคุณสมบัติทางวิชาชีพแล้วคนกลางประกันภัยควรเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ
อยู่เสมอ  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรท าให้แน่ใจว่าคนกลางประกันภัยอยู่ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพ ซึ่งเป็น
สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง โดยอาจก าหนดและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจที่คนกลางประกันภัยต้องปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจควรสอดคล้องกับกฎหมายและอาจครอบคลุมถึงการเจรจาระหว่างคนกลางประกันภัยและลูกค้า โดย  
คนกลางประกันภัยควรปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง ซึ่งควรมีคุณสมบัติส่วนบุคคล 
เช่น มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น 

มาตรฐาน 18.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยมีบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม 
 ส าหรับคนกลางประกันภัยที่เป็นรูปแบบองค์กร ควรอยู่ภายใต้กฎบรรษัทภิบาลขั้นต่ า ซึ่งอาจแตกต่างกันไป 
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของสื่อกลาง และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
กฎบรรษัทภิบาลขั้นต่ าส าหรับแต่ละสื่อกลางควรเพียงพอเพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมั่นคง และสามารถ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บรรษัทภิบาลที่ดีสามารถได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่ออกแนวทางปฏิบัติต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับคนกลางประกันภัยเก่ียวกับ
หน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งอาจประกอบด้วย การรักษามาตรฐานเรื่องความเหมาะสมของบุคลากร การรักษา
มาตรฐานที่เหมาะสมส าหรับพฤติกรรมทางธุรกิจ การมีระดับการควบคุมภายในที่เหมาะสม การเก็บรักษาแฟ้มและ
บันทึกต่างๆ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการก าหนด
กฎบรรษัทภิบาล หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องพิจารณาถึงการใช้กฎดังกล่าวกับกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว และ
องค์กรขนาดเล็กที่ด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย เนื่องจากธุรกิจที่มีขนาดเล็กอาจส่งผลให้กิจการเหล่านี้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎบรรษัทภิบาลเดียวกันกับบริษัทขนาดใหญ่ได้  

มาตรฐาน 18.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ต่อลูกค้า 
 1)  เงื่อนไขทางธุรกิจระหว่างคนกลางประกันภัยและลูกค้า 
 2)  ความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยที่ท างานด้วย  
 3)  ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนในกรณีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

  มาตรฐานข้อนี้ระบุเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคนกลางประกันภัย ซึ่งในการก าหนดกฎระเบียบ
การเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่
แตกต่างกัน ระดับความรู้ของลูกค้าที่แตกต่างกัน การท าธุรกรรมของประเภทการประกันภัยที่แตกต่างกัน (เช่น ความ
แตกต่างระหว่างการประกันภัยเพื่อการพาณิชย์และการประกันภัยส่วนบุคคล) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจมีอิทธิพลต่อ
ลักษณะและเวลาในการเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลที่ส าคัญที่หน่วยงานก ากับดูแลควรก าหนดให้เปิดเผย ได้แก่ 

 1)  เงื่อนไขทางธุรกิจ คนกลางประกันภัยควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขทางธุรกิจแก่ลูกค้าก่อนการท า
สัญญาประกันภัย การน าเสนอข้อมูลอาจท าโดยวาจาและจัดส่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าในภายหลัง  ซึ่ง
เอกสารดังกล่าวอาจประกอบไปด้วย คนกลางประกันภัยเป็นตัวแทนหรือนายหน้า หน่วยงานที่ให้ใบอนุญาตและก ากับ
ดูแล บริการที่น าเสนอ (น าเสนอผลิตภัณฑ์จากทุกบริษัท บางบริษัท หรือบริษัทเดียว)  สิทธิในการยกเลิกและการ
ร้องเรียน การบริหารจัดการเงินของลูกค้า เป็นต้น 
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 2)  ความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยที่ท างานด้วย สถานะของคนกลางประกันภัยต่อบริษัทประกันภัย
สามารถบ่งบอกถึงขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่แนะน าต่อลูกค้า เช่น ในกรณีท่ีคนกลางประกันภัยสามารถเลือกน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียวหรือจากไม่กี่บริษัท ลูกค้าอาจต้องท าการศึกษาเพื่อค้นหาเงื่อนไขหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนในตลาด 
ที่ดีหรือเหมาะสมส าหรับตนมากกว่า  
  3)  ข้อมูลเก่ียวกับค่าตอบแทน โดยทั่วไป คนกลางประกันภัยได้รับค่าตอบแทนจากค่าธรรมเนียมและ 
ค่านายหน้าในรูปแบบต่างๆ ในบางประเทศที่ธุรกิจประกันภัยมีความก้าวหน้าและผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อน หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลอาจก าหนดให้คนกลางประกันภัยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าเมื่อมีการร้องขอ
จากลูกค้า หรือให้ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า โดยวิธีการสื่อสาร
ควรมีความชัดเจนและไม่ชักน าในทางที่ผิด ในกรณีของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีองค์ประกอบของการลงทุน หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลอาจก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อลูกค้าก่อนการซื้อขายกรมธรรม์ นอกจากนี้ ค่าตอบแทนบาง
ประเภทของคนกลางประกันภัยอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ในกรณีนี้คนกลางประกันภัยอาจ
พยายามน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้ามากกว่าแก่ลูกค้าโดยไม่ค านึงถึงความต้องการของลูกค้า 
ดังนั้น หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีขั้นตอนที่เข้มงวดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าได้  
ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานก ากับดูแลอาจพิจารณาถึงความเหมาะสมและจ าเป็นส าหรับการ
ก าหนดข้อบังคับในเร่ืองของค่าตอบแทนให้มีความสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของตลาดประกันภัยของตน 

มาตรฐาน 18.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้คนกลางประกันภัยที่บริหารจัดการเงินของลูกค้ามี
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีเพื่อปกป้องเงินดังกล่าว  
 ในการด าเนินธุรกิจประกันภัย คนกลางประกันภัยอาจต้องรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าหรือรับเงินจาก
บริษัทประกันภัยเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือคืนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้า ในบางประเทศอาจมีข้อบังคับทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกระแสเงินที่ถ่ายโอนจากลูกค้าผ่านคนกลางประกันภัยไปยังบริษัทประกันภัยและในทางกลับกัน 
ดังนั้น คนกลางประกันภัยควรมีนโยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่ อปกป้องเงินของลูกค้าดังกล่าว เพื่อ
ผลประโยชน์ของลูกค้า ในการก าหนดข้อบังคับส าหรับคนกลางประกันภัยในการปกป้องเงินของลูกค้า หน่วยงานที่
ก ากับดูแลอาจต้องแนะน าให้มีนโยบายและขั้นตอนต่างๆ เช่น มีการแยกบัญชีของลูกค้าจากบัญชีส่วนตัวของคนกลาง
ประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝาก ประวัติ และการ
ตรวจสอบ เป็นต้น  

มาตรฐาน 18.7 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีมาตรการในการก ากับดูแลที่เหมาะสมกับคนกลางประกันภัย 
และมีอ านาจในการด าเนินการกับบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสื่อกลางโดยไม่มีใบอนุญาต 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการกับคนกลางประกันภัยตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่คนกลาง
ประกันภัยไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาตหรือข้อบังคับ หรือท าให้ลูกค้ามีความเสี่ยง เช่น ไม่ให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อลูกค้า 
นโยบายและขั้นตอนไม่ชัดเจน ระบบการควบคุมภายในและการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ
จัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีปัญหาเก่ียวกับความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นต้น โดยการด าเนินการของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรใช้กับคนกลางระดับองค์กรหรือรายบุคคลตามความเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นการแก้ไขหรือมี
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6-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

การลงโทษเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงมาตรการต่างๆ เช่น การจ ากัดการด าเนินงานทางธุรกิจ การพักงานหรือ
ยกเว้นบุคคลจากการด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย และการถอดถอนหรือไม่ต่อใบอนุญาต เป็นต้น 
 การด าเนินการก ากับดูแล อาจรวมถึงการด าเนินการต่อบริษัทประกันภัยในกรณีของการขายตรง หรือในกรณี
ที่บริษัทประกันภัยร่วมมือกับคนกลางประกันภัยในการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ก ากับดูแล การ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือการลงโทษต้องเหมาะสมกับข้อบกพร่อง การฝ่าฝืนกฎเพียงเล็กน้อยอาจจัดการได้โดย
การว่ากล่าวทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรโดยผู้บริหาร และมีการติดตามประเมินผล ในขณะที่ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อลูกค้าอาจต้องใช้มาตรการที่ร้ายแรงกว่า อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องแน่ใจว่ามี
กระบวนการที่ถูกต้องส าหรับคนกลางหรือบริษัทประกันภัยในการอุทธรณ์ต่อมาตรการการลงโทษของหน่วยงานที่
ก ากับดูแล 
 กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลคนกลางประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อก าหนดและก ากับดูแลคนกลาง
ประกันภัยให้ต้องมีใบอนุญาต มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น มีความรู้ ประสบการณ์ 
รวมถึงจรรยาบรรณในการให้บริการ รวมทั้งให้บริการลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งกฎหมาย 
กฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 18 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535, ฉบับท่ี 
2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

- มาตรา 4 ค าจ ากัดความนายหน้าประกันวินาศภัย 
- มาตรา 63 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 
- มาตรา 66 การรับเงินหรือเบี้ยประกันวินาศภัย 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ 
ออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. 2552 

- หมวดที่ 1 ประเภทใบอนุญาต 
- หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีจะขอรับใบอนุญาต 
- หมวดที่ 4 การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการ 
ออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติ- 
บุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554  

- หมวดที่ 1 หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีจะขอรับใบอนุญาต 
- หมวดที่ 3 หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจนายหน้า 
  ประกันวินาศภัยนิติบุคคล 
- หมวดที่ 4 การต่ออายุใบอนุญาต 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกัน 
วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554  

- หมวดที่ 2 การออกกรมธรรม์ 
- หมวดที่ 3 การเสนอขายกรมธรรม์ 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-17 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 18 
ประกาศ คปภ. เรื่องอัตราค่าจ้าง หรือค่าบ าเหนจ็ 
ส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. 2551 

- ข้อ 4 อัตราค่าจ้างหรือค่าบ าเน็จ 

ประกาศ ส านักงาน คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักสูตร
และวิธีการ การอบรมความรูเ้กี่ยวกับการประกัน
วินาศภัย ส าหรับผู้ขอรับและขอตอ่อายุใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2556 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 

- หมวดที่ 1 หลักสูตรการอบรม 
- หมวดที่ 2 สถาบันท่ีจัดอบรมและวิธีการอบรม 
- หมวดที่ 3 หนังสือรับรองการอบรม 

ค าสั่งนายทะเบยีนที่ 7/2556 เรื่อง ใหน้ิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงาน
เกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ 

- รายงานที่จะต้องยื่นต่อนายทะเบียน 

 
 

 เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานสากลในเรื่องคนกลางประกันภัย กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยของประเทศไทยที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจะต้องมี
หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และควรด าเนินธุรกิจสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมทั้งมีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า โดยมีหน้าที่ส าคัญที่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามและแนวทางที่ควรปฏิบัติ 
เช่น 
 (1)  ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน โดยการสอบใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมทั้งจะต้องแสดงใบอนุญาตทุกครั้งที่มีการชักชวนให้ลูกค้าท าสัญญาประกันภัย  
 (2)  รักษาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย และเข้ารับการอบรมความรู้ตาม
ระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้มีคุณสมบัติและความรู้ที่เพียงพอเหมาะสมตลอดการประกอบอาชีพการเป็นตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย 
 (3)  ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและสอดคล้องกับจรรยาบรรณของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย รวมทั้ง
ควรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
 (4)  เมื่อปฏิบัติหน้าที่การเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจะต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อลูกค้า โดยจะต้องไม่
แจ้งข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้ง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ ที่เกี่ยวข้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควร
ได้รับ 
 (5)  ออกเอกสารหลักฐานแสดงการรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยทุกครั้ง และมีการบริหารจัดการเงินของลูกค้า
อย่างมีมาตรฐานและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
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6-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

การลงโทษเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงมาตรการต่างๆ เช่น การจ ากัดการด าเนินงานทางธุรกิจ การพักงานหรือ
ยกเว้นบุคคลจากการด าเนินธุรกิจคนกลางประกันภัย และการถอดถอนหรือไม่ต่อใบอนุญาต เป็นต้น 
 การด าเนินการก ากับดูแล อาจรวมถึงการด าเนินการต่อบริษัทประกันภัยในกรณีของการขายตรง หรือในกรณี
ที่บริษัทประกันภัยร่วมมือกับคนกลางประกันภัยในการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ก ากับดูแล การ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือการลงโทษต้องเหมาะสมกับข้อบกพร่อง การฝ่าฝืนกฎเพียงเล็กน้อยอาจจัดการได้โดย
การว่ากล่าวทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรโดยผู้บริหาร และมีการติดตามประเมินผล ในขณะที่ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อลูกค้าอาจต้องใช้มาตรการที่ร้ายแรงกว่า อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องแน่ใจว่ามี
กระบวนการที่ถูกต้องส าหรับคนกลางหรือบริษัทประกันภัยในการอุทธรณ์ต่อมาตรการการลงโทษของหน่วยงานที่
ก ากับดูแล 
 กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลคนกลางประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อก าหนดและก ากับดูแลคนกลาง
ประกันภัยให้ต้องมีใบอนุญาต มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น มีความรู้ ประสบการณ์ 
รวมถึงจรรยาบรรณในการให้บริการ รวมทั้งให้บริการลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งกฎหมาย 
กฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 18 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535, ฉบับท่ี 
2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

- มาตรา 4 ค าจ ากัดความนายหน้าประกันวินาศภัย 
- มาตรา 63 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 
- มาตรา 66 การรับเงินหรือเบี้ยประกันวินาศภัย 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ 
ออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. 2552 

- หมวดที่ 1 ประเภทใบอนุญาต 
- หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีจะขอรับใบอนุญาต 
- หมวดที่ 4 การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการ 
ออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติ- 
บุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554  

- หมวดที่ 1 หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีจะขอรับใบอนุญาต 
- หมวดที่ 3 หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจนายหน้า 
  ประกันวินาศภัยนิติบุคคล 
- หมวดที่ 4 การต่ออายุใบอนุญาต 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกัน 
วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554  

- หมวดที่ 2 การออกกรมธรรม์ 
- หมวดที่ 3 การเสนอขายกรมธรรม์ 
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กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 18 
ประกาศ คปภ. เรื่องอัตราค่าจ้าง หรือค่าบ าเหนจ็ 
ส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. 2551 

- ข้อ 4 อัตราค่าจ้างหรือค่าบ าเน็จ 

ประกาศ ส านักงาน คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักสูตร
และวิธีการ การอบรมความรูเ้กี่ยวกับการประกัน
วินาศภัย ส าหรับผู้ขอรับและขอตอ่อายุใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2556 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 

- หมวดที่ 1 หลักสูตรการอบรม 
- หมวดที่ 2 สถาบันท่ีจัดอบรมและวิธีการอบรม 
- หมวดที่ 3 หนังสือรับรองการอบรม 

ค าสั่งนายทะเบยีนที่ 7/2556 เรื่อง ใหน้ิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงาน
เกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ 

- รายงานที่จะต้องยื่นต่อนายทะเบียน 

 
 

 เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานสากลในเรื่องคนกลางประกันภัย กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยของประเทศไทยที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจะต้องมี
หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และควรด าเนินธุรกิจสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมทั้งมีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า โดยมีหน้าที่ส าคัญที่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามและแนวทางที่ควรปฏิบัติ 
เช่น 
 (1)  ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน โดยการสอบใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมทั้งจะต้องแสดงใบอนุญาตทุกครั้งที่มีการชักชวนให้ลูกค้าท าสัญญาประกันภัย  
 (2)  รักษาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย และเข้ารับการอบรมความรู้ตาม
ระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้มีคุณสมบัติและความรู้ที่เพียงพอเหมาะสมตลอดการประกอบอาชีพการเป็นตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย 
 (3)  ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและสอดคล้องกับจรรยาบรรณของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย รวมทั้ง
ควรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
 (4)  เมื่อปฏิบัติหน้าที่การเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจะต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อลูกค้า โดยจะต้องไม่
แจ้งข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้ง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ ที่เกี่ยวข้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควร
ได้รับ 
 (5)  ออกเอกสารหลักฐานแสดงการรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยทุกครั้ง และมีการบริหารจัดการเงินของลูกค้า
อย่างมีมาตรฐานและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
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มาตรฐาน 19.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยจัดท าและปฏิบัติตาม
นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรท าให้แน่ใจว่าบริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และตรวจสอบว่านโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามหรือไม่ การ
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการปฏิบัติที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 (1)  พัฒนาผลิตภัณฑ์และท าการตลาดโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า  
 (2)  ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย  
 (3)  ลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า  
 (4)  ให้แน่ใจว่าค าแนะน าที่ให้ลูกค้ามีคุณภาพ 
 (5)  จัดการกับเร่ืองร้องเรียนและข้อพิพาทของลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
 (6)  ปกป้องข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
 (7)  ปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า 

  ข้อบังคับในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกรอบกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ต้องการคือให้เกิดการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทและคนกลาง
ประกันภัยมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง โดยจะต้องท าให้การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรม
องค์กร และมีนโยบายและขั้นตอนเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้เกิดการบังคับใช้ในองค์กร ในบางประเทศ
นโยบายและขั้นตอนของบริษัทและคนกลางประกันภัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมควรจัดส่งให้
หน่วยงานที่ก ากับดูแลพิจารณา โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจสนับสนุนให้บริษัทและคนกลางประกันภัยเผยแพร่
นโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชน โดยเฉพาะนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
การจัดการเรื่องร้องเรียน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

2.2  ด้านกระบวนการก่อนการขาย 
มาตรฐาน 19.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยค านึงถึงความต้องการของลูกค้า 

แต่ละประเภทในการพัฒนาและท าการตลาดผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 ในบางประเทศ การด าเนินการดังกล่าวสามารถท าได้ผ่านวิธีการให้การเห็นชอบผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยงานที่
ก ากับดูแลจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและ
กฎระเบียบในการคุ้มครองลูกค้า ในบางประเทศคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบการพัฒนาและท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ในหลักการ  
 ในกรณีที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีอ านาจในการให้การเห็นชอบเงื่อนไขสัญญาหรืออัตราเบี้ยประกันภัย 
กระบวนการให้การเห็นชอบควรมีความสมดุลระหว่างการให้ความคุ้มครองลูกค้ากับผลประโยชน์ของลูกค้าในด้าน
นวัตกรรมและการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัย การให้ความเห็นชอบเงื่อนไขสัญญาหรืออัตราเบี้ยประกันภัยอาจเหมาะ
กับบางกรณี โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ ในบางประเทศหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจออก
หลักการหรือแนวทางเพื่อให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตาม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท าการตลาดควรมีการ
พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า ควรมีการประเมินลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่และเอกสารที่เผยแพร่ โดยก่อนท า
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2. มาตรฐาน ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ  
 มาตรฐาน ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) มีหลักการส าคัญ คือ หน่วยงานที่
ก ากับดูแลต้องก าหนดพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับความเป็นธรรม ทั้งก่อนการท า
สัญญาจนกระทั่งได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันทุกข้อภายใต้สัญญา โดยมาตรฐานนี้ระบุให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยต้องด าเนินการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจในตลาดของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย โดยการ
ก าหนดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดย ICP 19 นี้ประกอบด้วย แนวคิดเบื้องต้น 
มาตรฐานทั้งสิ้น 13 ข้อ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ภายใต้มาตรฐานแต่ละข้อ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

 

 
แนวคิดเบ้ืองต้น 
 
 ข้อบังคับทางพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจมีส่วนช่วยสร้างความเช่ือมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจ
ประกันภัย ลดความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ช่วยสนับสนุนกรอบการบริหารความเสี่ยง และความมั่นคงทางการเงิน
โดยรวม และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงแข็งแรง โดยการสร้างความเท่าเทียมกันในการแข่งขันโดย
คงไว้ซึ่งการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรม 
ประเพณี กฎหมาย และพัฒนาการของภาคธุรกิจประกันภัยของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมักมีมาตรการในการ
ก ากับดูแลพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจที่หลากหลาย ความแตกต่างดังกล่าวควรน ามาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตาม ICP ข้อนี้ 
เพื่อให้สามารถได้ผลลัพธ์คือการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการ
ปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรม การกระท าการโดยสุจริต และการหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีผิดกฎหมาย  
 เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใต้ ICP19 ได้แบ่งมาตรฐานท้ังหมด ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการปฏิบัติการ
อย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า 2) ด้านกระบวนการก่อนการขาย และ 3) ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียด
มีดังนี ้
 

  
 2.1  ด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า 

มาตรฐาน 19.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติ
หน้าที่ต่อลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญ และความระมัดระวัง  
 หลักการของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังมีนัยส าคัญ คือ บริษัทประกันภัยและ
คนกลางประกันภัยควรปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงบุคคลที่มีความรอบคอบ รวมทั้งควรมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ดังกล่าว บริษัทประกันภัยควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและตัวแทนประกันภัยมี
มาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นธรรมที่ดี  
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มาตรฐาน 19.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยจัดท าและปฏิบัติตาม
นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรท าให้แน่ใจว่าบริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และตรวจสอบว่านโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามหรือไม่ การ
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการปฏิบัติที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 (1)  พัฒนาผลิตภัณฑ์และท าการตลาดโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า  
 (2)  ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย  
 (3)  ลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า  
 (4)  ให้แน่ใจว่าค าแนะน าที่ให้ลูกค้ามีคุณภาพ 
 (5)  จัดการกับเร่ืองร้องเรียนและข้อพิพาทของลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
 (6)  ปกป้องข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
 (7)  ปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า 

  ข้อบังคับในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกรอบกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ต้องการคือให้เกิดการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทและคนกลาง
ประกันภัยมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง โดยจะต้องท าให้การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรม
องค์กร และมีนโยบายและขั้นตอนเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้เกิดการบังคับใช้ในองค์กร ในบางประเทศ
นโยบายและขั้นตอนของบริษัทและคนกลางประกันภัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมควรจัดส่งให้
หน่วยงานที่ก ากับดูแลพิจารณา โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจสนับสนุนให้บริษัทและคนกลางประกันภัยเผยแพร่
นโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชน โดยเฉพาะนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
การจัดการเรื่องร้องเรียน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

2.2  ด้านกระบวนการก่อนการขาย 
มาตรฐาน 19.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยค านึงถึงความต้องการของลูกค้า 

แต่ละประเภทในการพัฒนาและท าการตลาดผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 ในบางประเทศ การด าเนินการดังกล่าวสามารถท าได้ผ่านวิธีการให้การเห็นชอบผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยงานที่
ก ากับดูแลจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและ
กฎระเบียบในการคุ้มครองลูกค้า ในบางประเทศคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบการพัฒนาและท าการตลาดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ในหลักการ  
 ในกรณีที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีอ านาจในการให้การเห็นชอบเงื่อนไขสัญญาหรืออัตราเบี้ยประกันภัย 
กระบวนการให้การเห็นชอบควรมีความสมดุลระหว่างการให้ความคุ้มครองลูกค้ากับผลประโยชน์ของลูกค้าในด้าน
นวัตกรรมและการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัย การให้ความเห็นชอบเงื่อนไขสัญญาหรืออัตราเบี้ยประกันภัยอาจเหมาะ
กับบางกรณี โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ ในบางประเทศหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจออก
หลักการหรือแนวทางเพื่อให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตาม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท าการตลาดควรมีการ
พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า ควรมีการประเมินลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่และเอกสารที่เผยแพร่ โดยก่อนท า
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2. มาตรฐาน ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ  
 มาตรฐาน ICP 19 พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ (Conduct of Business) มีหลักการส าคัญ คือ หน่วยงานที่
ก ากับดูแลต้องก าหนดพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับความเป็นธรรม ทั้งก่อนการท า
สัญญาจนกระทั่งได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันทุกข้อภายใต้สัญญา โดยมาตรฐานนี้ระบุให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยต้องด าเนินการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจในตลาดของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย โดยการ
ก าหนดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดย ICP 19 นี้ประกอบด้วย แนวคิดเบื้องต้น 
มาตรฐานทั้งสิ้น 13 ข้อ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ภายใต้มาตรฐานแต่ละข้อ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

 

 
แนวคิดเบ้ืองต้น 
 
 ข้อบังคับทางพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจมีส่วนช่วยสร้างความเช่ือมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจ
ประกันภัย ลดความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ช่วยสนับสนุนกรอบการบริหารความเสี่ยง และความมั่นคงทางการเงิน
โดยรวม และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงแข็งแรง โดยการสร้างความเท่าเทียมกันในการแข่งขันโดย
คงไว้ซึ่งการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรม 
ประเพณี กฎหมาย และพัฒนาการของภาคธุรกิจประกันภัยของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมักมีมาตรการในการ
ก ากับดูแลพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจที่หลากหลาย ความแตกต่างดังกล่าวควรน ามาพิจารณาเมื่อปฏิบัติตาม ICP ข้อนี้ 
เพื่อให้สามารถได้ผลลัพธ์คือการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการ
ปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรม การกระท าการโดยสุจริต และการหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีผิดกฎหมาย  
 เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใต้ ICP19 ได้แบ่งมาตรฐานท้ังหมด ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการปฏิบัติการ
อย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า 2) ด้านกระบวนการก่อนการขาย และ 3) ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียด
มีดังนี ้
 

  
 2.1  ด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า 

มาตรฐาน 19.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติ
หน้าที่ต่อลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญ และความระมัดระวัง  
 หลักการของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังมีนัยส าคัญ คือ บริษัทประกันภัยและ
คนกลางประกันภัยควรปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงบุคคลที่มีความรอบคอบ รวมทั้งควรมีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ดังกล่าว บริษัทประกันภัยควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและตัวแทนประกันภัยมี
มาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นธรรมที่ดี  
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การตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัทประกันภัยควรท าการพิจารณาผลิตภัณฑ์ในด้านรูปแบบ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
และวิธีการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้บริษัทประกันภัยสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม สามารถประเมินความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ และท าให้มั่นใจว่าช่องทางการจัดจ าหน่าย
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้บริษัทประกันภัยควรให้ความช่วยเหลือคนกลางประกันภัย เพื่อให้มั่นใจว่าคนกลาง
ประกันภัยเข้าใจตลาดเป้าหมายและลดความเสี่ยงในการเสนอขายผิดกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรฐาน 19.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยส่งเสริมผลิตภัณฑ์
และบริการด้วยความชัดเจน เป็นธรรม และไม่ชักน าในทางที่ผิด  
 ก่อนท าการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัทและคนกลางประกันภัยควรมั่นใจว่าข้อมูลที่จะน าเสนอนั้น
ถูกต้อง ชัดเจน และไม่มีการชักน าในทางที่ผิด ขั้นตอนการตรวจสอบที่ดีควรมีการพิจารณาจากผู้ตรวจสอบอิสระ 
ส าหรับการโฆษณาและสื่อต่างๆ ข้อมูลที่น าเสนอควรจะเข้าใจง่าย ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทาง 
ค่าสินไหมทดแทน และข้อจ ากัดอ่ืนๆ โดยไม่มีการตัดหรือลดข้อมูล หรือค าเตือนที่ส าคัญ 
 ในกรณีที่บริษัทและคนกลางประกันภัยตระหนักว่าข้อมูลที่น าเสนอไม่ถูกต้องและชัดเจน หรือชักน าในทางที่
ผิด บริษัทและคนกลางประกันภัยควรยกเลิกข้อมูลและแจ้งบุคคลที่เก่ียวข้องเก่ียวกับข้อมูลดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดเท่าที่
จะท าได้  

มาตรฐาน 19.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดข้อบังคับส าหรับบริษัทและคนกลางประกันภัยในเรื่อง
ของเวลาในการให้ข้อมูล และเนื้อหาของข้อมูลที่น าเสนอต่อลูกค้าระหว่างการขาย 
 บริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยควรมั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับกรมธรรม์ในเวลาที่
ถูกต้อง และในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทั้งก่อนและระหว่างการขาย ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวควรเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของลูกค้าก่อนท าสัญญา ควรมีการน าเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน เป็นธรรม 
และไม่ชักน าในทางที่ผิด โดยควรพยายามใช้ภาษาซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย และข้อมูลผลิตภัณฑ์ควรเป็นลาย -
ลักษณ์อักษรหรือสื่ออ่ืนๆ ที่มีความทนทาน ควรมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพของข้อมูลมากกว่าปริมาณซึ่งอาจท าให้
ลูกค้าไม่อ่านข้อมูล ทั้งนี้หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีหลักฐานการ
รับทราบข้อมูลจากลูกค้าว่าได้รับทราบและเข้าใจข้อมูลที่น าเสนอ 
 เนื้อหาของข้อมูลที่น าเสนอควรท าให้ลูกค้าเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์ และช่วยให้เข้าใจว่าท าไมผลิตภัณฑ์
นั้นจึงตรงตามความต้องการของตน ทั้งนี้ลักษณะของข้อมูลที่จ าเป็นต้องน าเสนอต่อลูกค้า ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น 
ความรู้และประสบการณ์ของลูกค้าในกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงและเงื่อนไขรวมถึงผลประโยชน์หลัก ข้อยกเว้น 
ข้อจ ากัด ความซับซ้อนของกรมธรรม์ เป็นต้น แม้ว่าข้อมูลที่ต้องน าเสนออาจแตกต่างกันออกไปส าหรับลูกค้าแต่ละราย 
แต่ควรมีการน าเสนอข้อมูลหลักที่จ าเป็น เช่น ชื่อบริษัทประกันภัย ประเภทของสัญญาประกันภัยที่น าเสนอรวมถึง
ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ ระดับของเบี้ยประกันภัย วันครบก าหนดการจ่ายเบี้ยประกันภัย วันเริ่มความคุ้มครองและ
สิ้นสุดความคุ้มครอง ค าอธิบายความเสี่ยงที่รับประกันในสัญญาและข้อยกเว้น เป็นต้น 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกค้ารายบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิตาม
กฎหมายและหน้าที่ต่อสัญญาประกันภัยค่อนข้างน้อย ดังนั้น ก่อนการท าสัญญาประกันภัย บริษัทหรือคนกลาง
ประกันภัยควรแจ้งให้ลูกค้ารายบุคคลทราบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิที่ส าคัญ เช่น บทบัญญัติทั่วไป หน้าที่ในการเปิดเผย 
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ข้อเท็จจริงของลูกค้า หน้าที่ภายหลังการท าสัญญารวมถึงบทลงโทษทางกฎหมายในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม หน้าที่ในการ
ตรวจสอบความคุ้มครอง สิทธิในการยกเลิก สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สิทธิในการร้องเรียน เป็นต้น 

มาตรฐาน 19.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมั่นใจว่าลูกค้าได้รับ
ค าแนะน าก่อนการท าสัญญาประกันภัย และค าแนะน าดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยค านึงถึงข้อมูลที่ลูกค้าเปิดเผย  
 บริษัทและคนกลางประกันภัยควรถามข้อมูลจากลูกค้าเพื่อให้สามารถประเมินความต้องการของลูกค้าก่อนให้
ค าแนะน าหรือท าสัญญา ข้อมูลดังกล่าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และลักษณะของลูกค้า  เช่น 
ความรู้และประสบการณ์ทางการเงิน ความต้องการและสภาวะแวดล้อม ความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์ และ
ประวัติความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนั้น ควรมีการเก็บข้อมูลการให้ค าแนะน าโดยเฉพาะในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของการลงทุน โดยควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสื่ออ่ืนๆ ที่มีความ
ทนทาน และจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติลูกค้า บริษัทและคนกลางประกันภัยควรรับผิดชอบการให้ค าแนะน าที่มีคุณภาพ 
และควรจัดการฝึกอบรมเพื่อให้บุคคลที่ต้องให้ค าแนะน าสามารถทราบแนวโน้มตลาด สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
ประกันภัย นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
และบริการ เพื่อให้ทราบกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง และคุ้นเคยกับเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเป็น
อย่างดี 
 มาตรฐาน 19.7 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมั่นใจว่าในกรณีที่มี
การให้ค าแนะน าก่อนการท าสัญญา ต้องมีการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of Interest) อย่าง
เหมาะสม  
 ในการติดต่อกับลูกค้า บริษัทและคนกลางประกันภัยอาจต้องเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เมื่อฝ่ายหนึ่งมีผลประโยชน์ทางหน้าที่ การงานและส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องหรือรับสิ่งจูงใจและท าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างหน้าที่ของบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่มีต่อลูกค้า สิ่งจูงใจสามารถเป็นผลประโยชน์ที่เสนอให้บริษัท
หรือคนกลางประกันภัยหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ในนามของบริษัท เพื่อให้บริษัท/บุคคลนั้นด าเนินการบางอย่าง สิ่งจูงใจ
อาจรวมถึง เงินสด ส่ิงของ และการให้บริการต่างๆ ในกรณีที่คนกลางประกันภัยได้รับสิ่งจูงใจจากบริษัทประกันภัย 
อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีผลกระทบต่อการให้ค าแนะน าได้  อย่างไรก็ตาม การให้หรือรับสิ่งจูงใจหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ อาจไม่ถือเป็นปัญหาหากเป็นไปตามเงื่อนไขบางอย่าง เช่น การจ่ายหรือรับเงินเป็นไปเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และการจ่ายหรือรับเงินมีการเปิดเผยต่อลูกค้าก่อนการให้บริการ 
คนกลางประกันภัยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อนมากกว่าบริษัทประกันภัย กรณีที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ตัวย่างเช่น 

 (1)  กรณีที่คนกลางประกันภัยมีหน้าที่ต่อลูกค้าหนึ่งหรือสองรายขึ้นไป คนกลางประกันภัยอาจไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้ารายหนึ่งโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้ารายอ่ืนๆ  

(2)  กรณีที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นนอกเหนือจากลูกค้ามีอิทธิพลต่อค าแนะน าต่อลูกค้า  
 (3)  กรณีที่คนกลางประกันภัยมีแนวโน้มว่าจะได้ประโยชน์ทางการเงิน  หรือหลีกเลี่ยงการเสีย

ผลประโยชน์ทางการเงิน บนความเดือดร้อนของลูกค้า 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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การตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัทประกันภัยควรท าการพิจารณาผลิตภัณฑ์ในด้านรูปแบบ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
และวิธีการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้บริษัทประกันภัยสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม สามารถประเมินความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ และท าให้มั่นใจว่าช่องทางการจัดจ าหน่าย
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้บริษัทประกันภัยควรให้ความช่วยเหลือคนกลางประกันภัย เพื่อให้มั่นใจว่าคนกลาง
ประกันภัยเข้าใจตลาดเป้าหมายและลดความเสี่ยงในการเสนอขายผิดกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรฐาน 19.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยส่งเสริมผลิตภัณฑ์
และบริการด้วยความชัดเจน เป็นธรรม และไม่ชักน าในทางที่ผิด  
 ก่อนท าการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัทและคนกลางประกันภัยควรมั่นใจว่าข้อมูลที่จะน าเสนอนั้น
ถูกต้อง ชัดเจน และไม่มีการชักน าในทางที่ผิด ขั้นตอนการตรวจสอบที่ดีควรมีการพิจารณาจากผู้ตรวจสอบอิสระ 
ส าหรับการโฆษณาและสื่อต่างๆ ข้อมูลที่น าเสนอควรจะเข้าใจง่าย ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทาง 
ค่าสินไหมทดแทน และข้อจ ากัดอ่ืนๆ โดยไม่มีการตัดหรือลดข้อมูล หรือค าเตือนที่ส าคัญ 
 ในกรณีที่บริษัทและคนกลางประกันภัยตระหนักว่าข้อมูลที่น าเสนอไม่ถูกต้องและชัดเจน หรือชักน าในทางที่
ผิด บริษัทและคนกลางประกันภัยควรยกเลิกข้อมูลและแจ้งบุคคลที่เก่ียวข้องเก่ียวกับข้อมูลดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดเท่าที่
จะท าได้  

มาตรฐาน 19.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดข้อบังคับส าหรับบริษัทและคนกลางประกันภัยในเรื่อง
ของเวลาในการให้ข้อมูล และเนื้อหาของข้อมูลที่น าเสนอต่อลูกค้าระหว่างการขาย 
 บริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยควรมั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับกรมธรรม์ในเวลาที่
ถูกต้อง และในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทั้งก่อนและระหว่างการขาย ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวควรเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของลูกค้าก่อนท าสัญญา ควรมีการน าเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน เป็นธรรม 
และไม่ชักน าในทางที่ผิด โดยควรพยายามใช้ภาษาซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย และข้อมูลผลิตภัณฑ์ควรเป็นลาย -
ลักษณ์อักษรหรือสื่ออ่ืนๆ ที่มีความทนทาน ควรมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพของข้อมูลมากกว่าปริมาณซึ่งอาจท าให้
ลูกค้าไม่อ่านข้อมูล ทั้งนี้หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีหลักฐานการ
รับทราบข้อมูลจากลูกค้าว่าได้รับทราบและเข้าใจข้อมูลที่น าเสนอ 
 เนื้อหาของข้อมูลที่น าเสนอควรท าให้ลูกค้าเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์ และช่วยให้เข้าใจว่าท าไมผลิตภัณฑ์
นั้นจึงตรงตามความต้องการของตน ทั้งนี้ลักษณะของข้อมูลที่จ าเป็นต้องน าเสนอต่อลูกค้า ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น 
ความรู้และประสบการณ์ของลูกค้าในกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงและเงื่อนไขรวมถึงผลประโยชน์หลัก ข้อยกเว้น 
ข้อจ ากัด ความซับซ้อนของกรมธรรม์ เป็นต้น แม้ว่าข้อมูลที่ต้องน าเสนออาจแตกต่างกันออกไปส าหรับลูกค้าแต่ละราย 
แต่ควรมีการน าเสนอข้อมูลหลักที่จ าเป็น เช่น ชื่อบริษัทประกันภัย ประเภทของสัญญาประกันภัยที่น าเสนอรวมถึง
ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ ระดับของเบี้ยประกันภัย วันครบก าหนดการจ่ายเบี้ยประกันภัย วันเริ่มความคุ้มครองและ
สิ้นสุดความคุ้มครอง ค าอธิบายความเสี่ยงที่รับประกันในสัญญาและข้อยกเว้น เป็นต้น 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกค้ารายบุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิตาม
กฎหมายและหน้าที่ต่อสัญญาประกันภัยค่อนข้างน้อย ดังนั้น ก่อนการท าสัญญาประกันภัย บริษัทหรือคนกลาง
ประกันภัยควรแจ้งให้ลูกค้ารายบุคคลทราบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิที่ส าคัญ เช่น บทบัญญัติทั่วไป หน้าที่ในการเปิดเผย 
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ข้อเท็จจริงของลูกค้า หน้าที่ภายหลังการท าสัญญารวมถึงบทลงโทษทางกฎหมายในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม หน้าที่ในการ
ตรวจสอบความคุ้มครอง สิทธิในการยกเลิก สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สิทธิในการร้องเรียน เป็นต้น 

มาตรฐาน 19.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมั่นใจว่าลูกค้าได้รับ
ค าแนะน าก่อนการท าสัญญาประกันภัย และค าแนะน าดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยค านึงถึงข้อมูลที่ลูกค้าเปิดเผย  
 บริษัทและคนกลางประกันภัยควรถามข้อมูลจากลูกค้าเพื่อให้สามารถประเมินความต้องการของลูกค้าก่อนให้
ค าแนะน าหรือท าสัญญา ข้อมูลดังกล่าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และลักษณะของลูกค้า  เช่น 
ความรู้และประสบการณ์ทางการเงิน ความต้องการและสภาวะแวดล้อม ความสามารถในการซ้ือผลิตภัณฑ์ และ
ประวัติความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนั้น ควรมีการเก็บข้อมูลการให้ค าแนะน าโดยเฉพาะในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของการลงทุน โดยควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสื่ออ่ืนๆ ที่มีความ
ทนทาน และจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติลูกค้า บริษัทและคนกลางประกันภัยควรรับผิดชอบการให้ค าแนะน าที่มีคุณภาพ 
และควรจัดการฝึกอบรมเพื่อให้บุคคลที่ต้องให้ค าแนะน าสามารถทราบแนวโน้มตลาด สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
ประกันภัย นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
และบริการ เพื่อให้ทราบกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง และคุ้นเคยกับเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเป็น
อย่างดี 
 มาตรฐาน 19.7 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมั่นใจว่าในกรณีที่มี
การให้ค าแนะน าก่อนการท าสัญญา ต้องมีการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of Interest) อย่าง
เหมาะสม  
 ในการติดต่อกับลูกค้า บริษัทและคนกลางประกันภัยอาจต้องเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เมื่อฝ่ายหนึ่งมีผลประโยชน์ทางหน้าที่ การงานและส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องหรือรับสิ่งจูงใจและท าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างหน้าที่ของบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่มีต่อลูกค้า สิ่งจูงใจสามารถเป็นผลประโยชน์ที่เสนอให้บริษัท
หรือคนกลางประกันภัยหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ในนามของบริษัท เพื่อให้บริษัท/บุคคลนั้นด าเนินการบางอย่าง สิ่งจูงใจ
อาจรวมถึง เงินสด สิ่งของ และการให้บริการต่างๆ ในกรณีที่คนกลางประกันภัยได้รับสิ่งจูงใจจากบริษัทประกันภัย 
อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีผลกระทบต่อการให้ค าแนะน าได้  อย่างไรก็ตาม การให้หรือรับสิ่งจูงใจหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ อาจไม่ถือเป็นปัญหาหากเป็นไปตามเงื่อนไขบางอย่าง เช่น การจ่ายหรือรับเงินเป็นไปเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และการจ่ายหรือรับเงินมีการเปิดเผยต่อลูกค้าก่อนการให้บริการ 
คนกลางประกันภัยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อนมากกว่าบริษัทประกันภัย กรณีที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ตัวย่างเช่น 

 (1)  กรณีที่คนกลางประกันภัยมีหน้าที่ต่อลูกค้าหนึ่งหรือสองรายขึ้นไป คนกลางประกันภัยอาจไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้ารายหนึ่งโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้ารายอ่ืนๆ  

(2)  กรณีที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นนอกเหนือจากลูกค้ามีอิทธิพลต่อค าแนะน าต่อลูกค้า  
 (3)  กรณีที่คนกลางประกันภัยมีแนวโน้มว่าจะได้ประโยชน์ทางการเงิน  หรือหลีกเลี่ยงการเสีย

ผลประโยชน์ทางการเงิน บนความเดือดร้อนของลูกค้า 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 (4)  กรณีที่คนกลางประกันภัยมีผลประโยชน์จากการให้บริการหรือการตัดสินใจของลูกค้าที่แตกต่าง
จากผลประโยชน์ของลูกค้า 

 (5)  กรณีที่คนกลางประกันภัยได้รับสิ่งจูงใจเพื่อให้บริการลูกค้าที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมหรือค่า
นายหน้าจากการบริการ  

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้มีขั้นตอนในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านนโยบายและขั้นตอนที่
เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถจัดการได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ผ่านการเปิดเผยข้อมูลที่
เหมาะสมและการยินยอมจากลูกค้า หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจพิจารณาการก าหนดทางเลือกอ่ืนเพื่อให้บริษัทและ  
คนกลางประกันภัยจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ในบางประเทศห้ามรับผลประโยชน์ทางการเงินบางประเภท 
เป็นต้น 

2.3  ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย  
 มาตรฐาน 19.8 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัย 
  1)  ให้บริการตามกรมธรรม์อย่างเหมาะสมจนกว่าจะบรรลุหน้าที่ที่ก าหนดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
  2)  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสัญญาระหว่างที่สัญญายังไม่หมดอายุ ต่อผู้เอาประกันภัย 
  3)  เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัย  
 การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรรวมถึงการตรวจสอบพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยใน
ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยเฉพาะในเรื่องการให้ข้อมูลผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง การจัดการ
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอาประกันภัย และการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย  
 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ต้องเปิดเผย ซึ่งอาจประกอบด้วย  การเปลี่ยนชื่อบริษัท
ประกันภัย สถานะทางกฎหมาย หรือที่อยู่ของบริษัทแม่ การควบรวมโดยบริษัทอ่ืนที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กรเท่าที่ลูกค้าควรทราบ  
 ข้อมูลเก่ียวกับข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งบริษัทประกันภัยควรให้หลักฐานความคุ้มครอง (ประกอบด้วย ความ
คุ้มครองและข้อยกเว้นในกรมธรรม์) ทันทีภายหลังการขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะต้องให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย อาจครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ เช่น 

 (1)  ผลประโยชน์หลัก โดยเฉพาะรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะ ขอบเขต และก าหนดการจ่ายผล 
ประโยชน์โดยบริษัทประกันภัย  

 (2)  ระยะเวลาของสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขส าหรับการยกเลิกสัญญาก่อนเวลาที่ก าหนด และผลของ
การยกเลิก 

 (3)  วิธีการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยและระยะเวลาการจ่าย  
 (4)  ข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญา 

  
 

มาตรฐาน 19.9 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยมีนโยบายและกระบวนการเพื่อ
จัดการการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-23 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและขั้นตอนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทที่โปร่งใสที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมขั้นตอนทุกข้ันตอนตั้งแต่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจนถึง
การจ่ายสินไหมทดแทน เอกสารดังกล่าวอาจรวมถึงระยะเวลาส าหรับแต่ละขั้นตอน ซึ่งอาจขยายระยะเวลาได้เป็นกรณี
ไป โดยผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาส าหรับการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  ปัจจัยในการค านวณค่าสินไหม
ทดแทน เช่น การเสื่อมมูลค่า หรือส่วนลด ควรได้รับการอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เช่นเดียวกันกับกรณีที่ปฏิเสธการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทและคนกลางประกันภัยที่มีส่วนร่วมในขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะต้องมีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมพนักงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 หากเกิดข้อพิพาทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน พนักงานที่จัดการข้อพิพาทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนควรมี
ประสบการณ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควรเป็นไปตาม
วิธีการที่มีความสมดุล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนดังกล่าวต้องไม่ซับซ้อน การตัดสินใจ
ต้องมีเหตุผลอธิบายได้ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจตรวจสอบบริษัทประกันภัยเพื่อให้มั่นใจว่ามี การจัดการ 
ข้อพิพาทที่เป็นธรรม  
 มาตรฐาน 19.10 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบาย
และกระบวนการเพ่ือจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 เร่ืองร้องเรียน คือ การแสดงความไม่พอใจเก่ียวกับการให้บริการของบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย 
ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการร้องขอข้อมูล การสะสมของเรื่องร้องเรียนบริษัท
ประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยแสดงให้เห็นว่าอาจมีเรื่องไม่น่าพอใจในบางด้าน ดังนั้น หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยควรมีการวิเคราะห์เร่ืองร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ
พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือคนกลางประกันภัย  หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีระบบตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเอง เพื่อให้ได้ประโยชน์จากเรื่องร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัย และควรร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องในกรณีของเรื่องร้องเรียนข้ามพรมแดน รวมทั้งต้องก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและ
ขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดเก็บเร่ืองร้องเรียนและมาตรการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ส าหรับกลไกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างบริษัทและคนกลางประกันภัย กับผู้เอาประกันภัยนั้น ควรมี
กลไกที่ง่าย สามารถเข้าถึงง่าย และเป็นอิสระจากบริษัทและคนกลางประกันภัย เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ไม่สามารถ
สรุปได้โดยบริษัทหรือคนกลางประกันภัย นอกเหนือจากหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยแล้วกลไกดังกล่าวอาจ
เรียกได้ว่า Independent Dispute Resolution (IDR) ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และอาจรวมถึงหน่วยงาน
อิสระ หรือผู้ตรวจการของรัฐ (Ombudsman) ซึ่งเป็นกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล 
 โดยส่วนใหญ่กลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะใช้กับผู้เอาประกันภัยที่ไม่เก่ียวข้องทางการค้า และบางคร้ังจะไม่
คิดค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เอาประกันภัยดังกล่าว โดยผู้บริโภคยังสามารถที่จะร้องเรียนต่อศาลได้หากไม่พอใจกับการไกล่ -
เกลี่ยข้อพิพาท โดยผู้ที่ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยจะต้องมีมาตรฐานความรู้ ความเป็นธรรม และความสามารถสูง ยกตัวอย่าง
เช่น มีความรู้ด้านกฎหมายประกันภัยเป็นอย่างดี และหน่วยงานที่ช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องเป็นอิสระจากบริษัทและ  
คนกลางประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 (4)  กรณีท่ีคนกลางประกันภัยมีผลประโยชน์จากการให้บริการหรือการตัดสินใจของลูกค้าที่แตกต่าง
จากผลประโยชน์ของลูกค้า 

 (5)  กรณีที่คนกลางประกันภัยได้รับสิ่งจูงใจเพื่อให้บริการลูกค้าที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมหรือค่า
นายหน้าจากการบริการ  

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้มีขั้นตอนในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านนโยบายและขั้นตอนที่
เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถจัดการได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ผ่านการเปิดเผยข้อมูลที่
เหมาะสมและการยินยอมจากลูกค้า หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจพิจารณาการก าหนดทางเลือกอ่ืนเพื่อให้บริษัทและ  
คนกลางประกันภัยจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ในบางประเทศห้ามรับผลประโยชน์ทางการเงินบางประเภท 
เป็นต้น 

2.3  ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย  
 มาตรฐาน 19.8 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัย 
  1)  ให้บริการตามกรมธรรม์อย่างเหมาะสมจนกว่าจะบรรลุหน้าที่ที่ก าหนดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
  2)  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสัญญาระหว่างที่สัญญายังไม่หมดอายุ ต่อผู้เอาประกันภัย 
  3)  เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัย  
 การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรรวมถึงการตรวจสอบพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยใน
ด้านการให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยเฉพาะในเรื่องการให้ข้อมูลผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง การจัดการ
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอาประกันภัย และการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย  
 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ต้องเปิดเผย ซึ่งอาจประกอบด้วย  การเปลี่ยนชื่อบริษัท
ประกันภัย สถานะทางกฎหมาย หรือที่อยู่ของบริษัทแม่ การควบรวมโดยบริษัทอ่ืนที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กรเท่าที่ลูกค้าควรทราบ  
 ข้อมูลเก่ียวกับข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งบริษัทประกันภัยควรให้หลักฐานความคุ้มครอง (ประกอบด้วย ความ
คุ้มครองและข้อยกเว้นในกรมธรรม์) ทันทีภายหลังการขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะต้องให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย อาจครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ เช่น 

 (1)  ผลประโยชน์หลัก โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ ขอบเขต และก าหนดการจ่ายผล 
ประโยชน์โดยบริษัทประกันภัย  

 (2)  ระยะเวลาของสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขส าหรับการยกเลิกสัญญาก่อนเวลาที่ก าหนด และผลของ
การยกเลิก 

 (3)  วิธีการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยและระยะเวลาการจ่าย  
 (4)  ข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญา 

  
 

มาตรฐาน 19.9 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยมีนโยบายและกระบวนการเพื่อ
จัดการการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-23 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและขั้นตอนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทที่โปร่งใสที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมขั้นตอนทุกข้ันตอนตั้งแต่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจนถึง
การจ่ายสินไหมทดแทน เอกสารดังกล่าวอาจรวมถึงระยะเวลาส าหรับแต่ละขั้นตอน ซึ่งอาจขยายระยะเวลาได้เป็นกรณี
ไป โดยผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาส าหรับการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  ปัจจัยในการค านวณค่าสินไหม
ทดแทน เช่น การเสื่อมมูลค่า หรือส่วนลด ควรได้รับการอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เช่นเดียวกันกับกรณีที่ปฏิเสธการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทและคนกลางประกันภัยที่มีส่วนร่วมในขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะต้องมีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมพนักงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 หากเกิดข้อพิพาทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน พนักงานที่จัดการข้อพิพาทในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนควรมี
ประสบการณ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควรเป็นไปตาม
วิธีการที่มีความสมดุล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนดังกล่าวต้องไม่ซับซ้อน การตัดสินใจ
ต้องมีเหตุผลอธิบายได้ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจตรวจสอบบริษัทประกันภัยเพื่อให้มั่นใจว่ามี การจัดการ 
ข้อพิพาทที่เป็นธรรม  
 มาตรฐาน 19.10 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบาย
และกระบวนการเพ่ือจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 เร่ืองร้องเรียน คือ การแสดงความไม่พอใจเก่ียวกับการให้บริการของบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย 
ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงการร้องขอข้อมูล การสะสมของเรื่องร้องเรียนบริษัท
ประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยแสดงให้เห็นว่าอาจมีเรื่องไม่น่าพอใจในบางด้าน ดังนั้น หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยควรมีการวิเคราะห์เร่ืองร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ
พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือคนกลางประกันภัย  หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีระบบตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเอง เพื่อให้ได้ประโยชน์จากเรื่องร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัย และควรร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องในกรณีของเรื่องร้องเรียนข้ามพรมแดน รวมทั้งต้องก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและ
ขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดเก็บเร่ืองร้องเรียนและมาตรการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ส าหรับกลไกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างบริษัทและคนกลางประกันภัย กับผู้เอาประกันภัยนั้น ควรมี
กลไกที่ง่าย สามารถเข้าถึงง่าย และเป็นอิสระจากบริษัทและคนกลางประกันภัย เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ไม่สามารถ
สรุปได้โดยบริษัทหรือคนกลางประกันภัย นอกเหนือจากหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยแล้วกลไกดังกล่าวอาจ
เรียกได้ว่า Independent Dispute Resolution (IDR) ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และอาจรวมถึงหน่วยงาน
อิสระ หรือผู้ตรวจการของรัฐ (Ombudsman) ซึ่งเป็นกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล 
 โดยส่วนใหญ่กลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะใช้กับผู้เอาประกันภัยที่ไม่เก่ียวข้องทางการค้า และบางคร้ังจะไม่
คิดค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เอาประกันภัยดังกล่าว โดยผู้บริโภคยังสามารถที่จะร้องเรียนต่อศาลได้หากไม่พอใจกับการไกล่ -
เกลี่ยข้อพิพาท โดยผู้ที่ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยจะต้องมีมาตรฐานความรู้ ความเป็นธรรม และความสามารถสูง ยกตัวอย่าง
เช่น มีความรู้ด้านกฎหมายประกันภัยเป็นอย่างดี และหน่วยงานที่ช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องเป็นอิสระจากบริษัทและ  
คนกลางประกันภัย 
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6-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 มาตรฐาน 19.11 กฎหมายมีการก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทและ 
คนกลางประกันภัยมีสิทธิในการจัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคา้ไปยังบุคคลที่สาม  
 โดยปกติ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่บุคคลหรือหน่วยงานจัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารไปยังบุคคลที่สาม
ระหว่างการด าเนินธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะไหน สื่อสารผ่านอะไร อยู่ใน
รูปแบบไหน และไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ในธุรกิจประกันภัย การรักษาข้อมูลเป็น 
สิ่งส าคัญ เนื่องจากการจัดเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และข้อมูลส่วนบุคคล การรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินเป็นความรับผิดชอบหลักของอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน  
 แม้ว่าการคุ้มครองลูกค้าจะมีบทบัญญัติทางกฎหมายและกฎระเบียบเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแตกต่างกันระหว่าง
แต่ละประเทศ บริษัทและคนกลางประกันภัยมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการให้ความมั่นใจกับลูกค้าเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล
และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้เป็นความลับควรถือเป็นความลับ ลูกค้าควรได้รับแจ้งว่า
ข้อมูลใดอาจจะต้องมีการเปิดเผย และต่อใคร  
 มาตรฐาน 19.12 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและ
ขั้นตอนส าหรับการรักษาข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทหรือคนกลางประกันภัยมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
สื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลในระบบอย่างไม่เหมาะสม ด้วยความส าคัญและความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท
และคนกลางประกันภัยควรมีมาตรการต่างๆ เช่น 

 (1)  จัดท านโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติทางกฎหมายและหลักการปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม  

 (2)  มีการจัดการฝึกอบรมส าหรับพนักงานในทุกระดับขององค์กร เพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงข้อบังคับ
เร่ืองการรักษาสิทธิส่วนบุคคล  

 (3)  ใช้กลไกการควบคุมภายในที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการรักษาสิทธิส่วนบุคคล  
 (4)  มั่นใจว่ามีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อบริหารข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และข้อมูลส่วนบุคคลของ

ลูกค้าที่บริษัทประกันภัยจัดเก็บไว้ 
 (5)  ใช้นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการละเมิ ด

กฎหมาย การละเมิดกฎหมายควรมีการแจ้งผู้รับผิดชอบโดยทันที  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ
สามารถเข้าแทรกแซงบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่จัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง 
ยกตัวอย่างเช่น มาตรการป้องกัน หรือการท าผิดเล็กๆ น้อยๆ อาจมีการจัดการโดยการว่ากล่าวทางวาจาหรือลาย-
ลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร และติดตามผลในกรณีที่มีความผิดร้ายแรงที่ก่อเกิดความเสี่ยงต่อลูกค้า  อาจต้องมีการ
ตักเตือนทันทีหรือมีการลงโทษที่หนักข้ึน  
 
 มาตรฐาน 19.13 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรเปิดเผยข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยส าหรับบริษัทประกันภัยที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแล และยืนยันสถานะของผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกค้าบริษัทและคนกลางประกันภัยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับ
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 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-25 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

ดูแล รวมทั้งควรออกค าเตือนให้ลูกค้าในกรณีที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  
เช่น การให้ข้อมูลต่อสาธารณะว่ากฎหมายภายในประเทศสามารถใช้กับการขายประกันภัยข้ามพรมแดนหรือไม่อย่างไร 
รวมทั้งกรณีการขายผ่าน e-Commerce  

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ให้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการท าสัญญา 
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมและสุจริต ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันและสร้าง
ความเชื่อมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจประกันภัย โดยมี กฎหมาย และกฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 19 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

มาตรา 29 กรมธรรม์ประกันภัยต้องได้รับการเห็นชอบจากนาย 
ทะเบียน 
มาตรา 30 อัตราเบี้ยประกันภัยต้องได้รับการเห็นชอบจากนาย 
ทะเบียน 
มาตรา 31 ห้ามมิให้บริษัทกระท าการในเรื่องต่างๆ 
มาตรา 36 ห้ามมิให้บริษัทประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกัน 
วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2554 

- หมวดที่ 2 การออกกรมธรรม์ 
- หมวดที่ 3 การเสนอขายกรมธรรม์ 

ประกาศ คปภ. ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ 
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 

- เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข รวมทั้งข้อห้ามต่างๆ ในการเสนอขาย 
  กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ 
ขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ. 2552 

- เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข รวมทั้งข้อห้ามต่างๆ ในการเสนอขาย 
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ 

  
ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ 
ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศ- 
ภัย พ.ศ. 2549 

- การกระท าหรือการปฏิบัติของบริษัทประกันภัยที่ถือว่าเป็นการ 
  ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-25 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

ดูแล รวมทั้งควรออกค าเตือนให้ลูกค้าในกรณีที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  
เช่น การให้ข้อมูลต่อสาธารณะว่ากฎหมายภายในประเทศสามารถใช้กับการขายประกันภัยข้ามพรมแดนหรือไม่อย่างไร 
รวมทั้งกรณีการขายผ่าน e-Commerce  

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ให้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการท าสัญญา 
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมและสุจริต ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันและสร้าง
ความเชื่อมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจประกันภัย โดยมี กฎหมาย และกฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 19 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

มาตรา 29 กรมธรรม์ประกันภัยต้องได้รับการเห็นชอบจากนาย 
ทะเบียน 
มาตรา 30 อัตราเบี้ยประกันภัยต้องได้รับการเห็นชอบจากนาย 
ทะเบียน 
มาตรา 31 ห้ามมิให้บริษัทกระท าการในเรื่องต่างๆ 
มาตรา 36 ห้ามมิให้บริษัทประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกัน 
วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2554 

- หมวดที่ 2 การออกกรมธรรม์ 
- หมวดที่ 3 การเสนอขายกรมธรรม์ 

ประกาศ คปภ. ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ 
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 

- เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข รวมทั้งข้อห้ามต่างๆ ในการเสนอขาย 
  กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ 
ขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ. 2552 

- เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข รวมทั้งข้อห้ามต่างๆ ในการเสนอขาย 
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ 

  
ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ 
ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศ- 
ภัย พ.ศ. 2549 

- การกระท าหรือการปฏิบัติของบริษัทประกันภัยที่ถือว่าเป็นการ 
  ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
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6-24     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 มาตรฐาน 19.11 กฎหมายมีการก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทและ 
คนกลางประกันภัยมีสิทธิในการจัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคา้ไปยังบุคคลที่สาม  
 โดยปกติ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่บุคคลหรือหน่วยงานจัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารไปยังบุคคลที่สาม
ระหว่างการด าเนินธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะไหน สื่อสารผ่านอะไร อยู่ใน
รูปแบบไหน และไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ในธุรกิจประกันภัย การรักษาข้อมูลเป็น 
สิ่งส าคัญ เนื่องจากการจัดเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และข้อมูลส่วนบุคคล การรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินเป็นความรับผิดชอบหลักของอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน  
 แม้ว่าการคุ้มครองลูกค้าจะมีบทบัญญัติทางกฎหมายและกฎระเบียบเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแตกต่างกันระหว่าง
แต่ละประเทศ บริษัทและคนกลางประกันภัยมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการให้ความมั่นใจกับลูกค้าเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล
และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลที่ลูกค้าต้องการให้เป็นความลับควรถือเป็นความลับ ลูกค้าควรได้รับแจ้งว่า
ข้อมูลใดอาจจะต้องมีการเปิดเผย และต่อใคร  
 มาตรฐาน 19.12 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทและคนกลางประกันภัยมีนโยบายและ
ขั้นตอนส าหรับการรักษาข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรก าหนดให้บริษัทหรือคนกลางประกันภัยมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
สื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลในระบบอย่างไม่เหมาะสม ด้วยความส าคัญและความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท
และคนกลางประกันภัยควรมีมาตรการต่างๆ เช่น 

 (1)  จัดท านโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติทางกฎหมายและหลักการปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม  

 (2)  มีการจัดการฝึกอบรมส าหรับพนักงานในทุกระดับขององค์กร เพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงข้อบังคับ
เร่ืองการรักษาสิทธิส่วนบุคคล  

 (3)  ใช้กลไกการควบคุมภายในที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการรักษาสิทธิส่วนบุคคล  
 (4)  มั่นใจว่ามีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อบริหารข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และข้อมูลส่วนบุคคลของ

ลูกค้าที่บริษัทประกันภัยจัดเก็บไว้ 
 (5)  ใช้นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการละเมิ ด

กฎหมาย การละเมิดกฎหมายควรมีการแจ้งผู้รับผิดชอบโดยทันที  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ
สามารถเข้าแทรกแซงบริษัทหรือคนกลางประกันภัยที่จัดเก็บ ใช้ หรือสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง 
ยกตัวอย่างเช่น มาตรการป้องกัน หรือการท าผิดเล็กๆ น้อยๆ อาจมีการจัดการโดยการว่ากล่าวทางวาจาหรือลาย-
ลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร และติดตามผลในกรณีที่มีความผิดร้ายแรงที่ก่อเกิดความเสี่ยงต่อลูกค้า  อาจต้องมีการ
ตักเตือนทันทีหรือมีการลงโทษที่หนักข้ึน  
 
 มาตรฐาน 19.13 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรเปิดเผยข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยส าหรับบริษัทประกันภัยที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแล และยืนยันสถานะของผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกค้าบริษัทและคนกลางประกันภัยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-25 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

ดูแล รวมทั้งควรออกค าเตือนให้ลูกค้าในกรณีที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  
เช่น การให้ข้อมูลต่อสาธารณะว่ากฎหมายภายในประเทศสามารถใช้กับการขายประกันภัยข้ามพรมแดนหรือไม่อย่างไร 
รวมทั้งกรณีการขายผ่าน e-Commerce  

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ให้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการท าสัญญา 
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมและสุจริต ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันและสร้าง
ความเชื่อมั่นของประชาชนและลูกค้าในภาคธุรกิจประกันภัย โดยมี กฎหมาย และกฎระเบียบที่ส าคัญ เช่น 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 19 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

มาตรา 29 กรมธรรม์ประกันภัยต้องได้รับการเห็นชอบจากนาย 
ทะเบียน 
มาตรา 30 อัตราเบี้ยประกันภัยต้องได้รับการเห็นชอบจากนาย 
ทะเบียน 
มาตรา 31 ห้ามมิให้บริษัทกระท าการในเรื่องต่างๆ 
มาตรา 36 ห้ามมิให้บริษัทประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกัน 
วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2554 

- หมวดที่ 2 การออกกรมธรรม์ 
- หมวดที่ 3 การเสนอขายกรมธรรม์ 

ประกาศ คปภ. ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ 
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 

- เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข รวมทั้งข้อห้ามต่างๆ ในการเสนอขาย 
  กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ 
ขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ. 2552 

- เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข รวมทั้งข้อห้ามต่างๆ ในการเสนอขาย 
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ 

  
ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ 
ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศ- 
ภัย พ.ศ. 2549 

- การกระท าหรือการปฏิบัติของบริษัทประกันภัยที่ถือว่าเป็นการ 
  ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

6-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 19 
ประกาศ ส านักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติ 
โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ 
กรรมการบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศ- 
ภัย พ.ศ. 2557 

- ข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับกรรมการบริษัทเพ่ือการก ากับดูแล 
  กิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก 
กรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ 
ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน 
ตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 

ข้อก าหนด การปฏิบัติและข้อห้ามในการเสนอขายกรมธรรม์ 
ประกันภัยผ่าน จนถึงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 การด าเนินธุรกิจตัวแทนและนายหน้าประกันภัยตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานด้านการด าเนินธุรกิจประกันภัยนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เอาประกันภัย 
และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยการด าเนินธุรกิจและให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขายจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชนและการพัฒนาระบบประกันภัยอย่างยั่งยืน ซ่ึงตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ เช่น 

(1)  ด าเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ด้วยความเชี่ยวชาญและความรู้ที่มี ตลอดกระบวนการ
ธุรกิจที่เก่ียวข้อง และช่วยส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีในภาคธุรกิจประกันภัย 

(2)  เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ก ากวมหรือเกินความจริง ข้อมูลที่ให้แก่ลูกค้า
จะต้องมีความชัดเจนสามารถเข้าใจง่ายไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญของสัญญาประกันภัยและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ 

(3)  เสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ตัดสินใจเลือกท าประกันภัยให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับเป็นอย่างแรก 

(4)  ควรให้การบริการที่ดีหลังการท าสัญญาประกันภัย โดยการแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีการเปลี่ยน-
แปลงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้า  

(5)  ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนและสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะต้องได้รับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุด 

(6)  จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัยและหากจ าเป็นต้องน าไปใช้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นเร่ืองส าคัญอย่างยิ่งในภาคธุรกิจประกันภัย ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจึงต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

(7)  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยหรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ และสมาคมภาคธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องเมื่อจ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบหรือน าส่งรายงานต่างๆ ตามระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงการร่วมมือ 
ในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้เติบโตอย่างมั่นคง 
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3. มาตรฐาน ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย  
 มาตรฐาน ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) มีหลักการ
ส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องด าเนินมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย ซึ่งในมาตรฐาน ICP 21 
ประกอบไปด้วย แนวคิดเบื้องต้น มาตรฐานจ านวน 5 ข้อ และแนวทางปฏิบัติพร้อมค าอธิบายภายใต้มาตรฐานแต่ละ
มาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

 
แนวคิดเบ้ืองต้น 
 การฉ้อฉลในการประกันภัย (รวมทั้งการประกันภัยต่อ) คือการกระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการ
หลอกลวงซึ่งมีเจตนาเพื่อหาผลประโยชน์ส าหรับฝ่ายที่กระท าการฉ้อฉล (ผู้ ฉ้อฉล) หรือส าหรับบุคคลอื่น ประเทศ 
ส่วนใหญ่มีกฎหมายห้ามการฉ้อฉลในภาคประกันภัยและในหลายประเทศการฉ้อฉลถือเป็นอาชญากรรม การฉ้อฉลใน
การประกันภัยอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและกระท าโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันภัย เช่น บริษัทประกันภัย 
ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหม-
ทดแทน บุคคลที่สาม และผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 
 การฉ้อฉลเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อภาคการเงินทั้งหมด การฉ้อฉลในการประกันภัยท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อช่ือเสียง ความเสียหายทางการเงิน และท าให้เกิดต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมประกันภัย ท้ังบริษัท
ประกันภัยและผู้ถือกรมธรรม์ต้องเป็นผู้รับต้นทุนเหล่านั้น ความสูญเสียที่เกิดจากการฉ้อฉลส่งผลกระทบต่อก าไรของ
บริษัทประกันภัยและอาจรวมถึงความมั่นคงทางการเงินด้วย เพื่อชดเชยความเสียหาย บริษัทประกันภัยจึงต้องเพิ่มค่า
เบี้ยประกันภัยซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การฉ้อฉลยังอาจท าให้ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยพบว่าตนเองไม่ได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยงที่เช่ือว่าได้รับความคุ้มครอง ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อท้ังลูกค้าและธุรกิจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนับได้ว่าการฉ้อฉลอาจลดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ถือหุ้น 
สามารถกระทบช่ือเสียงของบริษัทประกันภัยแต่ละราย กลุ่มบริษัทประกันภัย ภาคการประกันภัยและอาจรวมถึงความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจในวงกว้างด้วย 
 ตามหลักแล้ว การต่อต้านการฉ้อฉลมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย โดยบริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยจ าเป็นต้องเข้าใจและด าเนินขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการฉ้อฉล หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลเป็นหนึ่งในหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ และอ านาจตามกฎหมายซึ่งมีบทบาทส าคัญในการต่อต้านการฉ้อฉลในการ 
 
ประกันภัยในประเทศของตน โดยการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรจะต้องตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ
และการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการ
ประกันภัยหรือไม่ นอกจากนั้น การรวมตัวกันของตลาดการเงินและจ านวนบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยที่
ด าเนินการข้ามชาติที่เพิ่มขึ้น ท าให้การฉ้อฉลและผลกระทบในระดับโลกของการฉ้อฉลเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องได้รับ
การแก้ไขในระดับสากล ฉะนั้นหน่วยงานที่ก ากับดูแลจึงจ าเป็นต้องสื่อสารกันเพ่ือแก้ไขปัญหาการฉ้อฉลข้ามประเทศ 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

6-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 19 
ประกาศ ส านักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติ 
โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ 
กรรมการบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศ- 
ภัย พ.ศ. 2557 

- ข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับกรรมการบริษัทเพ่ือการก ากับดูแล 
  กิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก 
กรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ 
ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน 
ตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 

ข้อก าหนด การปฏิบัติและข้อห้ามในการเสนอขายกรมธรรม์ 
ประกันภัยผ่าน จนถึงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 การด าเนินธุรกิจตัวแทนและนายหน้าประกันภัยตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานด้านการด าเนินธุรกิจประกันภัยนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เอาประกันภัย 
และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยการด าเนินธุรกิจและให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขายจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชนและการพัฒนาระบบประกันภัยอย่างยั่งยืน ซ่ึงตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ เช่น 

(1)  ด าเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ด้วยความเชี่ยวชาญและความรู้ที่มี ตลอดกระบวนการ
ธุรกิจที่เก่ียวข้อง และช่วยส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีในภาคธุรกิจประกันภัย 

(2)  เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ก ากวมหรือเกินความจริง ข้อมูลที่ให้แก่ลูกค้า
จะต้องมีความชัดเจนสามารถเข้าใจง่ายไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญของสัญญาประกันภัยและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ 

(3)  เสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ตัดสินใจเลือกท าประกันภัยให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับเป็นอย่างแรก 

(4)  ควรให้การบริการที่ดีหลังการท าสัญญาประกันภัย โดยการแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีการเปลี่ยน-
แปลงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้า  

(5)  ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนและสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะต้องได้รับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุด 

(6)  จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัยและหากจ าเป็นต้องน าไปใช้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นเร่ืองส าคัญอย่างยิ่งในภาคธุรกิจประกันภัย ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจึงต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

(7)  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยหรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ และสมาคมภาคธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องเมื่อจ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบหรือน าส่งรายงานต่างๆ ตามระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงการร่วมมือ 
ในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้เติบโตอย่างมั่นคง 
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3. มาตรฐาน ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย  
 มาตรฐาน ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance) มีหลักการ
ส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องด าเนินมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย ซึ่งในมาตรฐาน ICP 21 
ประกอบไปด้วย แนวคิดเบื้องต้น มาตรฐานจ านวน 5 ข้อ และแนวทางปฏิบัติพร้อมค าอธิบายภายใต้มาตรฐานแต่ละ
มาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

 
แนวคิดเบ้ืองต้น 
 การฉ้อฉลในการประกันภัย (รวมทั้งการประกันภัยต่อ) คือการกระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการ
หลอกลวงซึ่งมีเจตนาเพื่อหาผลประโยชน์ส าหรับฝ่ายที่กระท าการฉ้อฉล (ผู้ ฉ้อฉล) หรือส าหรับบุคคลอื่น ประเทศ 
ส่วนใหญ่มีกฎหมายห้ามการฉ้อฉลในภาคประกันภัยและในหลายประเทศการฉ้อฉลถือเป็นอาชญากรรม การฉ้อฉลใน
การประกันภัยอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและกระท าโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันภัย เช่น บริษัทประกันภัย 
ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหม-
ทดแทน บุคคลที่สาม และผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 
 การฉ้อฉลเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อภาคการเงินทั้งหมด การฉ้อฉลในการประกันภัยท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อช่ือเสียง ความเสียหายทางการเงิน และท าให้เกิดต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมประกันภัย ท้ังบริษัท
ประกันภัยและผู้ถือกรมธรรม์ต้องเป็นผู้รับต้นทุนเหล่านั้น ความสูญเสียที่เกิดจากการฉ้อฉลส่งผลกระทบต่อก าไรของ
บริษัทประกันภัยและอาจรวมถึงความมั่นคงทางการเงินด้วย เพื่อชดเชยความเสียหาย บริษัทประกันภัยจึงต้องเพิ่มค่า
เบี้ยประกันภัยซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การฉ้อฉลยังอาจท าให้ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยพบว่าตนเองไม่ได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยงที่เช่ือว่าได้รับความคุ้มครอง ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อท้ังลูกค้าและธุรกิจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนับได้ว่าการฉ้อฉลอาจลดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ถือหุ้น 
สามารถกระทบช่ือเสียงของบริษัทประกันภัยแต่ละราย กลุ่มบริษัทประกันภัย ภาคการประกันภัยและอาจรวมถึงความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจในวงกว้างด้วย 
 ตามหลักแล้ว การต่อต้านการฉ้อฉลมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย โดยบริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยจ าเป็นต้องเข้าใจและด าเนินขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการฉ้อฉล หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลเป็นหนึ่งในหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ และอ านาจตามกฎหมายซึ่งมีบทบาทส าคัญในการต่อต้านการฉ้อฉลในการ 
 
ประกันภัยในประเทศของตน โดยการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรจะต้องตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ
และการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลในการ
ประกันภัยหรือไม่ นอกจากนั้น การรวมตัวกันของตลาดการเงินและจ านวนบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยที่
ด าเนินการข้ามชาติที่เพิ่มขึ้น ท าให้การฉ้อฉลและผลกระทบในระดับโลกของการฉ้อฉลเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องได้รับ
การแก้ไขในระดับสากล ฉะนั้นหน่วยงานที่ก ากับดูแลจึงจ าเป็นต้องสื่อสารกันเพ่ือแก้ไขปัญหาการฉ้อฉลข้ามประเทศ 
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6-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 
 
 มาตรฐาน 21.1 กฎหมายต้องมีการระบุในเรื่องการฉ้อฉลในการประกันภัยโดยระบุการแทรกแซงและ
บทลงโทษส าหรับการกระท าการฉ้อฉลดังกล่าว และการกระท าใดๆ อันจะเป็นการขัดขวางการสืบสวนการฉ้อฉล 
 กฎหมายควรประกอบด้วยการกระท าผิดและบทลงโทษส าหรับการฉ้อฉลและการขัดขวาง การสืบสวนการฉ้อฉล 
นอกจากนี้ยังควรก าหนดให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถ 

 (1)  ขอเอกสารและข้อมูล รวมทั้งถ้อยค าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล
และการสอบสวน และเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่มีอ านาจ 

 (2)  ควบคุมทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือเชื่อว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉ้อฉล และ 
 (3)  ยึดทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือเชื่อว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉ้อฉล 

 มาตรฐาน 21.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและรอบด้านเกี่ยวกับประเภทของความ
เสี่ยงในการฉ้อฉลที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องพบ หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องประเมินความเสี่ยง
ด้านการฉ้อฉลที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคการประกันภัยอย่างสม่ าเสมอและก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัยด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขความเสี่ยงเหล่านี ้
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลที่อาจเกิดขึ้นได้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยง  
อ่ืนๆ (รวมทั้งการบริหารจัดการและการปฏิบัติในตลาด) และควรระบุจุดล่อแหลมที่ส าคัญในประเทศของตน โดยน าผล
การประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องมาพิจารณา และจัดการแก้ไขตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมี
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและรอบด้านเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติในภาคธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยบริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัย การฉ้อฉลภายในบริษัท การฉ้อฉลของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย การฉ้อฉลเก่ียวกับ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการฉ้อฉลโดยคนกลางประกันภัย 
 มาตรฐาน 21.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกรอบการท างานด้านการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในการ
ติดตามและบังคับให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อก าหนดในการต่อต้านการฉ้อฉลในการ
ประกันภัย  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรออกแนวทางปฏิบัติและข้อบังคับในการต่อต้านการฉ้อฉล โดยอาจออกเป็น
ระเบียบ ค าสั่งหรือเอกสารหรือกลไกอ่ืนๆ ที่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย พร้อมทั้งมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับดังกล่าว ให้แก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยเพื่อช่วยให้สามารถป้องกันการฉ้อฉลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนด 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีทรัพยากรทางการเงิน บุคลากรและเทคนิคเพื่อต่อต้านการฉ้อฉลอย่างเพียงพอ 
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ก ากับดูแลที่มีส่วนร่วมในการต่อต้านการฉ้อฉลควรมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมและ
ได้รับการอบรมที่เก่ียวข้องและอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการฉ้อฉล ประเภทของการฉ้อฉล เทคนิคต่างๆ 
และการออกและบังคับใช้การแทรกแซงและบทลงโทษ ในท านองเดียวกันบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยควร
จัดให้มีการอบรมเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉลแก่กรรมการ ผู้จัดการอาวุโสและพนักงานอ่ืนๆ ของตนตามความ
เหมาะสม หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรประเมินว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีระบบจัดการความเสี่ยงด้าน
การฉ้อฉลที่เพียงพอและท าการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้ทั้งการตรวจสอบนอกที่ท าการบริษัท (Off-site 
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Monitoring) และการตรวจสอบ ณ ที่ท าการบริษัทประกันภัย (On-site Inspection) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยในการจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล และแนะน า
หรือก าหนดให้ด าเนินการแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสมหากระบบควบคุมภายในอ่อนแอ และติดตามผลการด าเนิน
มาตรการแก้ไขเยียวยาดังกล่าว 
 มาตรฐาน 21.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอของมาตรการที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลเองด าเนินการเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจหา 
รายงานและแก้ไขการฉ้อฉล และต้องด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 การทบทวนประสิทธิภาพควรพิจารณาความเสี่ยง และประเมินว่าระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการ
ก ากับดูแลที่ก าหนดขึ้นถูกบังคับใช้หรือไม่ การทบทวนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการ 
ฉ้อฉลในภาคการประกันภัย และแนวทางการก ากับดูแลบนพื้นฐานของความเสี่ยงของหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถ
จัดการความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอหรือไม่ ความเพียงพอของทรัพยากรและการอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ก ากับดูแล การตรวจสอบบริษัทเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉลเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากหน่วยงาน 
อ่ืนๆ ที่มีความรับผิดชอบในการต่อต้านการฉ้อฉล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินคดีและการตัดสินเก่ียวกับการฉ้อฉล 
 หน่วยงานก ากับดูแลควรพิจารณาสนับสนุนการด าเนินการต่อต้านการฉ้อฉล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เก่ียวข้องร่วมกันระหว่างบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย ภาคธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาครัฐ รวมทั้งการเพิ่ม
ความตระหนักของผู้บริโภค/ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเกี่ยวกับการฉ้อฉล และผลกระทบของการฉ้อฉลด้วยการให้
ความรู้และการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ  
 มาตรฐาน 21.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นๆ เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้นโยบายและกิจกรรมเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจหา รายงานและแก้ไขการ
ฉ้อฉลในการประกันภัย  
 หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลระบุกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อฉลในบริษัทประกันภัยหรือคนกลาง
ประกันภัย ก็ควรท าให้แน่ใจว่าได้ส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องไปให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม รวมทั้งหน่วยงาน
ก ากับดูแลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในอันที่จะ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความกังวลของตนเองและความกังวลใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัย ตามปกติกลไกความร่วมมือและการประสานงานควรประกอบด้วย 

(1)  ความร่วมมือในการปฏิบัติ และหากเหมาะสมควรรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้านการฉ้อฉล และ 

(2)  ความร่วมมือระดับนโยบาย และหากเหมาะสมควรรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆ 
ทั้งหมดที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้านการฉ้อฉล 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น มีการก ากับดูแลให้ให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีการตรวจสอบ 
ป้องกัน และยับยั้ง รวมทั้งรายงานการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย รวมทั้งมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับ
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6-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 
 
 มาตรฐาน 21.1 กฎหมายต้องมีการระบุในเรื่องการฉ้อฉลในการประกันภัยโดยระบุการแทรกแซงและ
บทลงโทษส าหรับการกระท าการฉ้อฉลดังกล่าว และการกระท าใดๆ อันจะเป็นการขัดขวางการสืบสวนการฉ้อฉล 
 กฎหมายควรประกอบด้วยการกระท าผิดและบทลงโทษส าหรับการฉ้อฉลและการขัดขวาง การสืบสวนการฉ้อฉล 
นอกจากนี้ยังควรก าหนดให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถ 

 (1)  ขอเอกสารและข้อมูล รวมทั้งถ้อยค าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล
และการสอบสวน และเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่มีอ านาจ 

 (2)  ควบคุมทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือเชื่อว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉ้อฉล และ 
 (3)  ยึดทรัพย์สินซึ่งเป็นหรือเชื่อว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉ้อฉล 

 มาตรฐาน 21.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและรอบด้านเกี่ยวกับประเภทของความ
เสี่ยงในการฉ้อฉลที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องพบ หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องประเมินความเสี่ยง
ด้านการฉ้อฉลที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคการประกันภัยอย่างสม่ าเสมอและก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัยด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขความเสี่ยงเหล่านี ้
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลที่อาจเกิดขึ้นได้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยง  
อ่ืนๆ (รวมทั้งการบริหารจัดการและการปฏิบัติในตลาด) และควรระบุจุดล่อแหลมที่ส าคัญในประเทศของตน โดยน าผล
การประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องมาพิจารณา และจัดการแก้ไขตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมี
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและรอบด้านเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติในภาคธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยบริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัย การฉ้อฉลภายในบริษัท การฉ้อฉลของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย การฉ้อฉลเก่ียวกับ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการฉ้อฉลโดยคนกลางประกันภัย 
 มาตรฐาน 21.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกรอบการท างานด้านการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในการ
ติดตามและบังคับให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อก าหนดในการต่อต้านการฉ้อฉลในการ
ประกันภัย  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรออกแนวทางปฏิบัติและข้อบังคับในการต่อต้านการฉ้อฉล โดยอาจออกเป็น
ระเบียบ ค าสั่งหรือเอกสารหรือกลไกอ่ืนๆ ที่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย พร้อมทั้งมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับดังกล่าว ให้แก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยเพื่อช่วยให้สามารถป้องกันการฉ้อฉลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนด 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีทรัพยากรทางการเงิน บุคลากรและเทคนิคเพื่อต่อต้านการฉ้อฉลอย่างเพียงพอ 
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ก ากับดูแลที่มีส่วนร่วมในการต่อต้านการฉ้อฉลควรมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมและ
ได้รับการอบรมที่เก่ียวข้องและอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการฉ้อฉล ประเภทของการฉ้อฉล เทคนิคต่างๆ 
และการออกและบังคับใช้การแทรกแซงและบทลงโทษ ในท านองเดียวกันบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยควร
จัดให้มีการอบรมเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉลแก่กรรมการ ผู้จัดการอาวุโสและพนักงานอ่ืนๆ ของตนตามความ
เหมาะสม หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรประเมินว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีระบบจัดการความเสี่ยงด้าน
การฉ้อฉลที่เพียงพอและท าการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้ทั้งการตรวจสอบนอกที่ท าการบริษัท (Off-site 
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Monitoring) และการตรวจสอบ ณ ที่ท าการบริษัทประกันภัย (On-site Inspection) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยในการจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล และแนะน า
หรือก าหนดให้ด าเนินการแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสมหากระบบควบคุมภายในอ่อนแอ และติดตามผลการด าเนิน
มาตรการแก้ไขเยียวยาดังกล่าว 
 มาตรฐาน 21.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอของมาตรการที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลเองด าเนินการเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจหา 
รายงานและแก้ไขการฉ้อฉล และต้องด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 การทบทวนประสิทธิภาพควรพิจารณาความเสี่ยง และประเมินว่าระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการ
ก ากับดูแลที่ก าหนดขึ้นถูกบังคับใช้หรือไม่ การทบทวนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการ 
ฉ้อฉลในภาคการประกันภัย และแนวทางการก ากับดูแลบนพื้นฐานของความเสี่ยงของหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถ
จัดการความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอหรือไม่ ความเพียงพอของทรัพยากรและการอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ก ากับดูแล การตรวจสอบบริษัทเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฉ้อฉลเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากหน่วยงาน 
อ่ืนๆ ที่มีความรับผิดชอบในการต่อต้านการฉ้อฉล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินคดีและการตัดสินเก่ียวกับการฉ้อฉล 
 หน่วยงานก ากับดูแลควรพิจารณาสนับสนุนการด าเนินการต่อต้านการฉ้อฉล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เก่ียวข้องร่วมกันระหว่างบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย ภาคธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาครัฐ รวมทั้งการเพิ่ม
ความตระหนักของผู้บริโภค/ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเก่ียวกับการฉ้อฉล และผลกระทบของการฉ้อฉลด้วยการให้
ความรู้และการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ  
 มาตรฐาน 21.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นๆ เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้นโยบายและกิจกรรมเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจหา รายงานและแก้ไขการ
ฉ้อฉลในการประกันภัย  
 หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลระบุกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อฉลในบริษัทประกันภัยหรือคนกลาง
ประกันภัย ก็ควรท าให้แน่ใจว่าได้ส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องไปให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม รวมทั้งหน่วยงาน
ก ากับดูแลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในอันที่จะ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความกังวลของตนเองและความกังวลใดๆ ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยและคนกลาง
ประกันภัย ตามปกติกลไกความร่วมมือและการประสานงานควรประกอบด้วย 

(1)  ความร่วมมือในการปฏิบัติ และหากเหมาะสมควรรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้านการฉ้อฉล และ 

(2)  ความร่วมมือระดับนโยบาย และหากเหมาะสมควรรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆ 
ทั้งหมดที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้านการฉ้อฉล 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น มีการก ากับดูแลให้ให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีการตรวจสอบ 
ป้องกัน และยับยั้ง รวมทั้งรายงานการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย รวมทั้งมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับ
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6-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

ดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และลงโทษผู้ที่ท าการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย โดยมีกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ส าคัญ เช่น 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 21 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

หมวด 2 การควบคุมบริษัทในการด าเนินการต่างๆ 
หมวด 3 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย 
หมวด 4 บทก าหนดโทษ  

ประกาศ ส านักงาน คปภ.เรื่อง แนวปฏิบัติ 
โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ 
กรรมการบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. 2557 

- ข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับกรรมการบริษัทเพ่ือการก ากับดูแล 
  กิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย สามารถตรวจสอบได้ และเกิด 
  ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจประกันภัย 

 
 

 ในเร่ืองของการต่อต้านการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยนั้น นอกจากบริษัทประกันภัยแล้ว ตัวแทนและนายหน้า
ประกันภัยก็มีส่วนส าคัญในเร่ืองดังกล่าว การปฏิบัติตามมาตรฐานการก ากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้
สามารถป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยได้ โดยตัวแทนและนายหน้ามีหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ เช่น 

(1)  ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยควรศึกษาหาความรู้เร่ืองความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลในภาคธุรกิจประกันภัย 
ในทุกขบวนการของการรับประกันภัยจนถึงการเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งจะช่วยให้สามารถทราบความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดการฉ้อฉลหรือพบในธุรกิจประกันภัยได้ และสามารถป้องกันแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

(2)  ศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลด้านการประกันภัย ซึ่งจะช่วยให้
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และรู้ถึงลักษณะของการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยได้ 

(3)  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ รวมถึงสมาคมภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการยับยั้ง ป้องกัน และตรวจสอบการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย โดยอาจแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยให้
หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทราบ 

(4)  นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลควรมีมาตรการหรือระบบที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวม
ไปถึงการตรวจสอบการฉ้อฉลด้านการประกันภัย 

(5)  ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยควรยึดมั่นต่อจรรยาบรรณการเป็นตัวแทนนายหน้า และปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนและนายหน้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การด าเนินธุรกิจมีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสและ
ไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการฉ้อฉล 
 
4. มาตรฐาน ICP 22 การต่อตา้นการฟอกเงินและการต่อต้านการใหเ้งินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย  
 ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย  (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) มีหลักการส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและ

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-31 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

การให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย นอกจากนี้หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ แนวคิดเบื้องต้น มาตรฐาน 
7 ข้อ และแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดภายใต้มาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
 

 
แนวคิดเบ้ืองต้น 
 การฟอกเงินเป็นกระบวนการปิดบังแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระท าที่ผิดกฎหมาย ส่วนการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้ายจะเกี่ยวข้องกับการให้หรือการจัดหาโดยเต็มใจซึ่งเงินทุนโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ด้วยเจตนาในการน าเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือโดยทราบว่าเงินทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนดังกล่าวก าลังจะถูกน าไปใช้  
  (1)   เพื่อท าการก่อการร้าย 
  (2)  โดยองค์กรก่อการร้าย หรือ 
  (3)  โดยผู้ก่อการร้าย 
 ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและภาคบริการทางการเงินอื่นๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกน าไปใช้ทั้งโดยรู้ตัวหรือ  
ไม่รู้ตัว เพื่อการฟอกเงิน (Money Laundering: ML) และการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Financing of 
Terrorism: FT) ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย การด าเนินงานและช่ือเสียง ภายใต้ ICP นี ้
และมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนการก่อ
การร้าย น ามาใช้กับการก ากับดูแลบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยที่พิจารณารับประกันภัยหรือออกกรมธรรม์
ประกันชีวิตและการประกันภัยควบการลงทุนอื่นๆ 
 คณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงิน (The Financial Action Task Force: FATF) เป็น
องค์กรระหว่างรัฐบาลซึ่งก่อตั้งข้ึนเพื่อก าหนดมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) ทั้งนี้ FATF ได้จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ AML/CFT (เรียกว่า “FATF 
Recommendations”) ซึ่งข้อเสนอแนะบางข้อบังคับใช้กับภาคการประกันภัย บังคับใช้กับการรับประกันภัยและการ
ขายประกันชีวิตและการประกันภัยควบการลงทุนเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้หากภาคการประกันวินาศภัยหรือส่วนหนึ่ง
ของภาคธุรกิจดังกล่าว ได้รับการประเมินโดยประเทศหน่ึงว่ามีความเสี่ยงด้าน ML/FT แล้ว มาตรฐาน FATF ก าหนดให้
ประเทศดังกล่าวพิจารณาบังคับใช้มาตรฐาน FATF กับภาคธุรกิจนั้น 
 
 FATF ก าหนดให้ประเทศต้องระบุหน่วยงานที่มีอ านาจหน่วยงานหนึ่งหรือมากกว่าให้มีหน้าที่ตรวจสอบว่า
สถาบันการเงิน (รวมทั้งบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย) ปฏิบัติตามค าแนะน าของ FATF ในการต่อต้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในประเทศ
เสมอไป หน่วยงานอื่นที่อาจได้รับมอบหมาย ได้แก่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน 
(FIU) ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการรับและวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) และ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (ML/FT) ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามแม้วา่
หน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยอาจไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นข้ออ้าง
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

6-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

ดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และลงโทษผู้ที่ท าการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย โดยมีกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ส าคัญ เช่น 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 21 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

หมวด 2 การควบคุมบริษัทในการด าเนินการต่างๆ 
หมวด 3 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย 
หมวด 4 บทก าหนดโทษ  

ประกาศ ส านักงาน คปภ.เรื่อง แนวปฏิบัติ 
โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ 
กรรมการบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. 2557 

- ข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับกรรมการบริษัทเพ่ือการก ากับดูแล 
  กิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย สามารถตรวจสอบได้ และเกิด 
  ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจประกันภัย 

 
 

 ในเร่ืองของการต่อต้านการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยนั้น นอกจากบริษัทประกันภัยแล้ว ตัวแทนและนายหน้า
ประกันภัยก็มีส่วนส าคัญในเร่ืองดังกล่าว การปฏิบัติตามมาตรฐานการก ากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้
สามารถป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยได้ โดยตัวแทนและนายหน้ามีหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ เช่น 

(1)  ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยควรศึกษาหาความรู้เร่ืองความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลในภาคธุรกิจประกันภัย 
ในทุกขบวนการของการรับประกันภัยจนถึงการเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งจะช่วยให้สามารถทราบความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดการฉ้อฉลหรือพบในธุรกิจประกันภัยได้ และสามารถป้องกันแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

(2)  ศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลด้านการประกันภัย ซึ่งจะช่วยให้
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และรู้ถึงลักษณะของการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยได้ 

(3)  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ รวมถึงสมาคมภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการยับยั้ง ป้องกัน และตรวจสอบการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย โดยอาจแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยให้
หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยทราบ 

(4)  นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลควรมีมาตรการหรือระบบที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวม
ไปถึงการตรวจสอบการฉ้อฉลด้านการประกันภัย 

(5)  ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยควรยึดมั่นต่อจรรยาบรรณการเป็นตัวแทนนายหน้า และปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนและนายหน้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การด าเนินธุรกิจมีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสและ
ไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการฉ้อฉล 
 
4. มาตรฐาน ICP 22 การต่อตา้นการฟอกเงินและการต่อต้านการใหเ้งินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย  
 ICP 22 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย  (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) มีหลักการส าคัญคือ หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและ

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-31 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

การให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย นอกจากนี้หน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ แนวคิดเบื้องต้น มาตรฐาน 
7 ข้อ และแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดภายใต้มาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
 

 
แนวคิดเบ้ืองต้น 
 การฟอกเงินเป็นกระบวนการปิดบังแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระท าที่ผิดกฎหมาย ส่วนการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้ายจะเกี่ยวข้องกับการให้หรือการจัดหาโดยเต็มใจซึ่งเงินทุนโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ด้วยเจตนาในการน าเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือโดยทราบว่าเงินทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนดังกล่าวก าลังจะถูกน าไปใช้  
  (1)   เพื่อท าการก่อการร้าย 
  (2)  โดยองค์กรก่อการร้าย หรือ 
  (3)  โดยผู้ก่อการร้าย 
 ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและภาคบริการทางการเงินอื่นๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกน าไปใช้ทั้งโดยรู้ตัวหรือ  
ไม่รู้ตัว เพื่อการฟอกเงิน (Money Laundering: ML) และการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Financing of 
Terrorism: FT) ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย การด าเนินงานและช่ือเสียง ภายใต้ ICP นี ้
และมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการให้เงินอุดหนุนการก่อ
การร้าย น ามาใช้กับการก ากับดูแลบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยที่พิจารณารับประกันภัยหรือออกกรมธรรม์
ประกันชีวิตและการประกันภัยควบการลงทุนอื่นๆ 
 คณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงิน (The Financial Action Task Force: FATF) เป็น
องค์กรระหว่างรัฐบาลซึ่งก่อตั้งข้ึนเพื่อก าหนดมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) ทั้งนี้ FATF ได้จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ AML/CFT (เรียกว่า “FATF 
Recommendations”) ซึ่งข้อเสนอแนะบางข้อบังคับใช้กับภาคการประกันภัย บังคับใช้กับการรับประกันภัยและการ
ขายประกันชีวิตและการประกันภัยควบการลงทุนเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้หากภาคการประกันวินาศภัยหรือส่วนหนึ่ง
ของภาคธุรกิจดังกล่าว ได้รับการประเมินโดยประเทศหน่ึงว่ามีความเสี่ยงด้าน ML/FT แล้ว มาตรฐาน FATF ก าหนดให้
ประเทศดังกล่าวพิจารณาบังคับใช้มาตรฐาน FATF กับภาคธุรกิจนั้น 
 
 FATF ก าหนดให้ประเทศต้องระบุหน่วยงานที่มีอ านาจหน่วยงานหนึ่งหรือมากกว่าให้มีหน้าที่ตรวจสอบว่า
สถาบันการเงิน (รวมทั้งบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย) ปฏิบัติตามค าแนะน าของ FATF ในการต่อต้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในประเทศ
เสมอไป หน่วยงานอื่นที่อาจได้รับมอบหมาย ได้แก่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน 
(FIU) ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการรับและวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) และ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (ML/FT) ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามแม้วา่
หน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยอาจไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นข้ออ้าง
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 (7)  ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้มีการกู้เงินจากกรมธรรม์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถได้เงินกู้และ/หรือ
ช าระเงินกู้โดยเงินสดบ่อยๆ) 

 (8)  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเงินสดมูลค่าสูง  
 (9)  ผลิตภัณฑ์ที่ยอมให้ช าระเงินเป็นก้อนในจ านวนมาก และมีลักษณะสภาพคล่อง 
 (10)  ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อสัญญาระบุให้คู่สัญญาสามารถพ้นจากพันธะหน้าที่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ 

(Cooling off Provision) โดยมีการร้องขอให้ส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทจ่ายคืนไปให้บุคคลภายนอกที่ไม่
เก่ียวข้อง สถาบันการเงินต่างประเทศ หรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 

 (11)  ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิโดยที่ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบว่าผู้รับ
ผลประโยชน์ของสัญญาได้เปลี่ยนไปแล้วจนกระทั่งถึงเวลาที่ท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 (12)  ขอบเขตและลักษณะของกิจกรรมที่ด าเนินการข้ามพรหมแดน (Cross-border Activities) 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมินจุดล่อแหลมและความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่ส าคัญๆ ต่อ
ภาคธุรกจิการประกันภัยในประเทศของตน และท าการแก้ไขอย่างเหมาะสม การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมข้ามพรมแดน การประเมินเช่นนี้จะไม่คงที่แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ด้วยเหตุผลนี้จึงควรท าการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
 มาตรฐาน 22.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแล 

 1)  ออกกฎระเบียบด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ AML/CFT ที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ 
FATF ให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตาม ส าหรับเรื่องที่ไม่ได้ระบุในกฎหมาย 

 2)  จัดท าแนวทางการปฏิบัติเพื่อช่วยให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยสามารถบรรลุและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดว่าด้วย AML/CFT ที่เก่ียวข้องกับตนเอง และ 

 3)  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม AML/CFT 
 กฎระเบียบด้านการบังคับใช้กฎหมายอาจเป็นเอกสารหรือกลไกเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน 
AML/CFT ซึ่งออกโดยหน่วยงานก ากับดูแลเพื่อให้สามารถแทรกแซงบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้าน AML/CFT 
โดยจะต้องก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีกระบวนการที่เหมาะสมเพียงพอในการประเมินและ
เข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT ของตนเอง และสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่พบได้ นอกเหนือจากนั้น หน่วยงานที่
ก ากับดูแลควรจัดให้มีแนวทางการปฏิบัติซึ่งให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่อยู่ในข้อเสนอแนะของ FATF ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการที่สามารถใช้ในการต่อต้าน ML/FT และมาตรการเพิ่มเติมใดๆ ที่บริษัทประกันภัย
และคนกลางประกันภัยสามารถด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการ AML/CFT ของตนมีประสิทธิภาพ แนวทางการ
ปฏิบัติดังกล่าวอาจไม่จ าเป็นต้องมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย แต่จะช่วยให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้าน AML/CFT ตัวอย่างของการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เหมาะสม 
โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลควรประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการและแนวโน้ม ตัวอย่างกรณีศึกษา ML/FT  
ที่เกิดขึ้นจริง และตัวอย่างความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในระบบของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

6-32     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

ว่าหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่จ าเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อ
การร้าย (ML/FT) ในการประกันภัยและด าเนินขั้นตอนในการช่วยต่อต้าน ML/FT ฉะนั้นมาตรฐานและแนวทางการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการนี้สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกจะบังคับใช้ในกรณีที่หน่วยงานท่ีก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยได้รับแตง่ตั้งให้เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย 
ส่วนที่สองจะบังคับใช้เมื่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้าน
การฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายส าหรับภาคการประกันภัย เพื่อให้เป็นไปตาม ICP ฉบับนี้ หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลต้องผ่านข้อก าหนดของมาตรฐานทั้งในส่วนแรกและส่วนท่ีสองตามสถานการณ์ของประเทศ 
 

 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น หน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการ
ร้าย คือ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้า ที่ในการ
ต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ICP ในส่วนที่สองเท่านั้น อย่างไรก็
ตามการศึกษา ICP นี้ ทุกมาตรฐานจะช่วยให้เกิดความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงด้าน ML/FT มากยิ่งขึ้น 
 ส่วนที่หนึ่ง  
 กรณีที่หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้าน
การฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย (Designated AML/CFT Competent Authority) 
 มาตรฐาน 22.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีความเข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน 
ML/FT ที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ และใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมินความเสี่ยงด้าน 
ML/FT ต่อภาคการประกันภัยในประเทศของตนอย่างสม่ าเสมอ 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีความเข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ และผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ซึ่งสิ่งต่อไปนี้อาจเพิ่มระดับความเสี่ยงด้าน ML/FT ของผลิตภัณฑ์/การ
บริการด้านประกันภัย 

 
 
 (1)  การรับช าระเงินหรือการรับเงินจากบุคคลภายนอก 
 (2)  การรับการช าระเงินเป็นมูลค่าสูงมากหรือไม่จ ากัดมูลค่า หรือการรับเงินมูลค่าน้อยกว่าแต่จ านวน

หลายครั้ง 
 (3)  การรับช าระเงินในรูปเงินสด ธนาณัติหรือแคชเชียร์เช็ค 
 (4)  การรับช าระเงินบ่อยครั้งนอกตารางการช าระค่าเบี้ยประกันภัยปกติหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 (5)  การอนุญาตให้ถอนเมื่อไรก็ได้โดยคิดค่าธรรมเนียมจ ากัด 
 (6)  การยอมรับให้ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันส าหรับเงินกู้ และ/หรือการให้สินเชื่ออ่ืนที่มีความเสี่ยงสูง 
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 (7)  ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้มีการกู้เงินจากกรมธรรม์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถได้เงินกู้และ/หรือ
ช าระเงินกู้โดยเงินสดบ่อยๆ) 

 (8)  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเงินสดมูลค่าสูง  
 (9)  ผลิตภัณฑ์ที่ยอมให้ช าระเงินเป็นก้อนในจ านวนมาก และมีลักษณะสภาพคล่อง 
 (10)  ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อสัญญาระบุให้คู่สัญญาสามารถพ้นจากพันธะหน้าที่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ 

(Cooling off Provision) โดยมีการร้องขอให้ส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทจ่ายคืนไปให้บุคคลภายนอกที่ไม่
เก่ียวข้อง สถาบันการเงินต่างประเทศ หรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 

 (11)  ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิโดยที่ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบว่าผู้รับ
ผลประโยชน์ของสัญญาได้เปลี่ยนไปแล้วจนกระทั่งถึงเวลาที่ท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 (12)  ขอบเขตและลักษณะของกิจกรรมที่ด าเนินการข้ามพรหมแดน (Cross-border Activities) 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมินจุดล่อแหลมและความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่ส าคัญๆ ต่อ
ภาคธุรกจิการประกันภัยในประเทศของตน และท าการแก้ไขอย่างเหมาะสม การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมข้ามพรมแดน การประเมินเช่นนี้จะไม่คงที่แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ด้วยเหตุผลนี้จึงควรท าการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
 มาตรฐาน 22.2 หน่วยงานที่ก ากับดูแล 

 1)  ออกกฎระเบียบด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ AML/CFT ที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ 
FATF ให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตาม ส าหรับเรื่องที่ไม่ได้ระบุในกฎหมาย 

 2)  จัดท าแนวทางการปฏิบัติเพื่อช่วยให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยสามารถบรรลุและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดว่าด้วย AML/CFT ที่เก่ียวข้องกับตนเอง และ 

 3)  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม AML/CFT 
 กฎระเบียบด้านการบังคับใช้กฎหมายอาจเป็นเอกสารหรือกลไกเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน 
AML/CFT ซึ่งออกโดยหน่วยงานก ากับดูแลเพื่อให้สามารถแทรกแซงบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้าน AML/CFT 
โดยจะต้องก าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยมีกระบวนการที่เหมาะสมเพียงพอในการประเมินและ
เข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT ของตนเอง และสามารถจัดการกับความเสี่ยงท่ีพบได้ นอกเหนือจากนั้น หน่วยงานที่
ก ากับดูแลควรจัดให้มีแนวทางการปฏิบัติซึ่งให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่อยู่ในข้อเสนอแนะของ FATF ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการที่สามารถใช้ในการต่อต้าน ML/FT และมาตรการเพิ่มเติมใดๆ ที่บริษัทประกันภัย
และคนกลางประกันภัยสามารถด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการ AML/CFT ของตนมีประสิทธิภาพ แนวทางการ
ปฏิบัติดังกล่าวอาจไม่จ าเป็นต้องมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย แต่จะช่วยให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้าน AML/CFT ตัวอย่างของการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เหมาะสม 
โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลควรประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการและแนวโน้ม ตัวอย่างกรณีศึกษา ML/FT  
ที่เกิดขึ้นจริง และตัวอย่างความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในระบบของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ว่าหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่จ าเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อ
การร้าย (ML/FT) ในการประกันภัยและด าเนินขั้นตอนในการช่วยต่อต้าน ML/FT ฉะนั้นมาตรฐานและแนวทางการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการนี้สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกจะบังคับใช้ในกรณีที่หน่วยงานท่ีก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยได้รับแตง่ตั้งให้เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย 
ส่วนที่สองจะบังคับใช้เมื่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการต่อต้าน
การฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายส าหรับภาคการประกันภัย เพื่อให้เป็นไปตาม ICP ฉบับนี้ หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลต้องผ่านข้อก าหนดของมาตรฐานทั้งในส่วนแรกและส่วนท่ีสองตามสถานการณ์ของประเทศ 
 

 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น หน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการ
ร้าย คือ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้า ที่ในการ
ต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ICP ในส่วนที่สองเท่านั้น อย่างไรก็
ตามการศึกษา ICP นี้ ทุกมาตรฐานจะช่วยให้เกิดความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงด้าน ML/FT มากยิ่งขึ้น 
 ส่วนที่หนึ่ง  
 กรณีที่หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการต่อต้าน
การฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย (Designated AML/CFT Competent Authority) 
 มาตรฐาน 22.1 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีความเข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน 
ML/FT ที่บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ และใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประเมินความเสี่ยงด้าน 
ML/FT ต่อภาคการประกันภัยในประเทศของตนอย่างสม่ าเสมอ 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีความเข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ และผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ซึ่งสิ่งต่อไปนี้อาจเพิ่มระดับความเสี่ยงด้าน ML/FT ของผลิตภัณฑ์/การ
บริการด้านประกันภัย 

 
 
 (1)  การรับช าระเงินหรือการรับเงินจากบุคคลภายนอก 
 (2)  การรับการช าระเงินเป็นมูลค่าสูงมากหรือไม่จ ากัดมูลค่า หรือการรับเงินมูลค่าน้อยกว่าแต่จ านวน

หลายครั้ง 
 (3)  การรับช าระเงินในรูปเงินสด ธนาณัติหรือแคชเชียร์เช็ค 
 (4)  การรับช าระเงินบ่อยครั้งนอกตารางการช าระค่าเบี้ยประกันภัยปกติหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 (5)  การอนุญาตให้ถอนเมื่อไรก็ได้โดยคิดค่าธรรมเนียมจ ากัด 
 (6)  การยอมรับให้ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันส าหรับเงินกู้ และ/หรือการให้สินเชื่ออ่ืนที่มีความเสี่ยงสูง 
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 มาตรฐาน 22.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกรอบการท างานในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในการตดิตาม
และบังคับให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อก าหนดในการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้าน
การให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT)  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้าน ML/FT ในแต่ละขั้นของกระบวนการก ากับดูแล ซึ่งหาก
เหมาะสมอาจรวมถึงขั้นตอนการออกใบอนุญาตด้วย หน่วยงานท่ีก ากับดูแลควรด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้าน AML/CFT ของบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกิดจากการตรวจสอบ
ดังกล่าวและข้อมูลอ่ืนใดที่ได้รับ เพื่อท าการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT และก าหนดความถี่และความเข้มข้นของ
การตรวจสอบบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยตามความเสี่ยงที่ประเมินได้  และควรก าหนดให้บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ของลูกค้า รวมทั้งประเมินความเสี่ยงของช่องทาง 
การจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่างๆ นอกจากนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีอ านาจในการจัดการและแก้ไข
อย่างเพียงพอเมื่อบริษัทและคนกลางประกันภัยไม่ด าเนินการตามข้อบังคับด้าน AML/CFT อย่างมีประสิทธิภาพ  
 มาตรฐาน 22.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการที่บริษัทประกันภัยและ 
คนกลางประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลเอง ด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้านการ
ให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการที่จ าเป็นใดๆ เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพ 

การทบทวนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น  
 (1)  ความเสี่ยงของการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในภาคธุรกิจประกันภัย และ

แนวทางการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถจัดการความเสี่ยงเหล่านีไ้ด้อย่าง
เพียงพอหรือไม่ 

 (2)  ความเพียงพอของทรัพยากรและการอบรมความรู้ของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
 (3)  จ านวนและความละเอียดของการตรวจสอบ ณ ที่ท าการประกันภัยเก่ียวกับมาตรการ AML/CFT 

เพียงพอหรือไม่ 
 (4)  การก ากับดูแลที่เก่ียวกับมาตรการ AML/CFT เพียงพอหรือไม่ 
 (5)  ข้อค้นพบจากการตรวจสอบ ณ ที่ท าการประกันภัย ซึ่งรวมทั้งประสิทธิภาพของการอบรมและการ

น ามาตรการ AML/CFT ไปด าเนินการโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 (6)  การด าเนินการของหน่วยงานที่ก ากับดูแลต่อบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 (7)  ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับภาคธุรกิจประกันภัย เช่น รายงานเกี่ยวกับ

จ านวนและรูปแบบของธุรกรรมที่น่าสงสยัซึ่งจัดท าโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย และการด าเนินคดีและ
การลงโทษข้อหาฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้ายในภาคธุรกิจประกันภัย 

 (8)  จ านวนและลักษณะของการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนๆ เก่ียวกับประเด็นด้าน AML/CFT  
 (9)  ความเพียงพอของข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติและข้อมูลอ่ืนๆ ที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลจัดให้มีส าหรับ

ภาคการประกันภัย 
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 มาตรฐาน 22.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นๆ ในประเทศ เช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงิน รวมทั้งกับ
หน่วยงานก ากับดูแลในประเทศอ่ืนเพื่อวัตถุประสงค์ด้าน AML/CFT  
 โดยทั่วไป กลไกความร่วมมือ การประสานงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูล จะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้าน
การปฏิบัติการและความร่วมมือระดับนโยบาย และหากเห็นว่าเหมาะสมอาจรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยข่าว
กรองทางการเงิน (The Financial Intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแล
อ่ืนๆ ซึ่งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดดังกล่าวจะช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ส่วนที่สอง  
 ในกรณีหากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) 
 กรณีนี้เป็นลักษณะของประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรด าเนินการตามมาตรฐาน
ต่อไปนี้ 
 มาตรฐาน 22.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลตระหนักและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ โดยจะต้องติดต่อประสานงานและพยายามขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย 
(AML/CFT) โดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 หากหน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้าน AML/CFT หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณา
ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อความสามารถของตนในการท าให้แน่ใจว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านการก ากับดูแล โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติและผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถท าการประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัทประกันภัยและ  
คนกลางประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการรับข้อมูลจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้าน 
AML/CFT ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย หรือ
ความมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย นอกจากนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับ
การละเมิดข้อก าหนดว่าด้วย AML/CFT ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรพิจารณาในระหว่างการด าเนิน
กิจกรรมการก ากับดูแลของตนเอง เช่น เม่ือประเมินความเหมาะสมของคณะกรรมการ ผู้บริหารอาวุโสและบุคลากรที่มี
อ านาจควบคุม รวมทั้งเมื่อท าการตรวจสอบการขอใบอนุญาต 
 มาตรฐาน 22.7 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นๆ ในประเทศ เช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงิน รวมทั้งกับ
หน่วยงานก ากับดูแลในประเทศอ่ืน เพ่ือวัตถุประสงค์ด้าน AML/CFT 
 ตามปกติกลไกความร่วมมือ การประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นความร่วมมือด้านการปฏิบัติงาน 
และหากเห็นว่าเหมาะสม อาจรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (The Financial 
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6-34     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

 มาตรฐาน 22.3 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกรอบการท างานในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพในการตดิตาม
และบังคับให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตามข้อก าหนดในการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้าน
การให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT)  
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณาความเสี่ยงด้าน ML/FT ในแต่ละขั้นของกระบวนการก ากับดูแล ซึ่งหาก
เหมาะสมอาจรวมถึงข้ันตอนการออกใบอนุญาตด้วย หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้าน AML/CFT ของบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกิดจากการตรวจสอบ
ดังกล่าวและข้อมูลอ่ืนใดที่ได้รับ เพื่อท าการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT และก าหนดความถี่และความเข้มข้นของ
การตรวจสอบบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัยตามความเสี่ยงที่ประเมินได้  และควรก าหนดให้บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ของลูกค้า รวมทั้งประเมินความเสี่ยงของช่องทาง 
การจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่างๆ นอกจากนี้ หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรมีอ านาจในการจัดการและแก้ไข
อย่างเพียงพอเมื่อบริษัทและคนกลางประกันภัยไม่ด าเนินการตามข้อบังคับด้าน AML/CFT อย่างมีประสิทธิภาพ  
 มาตรฐาน 22.4 หน่วยงานที่ก ากับดูแลทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการที่บริษัทประกันภัยและ 
คนกลางประกันภัย รวมทั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลเอง ด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้านการ
ให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการที่จ าเป็นใดๆ เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพ 

การทบทวนดังกล่าวควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น  
 (1)  ความเสี่ยงของการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในภาคธุรกิจประกันภัย และ

แนวทางการปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถจัดการความเสี่ยงเหล่านีไ้ด้อย่าง
เพียงพอหรือไม่ 

 (2)  ความเพียงพอของทรัพยากรและการอบรมความรู้ของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
 (3)  จ านวนและความละเอียดของการตรวจสอบ ณ ที่ท าการประกันภัยเก่ียวกับมาตรการ AML/CFT 

เพียงพอหรือไม่ 
 (4)  การก ากับดูแลที่เก่ียวกับมาตรการ AML/CFT เพียงพอหรือไม่ 
 (5)  ข้อค้นพบจากการตรวจสอบ ณ ที่ท าการประกันภัย ซึ่งรวมทั้งประสิทธิภาพของการอบรมและการ

น ามาตรการ AML/CFT ไปด าเนินการโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 (6)  การด าเนินการของหน่วยงานที่ก ากับดูแลต่อบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 (7)  ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับภาคธุรกิจประกันภัย เช่น รายงานเกี่ยวกับ

จ านวนและรูปแบบของธุรกรรมที่น่าสงสยัซึ่งจัดท าโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย และการด าเนินคดีและ
การลงโทษข้อหาฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้ายในภาคธุรกิจประกันภัย 

 (8)  จ านวนและลักษณะของการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนๆ เก่ียวกับประเด็นด้าน AML/CFT  
 (9)  ความเพียงพอของข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติและข้อมูลอ่ืนๆ ที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลจัดให้มีส าหรับ

ภาคการประกันภัย 
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 มาตรฐาน 22.5 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นๆ ในประเทศ เช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงิน รวมทั้งกับ
หน่วยงานก ากับดูแลในประเทศอ่ืนเพื่อวัตถุประสงค์ด้าน AML/CFT  
 โดยทั่วไป กลไกความร่วมมือ การประสานงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูล จะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้าน
การปฏิบัติการและความร่วมมือระดับนโยบาย และหากเห็นว่าเหมาะสมอาจรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยข่าว
กรองทางการเงิน (The Financial Intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแล
อ่ืนๆ ซึ่งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดดังกล่าวจะช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ส่วนที่สอง  
 ในกรณีหากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกันภัยไม่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (AML/CFT) 
 กรณีนี้เป็นลักษณะของประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรด าเนินการตามมาตรฐาน
ต่อไปนี้ 
 มาตรฐาน 22.6 หน่วยงานที่ก ากับดูแลตระหนักและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ โดยจะต้องติดต่อประสานงานและพยายามขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย 
(AML/CFT) โดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 หากหน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้าน AML/CFT หน่วยงานที่ก ากับดูแลควรพิจารณา
ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อความสามารถของตนในการท าให้แน่ใจว่าบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านการก ากับดูแล โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรเข้าใจความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่บริษัท
ประกันภัยและคนกลางประกันภัยต้องเผชิญ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติและผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอขายโดย
บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย 
 หน่วยงานที่ก ากับดูแลสามารถท าการประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัทประกันภัยและ  
คนกลางประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการรับข้อมูลจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้าน 
AML/CFT ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย หรือ
ความมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงโดยบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย นอกจากนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับ
การละเมิดข้อก าหนดว่าด้วย AML/CFT ซึ่งหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรพิจารณาในระหว่างการด าเนิน
กิจกรรมการก ากับดูแลของตนเอง เช่น เม่ือประเมินความเหมาะสมของคณะกรรมการ ผู้บริหารอาวุโสและบุคลากรที่มี
อ านาจควบคุม รวมทั้งเมื่อท าการตรวจสอบการขอใบอนุญาต 
 มาตรฐาน 22.7 หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถร่วมมือ ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นๆ ในประเทศ เช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงิน รวมทั้งกับ
หน่วยงานก ากับดูแลในประเทศอ่ืน เพ่ือวัตถุประสงค์ด้าน AML/CFT 
 ตามปกติกลไกความร่วมมือ การประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นความร่วมมือด้านการปฏิบัติงาน 
และหากเห็นว่าเหมาะสม อาจรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (The Financial 
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กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
 

มาตรา 20 ส านักงาน คปภ. มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจ 
ประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 

ก าหนดเรื่องของการก่อการร้าย ก าหนดผู้ที่มีหน้าท่ีต้องรายงาน  
และการปฏิบัติตามกฎหมายในการป้องกันการก่อการร้าย 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 
 

มาตรา 3 ระบุในเรื่องธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สถาบันการเงิน 
ที่อยู่ภายใต้อ านาจ พรบ. 
มาตรา 5 และมาตรา 6 เรื่องการกระท าท่ีเข้าข่ายการฟอกเงิน 
มาตรา 13 ธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน ส านักงาน ปปง. 

 
 จากมาตรฐานการก ากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการ
ก่อการร้าย จะเห็นได้ว่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยนั้น มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงิน
และการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในธุรกิจประกันภัย เช่น 
 (1)  ต้องศึกษาหาความรู้ในเร่ืองความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในธุรกิจประกันภัย เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถด าเนินการต่างๆ  
ในการป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงดังกล่าว โดยตัวแทนและนายหน้าอาจศึกษาได้จากการอบรมความรู้ที่ทางภาครัฐ
หรือสมาคมภาคเอกชนจัดขึ้น รวมถึงศึกษาจากเอกสารวิชาการต่างๆ 
 (2)  การจัดให้ลูกค้าแสดงตัวตน (Know Your Customer) และการเก็บรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องก่อนการ
ท าธุรกรรม และพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (3)  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence) เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในด้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัย
หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในระดับที่สูง 
 (4)  ให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัย ในการรายงานธุรกรรมและแจ้งข้อมูลต่อส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายที่ก าหนด รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
หรือบริษัทประกันภัยและสมาคมภาคธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้อง 
 (5)  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการประเมิน
และตรวจสอบด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
 

มาตรา 20 ส านักงาน คปภ. มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจ 
ประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 

ก าหนดเรื่องของการก่อการร้าย ก าหนดผู้ที่มีหน้าท่ีต้องรายงาน  
และการปฏิบัติตามกฎหมายในการป้องกันการก่อการร้าย 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 
 

มาตรา 3 ระบุในเรื่องธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สถาบันการเงิน 
ที่อยู่ภายใต้อ านาจ พรบ. 
มาตรา 5 และมาตรา 6 เรื่องการกระท าท่ีเข้าข่ายการฟอกเงิน 
มาตรา 13 ธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน ส านักงาน ปปง. 

 
 จากมาตรฐานการก ากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการ
ก่อการร้าย จะเห็นได้ว่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยนั้น มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงิน
และการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในธุรกิจประกันภัย เช่น 
 (1)  ต้องศึกษาหาความรู้ในเร่ืองความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในธุรกิจประกันภัย เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถด าเนินการต่างๆ  
ในการป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงดังกล่าว โดยตัวแทนและนายหน้าอาจศึกษาได้จากการอบรมความรู้ที่ทางภาครัฐ
หรือสมาคมภาคเอกชนจัดขึ้น รวมถึงศึกษาจากเอกสารวิชาการต่างๆ 
 (2)  การจัดให้ลูกค้าแสดงตัวตน (Know Your Customer) และการเก็บรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องก่อนการ
ท าธุรกรรม และพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (3)  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence) เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในด้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัย
หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในระดับที่สูง 
 (4)  ให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัย ในการรายงานธุรกรรมและแจ้งข้อมูลต่อส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายที่ก าหนด รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
หรือบริษัทประกันภัยและสมาคมภาคธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้อง 
 (5)  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการประเมิน
และตรวจสอบด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอ่ืนๆ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างหน่วยงานเหล่านั้นและบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลของตน หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลทราบข้อมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้าน ML/FT พบกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมในบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย ควรให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งด้าน AML/CFT หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม และ
หน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องมีการพิจารณาด้านการรักษาความลับ 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงิน
อุดหนุนการก่อการร้าย ในธุรกิจประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
เรื่อง การต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยมีกฏหมายที่ส าคัญ ได้แก่  พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย อย่างไรก็ตามมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

หมวดที่ 2 การควบคุมบริษัท เช่น การห้ามมิให้บริษัทกระท าการ 
ต่างๆ ในเรื่องการรับและจ่ายเงิน การก าหนดให้บริษัทจัดท าบัญชี 
รายงานทางการเงินเพื่อการตรวจสอบ 
หมวดที่ 4 ตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยต้องท าสมุดทะเบียน 
สมุดบัญชี หรือเอกสารการประกอบธุรกิจเพื่อการตรวจสอบ 
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intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอ่ืนๆ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างหน่วยงานเหล่านั้นและบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลของตน หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลทราบข้อมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้าน ML/FT พบกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมในบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย ควรให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งด้าน AML/CFT หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม และ
หน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องมีการพิจารณาด้านการรักษาความลับ 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงิน
อุดหนุนการก่อการร้าย ในธุรกิจประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
เรื่อง การต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยมีกฏหมายที่ส าคัญ ได้แก่  พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย อย่างไรก็ตามมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

หมวดที่ 2 การควบคุมบริษัท เช่น การห้ามมิให้บริษัทกระท าการ 
ต่างๆ ในเรื่องการรับและจ่ายเงิน การก าหนดให้บริษัทจัดท าบัญชี 
รายงานทางการเงินเพื่อการตรวจสอบ 
หมวดที่ 4 ตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยต้องท าสมุดทะเบียน 
สมุดบัญชี หรือเอกสารการประกอบธุรกิจเพื่อการตรวจสอบ 
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กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
 

มาตรา 20 ส านักงาน คปภ. มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจ 
ประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 

ก าหนดเรื่องของการก่อการร้าย ก าหนดผู้ที่มีหน้าท่ีต้องรายงาน  
และการปฏิบัติตามกฎหมายในการป้องกันการก่อการร้าย 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 
 

มาตรา 3 ระบุในเรื่องธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สถาบันการเงิน 
ที่อยู่ภายใต้อ านาจ พรบ. 
มาตรา 5 และมาตรา 6 เรื่องการกระท าท่ีเข้าข่ายการฟอกเงิน 
มาตรา 13 ธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน ส านักงาน ปปง. 

 
 จากมาตรฐานการก ากับดูแลและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการ
ก่อการร้าย จะเห็นได้ว่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยนั้น มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงิน
และการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในธุรกิจประกันภัย เช่น 
 (1)  ต้องศึกษาหาความรู้ในเร่ืองความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในธุรกิจประกันภัย เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถด าเนินการต่างๆ  
ในการป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงดังกล่าว โดยตัวแทนและนายหน้าอาจศึกษาได้จากการอบรมความรู้ที่ทางภาครัฐ
หรือสมาคมภาคเอกชนจัดขึ้น รวมถึงศึกษาจากเอกสารวิชาการต่างๆ 
 (2)  การจัดให้ลูกค้าแสดงตัวตน (Know Your Customer) และการเก็บรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องก่อนการ
ท าธุรกรรม และพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (3)  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence) เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในด้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัย
หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในระดับที่สูง 
 (4)  ให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัย ในการรายงานธุรกรรมและแจ้งข้อมูลต่อส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายที่ก าหนด รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
หรือบริษัทประกันภัยและสมาคมภาคธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้อง 
 (5)  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการประเมิน
และตรวจสอบด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
 

มาตรา 20 ส านักงาน คปภ. มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจ 
ประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 

ก าหนดเรื่องของการก่อการร้าย ก าหนดผู้ที่มีหน้าท่ีต้องรายงาน  
และการปฏิบัติตามกฎหมายในการป้องกันการก่อการร้าย 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 
 

มาตรา 3 ระบุในเรื่องธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สถาบันการเงิน 
ที่อยู่ภายใต้อ านาจ พรบ. 
มาตรา 5 และมาตรา 6 เรื่องการกระท าท่ีเข้าข่ายการฟอกเงิน 
มาตรา 13 ธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน ส านักงาน ปปง. 

 
 จากมาตรฐานการก ากับดูแลและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการ
ก่อการร้าย จะเห็นได้ว่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยนั้น มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงิน
และการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในธุรกิจประกันภัย เช่น 
 (1)  ต้องศึกษาหาความรู้ในเร่ืองความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในธุรกิจประกันภัย เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถด าเนินการต่างๆ  
ในการป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงดังกล่าว โดยตัวแทนและนายหน้าอาจศึกษาได้จากการอบรมความรู้ที่ทางภาครัฐ
หรือสมาคมภาคเอกชนจัดขึ้น รวมถึงศึกษาจากเอกสารวิชาการต่างๆ 
 (2)  การจัดให้ลูกค้าแสดงตัวตน (Know Your Customer) และการเก็บรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องก่อนการ
ท าธุรกรรม และพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (3)  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence) เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในด้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัย
หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในระดับที่สูง 
 (4)  ให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัย ในการรายงานธุรกรรมและแจ้งข้อมูลต่อส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายที่ก าหนด รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
หรือบริษัทประกันภัยและสมาคมภาคธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้อง 
 (5)  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการประเมิน
และตรวจสอบด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
 

มาตรา 20 ส านักงาน คปภ. มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจ 
ประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 

ก าหนดเรื่องของการก่อการร้าย ก าหนดผู้ที่มีหน้าท่ีต้องรายงาน  
และการปฏิบัติตามกฎหมายในการป้องกันการก่อการร้าย 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 
 

มาตรา 3 ระบุในเรื่องธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สถาบันการเงิน 
ที่อยู่ภายใต้อ านาจ พรบ. 
มาตรา 5 และมาตรา 6 เรื่องการกระท าท่ีเข้าข่ายการฟอกเงิน 
มาตรา 13 ธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน ส านักงาน ปปง. 

 
 จากมาตรฐานการก ากับดูแลและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการ
ก่อการร้าย จะเห็นได้ว่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยนั้น มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงิน
และการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในธุรกิจประกันภัย เช่น 
 (1)  ต้องศึกษาหาความรู้ในเร่ืองความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในธุรกิจประกันภัย เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถด าเนินการต่างๆ  
ในการป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงดังกล่าว โดยตัวแทนและนายหน้าอาจศึกษาได้จากการอบรมความรู้ที่ทางภาครัฐ
หรือสมาคมภาคเอกชนจัดขึ้น รวมถึงศึกษาจากเอกสารวิชาการต่างๆ 
 (2)  การจัดให้ลูกค้าแสดงตัวตน (Know Your Customer) และการเก็บรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องก่อนการ
ท าธุรกรรม และพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (3)  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence) เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในด้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัย
หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในระดับที่สูง 
 (4)  ให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัย ในการรายงานธุรกรรมและแจ้งข้อมูลต่อส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายที่ก าหนด รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
หรือบริษัทประกันภัยและสมาคมภาคธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้อง 
 (5)  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการประเมิน
และตรวจสอบด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอ่ืนๆ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างหน่วยงานเหล่านั้นและบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลของตน หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลทราบข้อมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้าน ML/FT พบกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมในบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย ควรให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งด้าน AML/CFT หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม และ
หน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องมีการพิจารณาด้านการรักษาความลับ 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงิน
อุดหนุนการก่อการร้าย ในธุรกิจประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
เรื่อง การต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยมีกฏหมายที่ส าคัญ ได้แก่  พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย อย่างไรก็ตามมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

หมวดที่ 2 การควบคุมบริษัท เช่น การห้ามมิให้บริษัทกระท าการ 
ต่างๆ ในเรื่องการรับและจ่ายเงิน การก าหนดให้บริษัทจัดท าบัญชี 
รายงานทางการเงินเพื่อการตรวจสอบ 
หมวดที่ 4 ตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยต้องท าสมุดทะเบียน 
สมุดบัญชี หรือเอกสารการประกอบธุรกิจเพื่อการตรวจสอบ 
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intelligence Unit: FIU) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอ่ืนๆ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างหน่วยงานเหล่านั้นและบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ช่วยให้การป้องกัน ML/FT มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลของตน หากหน่วยงานที่ก ากับดูแลทราบข้อมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้าน ML/FT พบกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมในบริษัทประกันภัยหรือคนกลางประกันภัย ควรให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งด้าน AML/CFT หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม และ
หน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องมีการพิจารณาด้านการรักษาความลับ 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงิน
อุดหนุนการก่อการร้าย ในธุรกิจประกันภัย 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
เรื่อง การต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยมีกฏหมายที่ส าคัญ ได้แก่  พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย อย่างไรก็ตามมีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535,  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2558 
 

หมวดที่ 2 การควบคุมบริษัท เช่น การห้ามมิให้บริษัทกระท าการ 
ต่างๆ ในเรื่องการรับและจ่ายเงิน การก าหนดให้บริษัทจัดท าบัญชี 
รายงานทางการเงินเพื่อการตรวจสอบ 
หมวดที่ 4 ตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยต้องท าสมุดทะเบียน 
สมุดบัญชี หรือเอกสารการประกอบธุรกิจเพื่อการตรวจสอบ 
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กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตัวอย่างมาตราหรือเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ ICP 22 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
 

มาตรา 20 ส านักงาน คปภ. มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจ 
ประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 

ก าหนดเรื่องของการก่อการร้าย ก าหนดผู้ที่มีหน้าท่ีต้องรายงาน  
และการปฏิบัติตามกฎหมายในการป้องกันการก่อการร้าย 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 
 

มาตรา 3 ระบุในเรื่องธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย สถาบันการเงิน 
ที่อยู่ภายใต้อ านาจ พรบ. 
มาตรา 5 และมาตรา 6 เรื่องการกระท าท่ีเข้าข่ายการฟอกเงิน 
มาตรา 13 ธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงาน ส านักงาน ปปง. 

 
 จากมาตรฐานการก ากับดูแลและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการ
ก่อการร้าย จะเห็นได้ว่าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยนั้น มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการฟอกเงิน
และการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายในธุรกิจประกันภัย เช่น 
 (1)  ต้องศึกษาหาความรู้ในเร่ืองความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในธุรกิจประกันภัย เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถด าเนินการต่างๆ  
ในการป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงดังกล่าว โดยตัวแทนและนายหน้าอาจศึกษาได้จากการอบรมความรู้ที่ทางภาครัฐ
หรือสมาคมภาคเอกชนจัดขึ้น รวมถึงศึกษาจากเอกสารวิชาการต่างๆ 
 (2)  การจัดให้ลูกค้าแสดงตัวตน (Know Your Customer) และการเก็บรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องก่อนการ
ท าธุรกรรม และพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (3)  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence) เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในด้านการ
ฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้าย โดยจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการรับหรือปฏิเสธการรับประกันภัย
หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในระดับที่สูง 
 (4)  ให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันภัย ในการรายงานธุรกรรมและแจ้งข้อมูลต่อส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายที่ก าหนด รวมทั้งแจ้งข้อมูลที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
หรือบริษัทประกันภัยและสมาคมภาคธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวข้อง 
 (5)  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการประเมิน
และตรวจสอบด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัย ได้จากเว็บไซต์ของสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย (www.tgia.org) 
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เรื่องที่ 6.4  
การเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล และบทบาทของนายหน้า
ประกันภัยต่อสังคม  
 
  
 ตามมาตรฐานการการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ICPs 18 เกี่ยวกับคนกลางประกันภัย (Intermediaries)  
ที่ก าหนดขึ้นโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: 
IAIS) ก าหนดให้คนกลางประกันภัยสามารถท าหน้าที่ให้บริการเป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้าในการท าสัญญาประกันภัย
หรือประกันภัยต่อ คนกลางประกันภัยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ปฏิบัติหน้าที่ในนามของลูกค้า ซึ่งเป็นอิสระจาก
บริษัทประกันภัยที่คนกลางประกันภัยน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย  คนกลางประกันภัยนี้เรียกว่า “นายหน้า” 
(Broker/Independent Financial Adviser) และปฏิบัติหน้าที่ ในนามของบริษัทประกันภัย เรียกว่า “ตัวแทน” 
(Agent/Producer) ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) นายหน้าประกัน
วินาศภัยมี 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลธรรมดา (ต้องไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย) และประเภทนิติบุคคล ซึ่งใน
ที่นี้จะกล่าวถึงเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเท่านั้น  
 
1. การด าเนินการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยภัย ประเภทนิติบุคคล  
 ต้องปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้ 
นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 และปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ และมีความ
โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ  
  1.1  การจัดตั้งนายหน้านิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 ให้อ านาจนายทะเบียนในการก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 5 หมวด และบทเฉพาะกาล โดย
ปรากฏหมวดต่างๆ ดังนี้ 
 หมวดที่ 1  เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของนิติบุคลที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 หมวดที่ 2  เร่ือง การขอรับใบอนุญาต 
 หมวดที่ 3  เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปในการประกอบธุรกิจของนิติบุคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็น 
     นายหน้าประกันวินาศภัย 
 หมวดที่ 4  เร่ือง การต่ออายุใบอนุญาต 
 หมวดที่ 5  เร่ือง การเลิกประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 
  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัย ได้จากเว็บไซต์ของสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย (www.tgia.org) 
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เรื่องที่ 6.4  
การเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล และบทบาทของนายหน้า
ประกันภัยต่อสังคม  
 
  
 ตามมาตรฐานการการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ICPs 18 เกี่ยวกับคนกลางประกันภัย (Intermediaries)  
ที่ก าหนดขึ้นโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: 
IAIS) ก าหนดให้คนกลางประกันภัยสามารถท าหน้าที่ให้บริการเป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้าในการท าสัญญาประกันภัย
หรือประกันภัยต่อ คนกลางประกันภัยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ปฏิบัติหน้าที่ในนามของลูกค้า ซึ่งเป็นอิสระจาก
บริษัทประกันภัยที่คนกลางประกันภัยน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย  คนกลางประกันภัยนี้เรียกว่า “นายหน้า” 
(Broker/Independent Financial Adviser) และปฏิบัติหน้าที่ ในนามของบริษัทประกันภัย เรียกว่า “ตัวแทน” 
(Agent/Producer) ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) นายหน้าประกัน
วินาศภัยมี 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลธรรมดา (ต้องไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย) และประเภทนิติบุคคล ซึ่งใน
ที่นี้จะกล่าวถึงเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเท่านั้น  
 
1. การด าเนินการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยภัย ประเภทนิติบุคคล  
 ต้องปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้ 
นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 และปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ และมีความ
โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ  
  1.1  การจัดตั้งนายหน้านิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 ให้อ านาจนายทะเบียนในการก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 5 หมวด และบทเฉพาะกาล โดย
ปรากฏหมวดต่างๆ ดังนี้ 
 หมวดที่ 1  เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของนิติบุคลที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
 หมวดที่ 2  เร่ือง การขอรับใบอนุญาต 
 หมวดที่ 3  เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปในการประกอบธุรกิจของนิติบุคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็น 
     นายหน้าประกันวินาศภัย 
 หมวดที่ 4  เร่ือง การต่ออายุใบอนุญาต 
 หมวดที่ 5  เร่ือง การเลิกประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 
  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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6-40     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

  ทั้งนี้ นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ ต้องป ฏิบัติมาตรา 67 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 คือ  
   1)  มีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย  
  2)  มีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย  
   3)  มีพนักงาน หรือลูกจ้างที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้กระท าการแทนนิติ -
บุคคลดังกล่าว  
   4)  นิติบุคคลต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวัน
ขอรับใบอนุญาต  
  นิติบุคคลต้องด ารงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไม่น้อยกว่า  
ร้อยละศูนย์จุดสองห้าของรายได้จากค่าบ าเหน็จสุทธิส าหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา แต่ต้องไม่น้อยกว่าจ านวน ดังต่อไปนี้  
(1) หนึ่งล้านบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง (2) หนึ่งล้านบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็น
นายหน้าวินาศภัยต่อ (3) หนึ่งล้านห้าแสนบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรงและนายหน้า
ประกันวินาศภัยต่อ นอกจากนี้ นิติบุคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้วต้องปฏิบัติตามนโยบาย 
แผนงาน ระบบงาน และเงื่อนไขต่างๆ โดยศึกษาได้จากเว็บไซต์ คปภ. http://www.oic.or.th/sites/default/files/ 
intermediaries-file/1185-3075.pdf  
  1.2  การปฏิบัติตามหลัก ICP 18 คนกลางประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
   1.2.1  การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายหน้านิติบุคคล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้อ านาจนายทะเบียนในการก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อันเป็น
ประโยชน์ต่อการตรวจสอบการด าเนินการในการควบคุมภายใน การเก็บรักษาเบี้ยประกันภัย การส่งรายงาน การเก็บ
รักษาข้อมูล และการจัดการเรื่องร้องเรียน เป็นต้น โดยมีค าสั่งที่เก่ียวข้องในการเข้าตรวจสอบ ดังนี้ 
    1)  ค าสั่งนายทะเบียนที่ 7/2556 ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  ยื่นรายงาน
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 
    2)  ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องก าหนดแบบและ 
รายการในสมุดทะเบียนเก่ียวกับธุรกิจของนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 
   รวมถึงการรายงานต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล (Off-site Monitoring) และการตรวจสอบ ณ ที่ท าการ
ธุรกิจ (On-site Inspection) ตามความจ าเป็น ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่ต้องรายงานเป็นประจ า หรือเป็นกรณี
พิเศษ ยกตัวอย่างเช่น งบการเงิน หรือประกาศที่รับรองความมั่นคงทางการเงิน หนังสือรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี 
ถ้ามี การรับรองความคุ้มครองความรับผิดทางวิชาชีพ หรือการรับรองอ่ืนที่ใกล้เคียง ข้อมูลแหล่งและที่ตั้งของธุรกิจ 
สรุปการเคลื่อนไหวของบัญชีลูกค้าถ้ามี การเปลี่ยนแปลงในต าแหน่งที่ส าคัญและเจ้าของ  
   การตรวจสอบ ณ ที่ท าการธุรกิจ เช่น การด าเนินการเป็นบรรษัทภิบาลและมีการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบบัญชีลูกค้าถ้ามี การตรวจสอบแฟ้มข้อมูลลูกค้าถ้ามี การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน การตรวจสอบการเปิดเผย
ข้อมูลต่อลูกค้าและข้อตกลงทางธุรกิจ (Terms of Business Agreements: TOBAs) การตรวจสอบเอกสารค าแนะน า
และเหตุผลที่ให้ค าแนะน าดังกล่าว  

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-41 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

   นอกจากนี้หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจมีการประชุมร่วมกับคนกลางประกันภัยเป็นประจ า เพิ่มเติมจาก
การท า Off-site และ On-site Inspection และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจใช้การทดสอบโดยไม่เปิดเผยตัว (Mystery 
Shopping) เพื่อประเมินว่านโยบายคนกลางประกันภัยและขั้นตอนต่างๆ เป็นธรรมต่อลูกค้าหรือไม่ 
    นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามและด ารงคุณสมบัติในการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้ครบถ้วนอยู่เสมอ เร่ือง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต 
นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ การขายประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) เป็นช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เช่นกัน 
   1.2.2  การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับลูกค้า ตามมาตรฐานการการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ICP 19 
ก าหนดให้การด าเนินธุรกิจประกันภัยต้องให้ลูกค้าได้รับความเป็นธรรม ทั้งก่อนการท าสัญญาและตลอดสัญญา ต้อง
เปิดเผยสิทธิและหน้าที่ของลูกค้า ควรน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน หรือไม่ชักน าในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในการขาย ทั้งนี้เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและลูกค้า โดยการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ประกอบด้วยการปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรม โดยสุจริต และหลีกเลี่ยงการท าผิดกฎหมาย การปฏิบัติต่อลูกค้า
อย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้  
    1)  พัฒนาและท าการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า  
    2)  ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย  
    3)  ลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ไม่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า  
    4)  ให้แน่ใจว่าค าแนะน าที่ให้ลูกค้ามีคุณภาพ 
    5)  จัดการกับเร่ืองร้องเรียนและข้อพิพาทของลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
    6)  ปกป้องข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
    7)  ปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า 
   ข้อมูลที่น าเสนอควรจะเข้าใจง่าย มีผลลัพธ์ที่สอดคล้องส าหรับลูกค้าส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัย ต้องระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางค่าสินไหมทดแทน และข้อจ ากัดอ่ืนๆ ไม่มีการแอบหรือลด
ข้อมูลที่ส าคัญหรือค าเตือนต่างๆ 
   1.2.3  การต่อต้านการฉ้อฉล ตามมาตรฐานการการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ICP 21 การกระท า 
ที่มีเจตนาหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ในบางประเทศการฉ้อฉลถือเป็นอาชญากรรม การฉ้อฉลเป็นความเสี่ยงร้ายแรง
ต่อภาคการเงินทั้งหมด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย และภาคธุรกิจประกันภัยที่ เกี่ยวข้อง นายหน้า
ประกันวินาศภัยควรจัดให้มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการในการฉ้อฉล เพื่อป้องการทุจริตที่จะส่งผลกระทบให้การ
ด าเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยอาจหยุดชะงักได้  
   1.2.4  การต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) และการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Combating the Financing of Terrorism: CFT) ตามมาตรฐานการการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย ICP 22 การฟอกเงินเป็นกระบวนการปิดบังแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระท าที่ผิดกฎหมาย ส่วนการให้
เงินอุดหนุนการก่อการร้ายจะเกี่ยวข้องกับการให้หรือการจัดหาโดยเต็มใจ ซึ่งเงินทุนโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดย
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6-40     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

  ทั้งนี้ นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ ต้องป ฏิบัติมาตรา 67 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 คือ  
   1)  มีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย  
  2)  มีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย  
   3)  มีพนักงาน หรือลูกจ้างที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้กระท าการแทนนิติ -
บุคคลดังกล่าว  
   4)  นิติบุคคลต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวัน
ขอรับใบอนุญาต  
  นิติบุคคลต้องด ารงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไม่น้อยกว่า  
ร้อยละศูนย์จุดสองห้าของรายได้จากค่าบ าเหน็จสุทธิส าหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา แต่ต้องไม่น้อยกว่าจ านวน ดังต่อไปนี้  
(1) หนึ่งล้านบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง (2) หนึ่งล้านบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็น
นายหน้าวินาศภัยต่อ (3) หนึ่งล้านห้าแสนบาท ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรงและนายหน้า
ประกันวินาศภัยต่อ นอกจากนี้ นิติบุคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้วต้องปฏิบัติตามนโยบาย 
แผนงาน ระบบงาน และเงื่อนไขต่างๆ โดยศึกษาได้จากเว็บไซต์ คปภ. http://www.oic.or.th/sites/default/files/ 
intermediaries-file/1185-3075.pdf  
  1.2  การปฏิบัติตามหลัก ICP 18 คนกลางประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
   1.2.1  การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายหน้านิติบุคคล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้อ านาจนายทะเบียนในการก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อันเป็น
ประโยชน์ต่อการตรวจสอบการด าเนินการในการควบคุมภายใน การเก็บรักษาเบี้ยประกันภัย การส่งรายงาน การเก็บ
รักษาข้อมูล และการจัดการเรื่องร้องเรียน เป็นต้น โดยมีค าสั่งที่เก่ียวข้องในการเข้าตรวจสอบ ดังนี้ 
    1)  ค าสั่งนายทะเบียนที่ 7/2556 ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  ยื่นรายงาน
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 
    2)  ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องก าหนดแบบและ 
รายการในสมุดทะเบียนเก่ียวกับธุรกิจของนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 
   รวมถึงการรายงานต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล (Off-site Monitoring) และการตรวจสอบ ณ ที่ท าการ
ธุรกิจ (On-site Inspection) ตามความจ าเป็น ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่ต้องรายงานเป็นประจ า หรือเป็นกรณี
พิเศษ ยกตัวอย่างเช่น งบการเงิน หรือประกาศที่รับรองความมั่นคงทางการเงิน หนังสือรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี 
ถ้ามี การรับรองความคุ้มครองความรับผิดทางวิชาชีพ หรือการรับรองอ่ืนที่ใกล้เคียง ข้อมูลแหล่งและที่ตั้งของธุรกิจ 
สรุปการเคลื่อนไหวของบัญชีลูกค้าถ้ามี การเปลี่ยนแปลงในต าแหน่งที่ส าคัญและเจ้าของ  
   การตรวจสอบ ณ ที่ท าการธุรกิจ เช่น การด าเนินการเป็นบรรษัทภิบาลและมีการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบบัญชีลูกค้าถ้ามี การตรวจสอบแฟ้มข้อมูลลูกค้าถ้ามี การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน การตรวจสอบการเปิดเผย
ข้อมูลต่อลูกค้าและข้อตกลงทางธุรกิจ (Terms of Business Agreements: TOBAs) การตรวจสอบเอกสารค าแนะน า
และเหตุผลที่ให้ค าแนะน าดังกล่าว  
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   นอกจากนี้หน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจมีการประชุมร่วมกับคนกลางประกันภัยเป็นประจ า เพิ่มเติมจาก
การท า Off-site และ On-site Inspection และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอาจใช้การทดสอบโดยไม่เปิดเผยตัว (Mystery 
Shopping) เพื่อประเมินว่านโยบายคนกลางประกันภัยและขั้นตอนต่างๆ เป็นธรรมต่อลูกค้าหรือไม่ 
    นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามและด ารงคุณสมบัติในการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้ครบถ้วนอยู่เสมอ เร่ือง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต 
นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ การขายประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) เป็นช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เช่นกัน 
   1.2.2  การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับลูกค้า ตามมาตรฐานการการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ICP 19 
ก าหนดให้การด าเนินธุรกิจประกันภัยต้องให้ลูกค้าได้รับความเป็นธรรม ทั้งก่อนการท าสัญญาและตลอดสัญญา ต้อง
เปิดเผยสิทธิและหน้าที่ของลูกค้า ควรน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน หรือไม่ชักน าในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในการขาย ทั้งนี้เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและลูกค้า โดยการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ประกอบด้วยการปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรม โดยสุจริต และหลีกเลี่ยงการท าผิดกฎหมาย การปฏิบัติต่อลูกค้า
อย่างเป็นธรรมประกอบด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้  
    1)  พัฒนาและท าการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า  
    2)  ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อลูกค้าก่อนและหลังการขาย  
    3)  ลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ไม่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า  
    4)  ให้แน่ใจว่าค าแนะน าที่ให้ลูกค้ามีคุณภาพ 
    5)  จัดการกับเร่ืองร้องเรียนและข้อพิพาทของลูกค้าอย่างเป็นธรรม  
    6)  ปกป้องข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า  
    7)  ปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกค้า 
   ข้อมูลที่น าเสนอควรจะเข้าใจง่าย มีผลลัพธ์ที่สอดคล้องส าหรับลูกค้าส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัย ต้องระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางค่าสินไหมทดแทน และข้อจ ากัดอ่ืนๆ ไม่มีการแอบหรือลด
ข้อมูลที่ส าคัญหรือค าเตือนต่างๆ 
   1.2.3  การต่อต้านการฉ้อฉล ตามมาตรฐานการการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ICP 21 การกระท า 
ที่มีเจตนาหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ในบางประเทศการฉ้อฉลถือเป็นอาชญากรรม การฉ้อฉลเป็นความเสี่ยงร้ายแรง
ต่อภาคการเงินทั้งหมด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย และภาคธุรกิจประกันภัยที่ เกี่ยวข้อง นายหน้า
ประกันวินาศภัยควรจัดให้มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการในการฉ้อฉล เพื่อป้องการทุจริตที่จะส่งผลกระทบให้การ
ด าเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยอาจหยุดชะงักได้  
   1.2.4  การต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) และการต่อต้านการให้เงิน
อุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Combating the Financing of Terrorism: CFT) ตามมาตรฐานการการก ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย ICP 22 การฟอกเงินเป็นกระบวนการปิดบังแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระท าที่ผิดกฎหมาย ส่วนการให้
เงินอุดหนุนการก่อการร้ายจะเกี่ยวข้องกับการให้หรือการจัดหาโดยเต็มใจ ซึ่งเงินทุนโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดย
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ทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยเจตนาในการน าเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือโดยทราบว่าเงินทุนทั้งหมด
หรือบางส่วน ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและภาคบริการทางการเงินอ่ืนๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกน าไปใช้ ทั้งโดยรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว เพื่อการฟอกเงิน (Money Laundering: ML) และการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Financing of 
Terrorism: FT) ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย การด าเนินงานและชื่อเสียง  
   นายหน้าประกันวินาศภัยขายกรมธรรม์ประกันภัยต้องเข้าใจเรือ่ง หน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและ
การเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า และจะต้องสามารถติดต่อขอข้อมูลจากลูกค้าได้ ในกรณีที่บริษัทประกันภัย
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพื่อการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน  
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมทั้งมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตน
ของลูกค้าแทนบริษัทประกันภัยและต้องรับผิดชอบกรณีที่บริษัทประกันภัยเกิดความเสียหาย หรือรับโทษ อันเป็น  
ผลมาจากการที่ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยขายกรมธรรม์ประกันภัยไม่เก็บรักษาข้อมูล 
การแสดงตนของลูกค้าตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 
2. บทบาทของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อสังคม 
  ในการส่งเสริมบทบาทของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล เร่ิมจากผู้บริหารซึ่งจะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ในการวางกลยุทธ์องค์กร ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และ
เพื่อให้มีการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น 
 ในฐานะที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมประกันภัยจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการพิจารณา
สร้างมาตรฐานการท างาน มาตรฐานการตรวจสอบ ความโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ อันเป็น 
การเสริมแรงผลักดันให้สังคมไทยก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยค านึงมาตรฐานจริยธรรม (Ethics) 
จรรยาบรรณในอาชีพ (Code of Conduct) และรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก รวมทั้งสร้างให้สังคม
เกิดการยอมรับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจประกันภัยร่วมกับภาครัฐ ซึ่งตรงกับมาตรฐาน ICP 19 เกี่ยวกับ พฤติกรรมของการด าเนินธุรกิจ 
(Conduct of Business) โดยการปฏิบัติกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม ด้วยหลักการทางจริยธรรม กระท าการโดยสุจริต 
และหลีกเลี่ยงการท าผิดกฎหมาย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จึงก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility) ไว้ดังนี้ 
  1)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยและผู้เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัย 
ไม่สร้างปัญหาความเสี่ยงภัยหรืออันตรายเพิ่มข้ึนให้กับสังคม 
  2)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชน
และผู้เก่ียวข้อง อันจะส่งผลดีต่อวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อ่ืนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
และจารีตประเพณี 
  3)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง 
  4)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับประชาสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุง
คุณภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อระบบธุรกิจและคุณภาพชีวิต  
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  5)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้การส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัยในการ
พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
3. ประโยชน์จากบทบาทของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อสังคม 
  นายหน้าประกันวินาศภัยในฐานะที่มีความรอบรู้เรื่องการประกันวินาศภัยเป็นอย่างดี เช่น ความคุ้มครอง  
ต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย และความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่ผู้เอาประกันภัย
จ าเป็นต้องได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย และยังมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ทั้งต่อภาคธุรกิจประกันวินาศภัย สังคมและระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ การมีส่วนช่วยให้เกิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจจะสามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางสังคมไปในทางที่ดีเช่นกัน โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่นิติบุคคล
นายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทในสังคมและมีส่วนช่วยให้เกิดขึ้น มีดังนี้ 
  1)  ช่วยส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ มีบทบาทในการท าให้ประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการตระหนักถึง
ประโยชน์ของการประกันภัยและความหลากหลายของความคุ้มครองที่มีในกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้ง วิธีการในการ
เลือกซื้อความคุ้มครองต่างๆ ที่ต้องการในตลาดประกันภัย 
  2)  ช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค  การจัดหาข้อมูลที่ส าคัญให้แก่ผู้ เอาประกันภัยเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ เช่น ความคุ้มครองใดที่จ าเป็นต้องมีการประกันภัย เงื่อนไขและทางเลือกต่างๆ ที่มี และอัตรา
เบี้ยประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับข้อมูลครบถ้วนย่อมท าให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องเสนอเงื่อนไขและความ
คุ้มครองที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เอาประกันภัยในราคาที่ยุติธรรม 
  3)  ช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย การท าหน้าที่รวบรวมและประเมินข้อมูลต่างๆ 
เช่น การจัดหาสัญญาประกันวินาศภัย อัตราเบี้ยประกันภัย และประสบการณ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การให้
ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยในการเลือกซื้อความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา 
  4)  ช่วยส่งเสริมการแข่งขันที่ดี การให้ความรู้แก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพิ่มมากขึ้น ในที่สุดก็จะส่งผล
ให้เกิดความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยมากขึ้น เมื่อมีการท าประกันภัยเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยใหม่ๆ และการบริการต่างๆ ตามมา ท าให้เกิดการบริหารความเสี่ยงภัยที่มีประสิทธิภาพและน าไป 
สู่การประหยัดของงบประมาณ เกิดบรรยากาศของการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์ เกิดการจ้างงานเพิ่ม มีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  5)  ช่วยให้ความร่วมมือ/จัดหา เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย  คุณภาพของธุรกิจเป็น 
สิ่งที่ส าคัญส าหรับธุรกิจในหลายประเด็นรวมถึงการท าก าไร การปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อการอยู่รอดของ
ธุรกิจ บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องแน่ใจว่าความเสี่ยงภัยที่รับประกันภัยไว้มีการกระจายความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม   
ไม่มีการกระจุกตัวในที่ใดที่หนึ่งมากเกินไปจนอาจเกิดความเสียหายแบบมหันตภัยได้ นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถ
ช่วยบริษัทประกันภัยในการกระจายความเสี่ยงส าหรับการรับเสี่ยงภัยที่บริษัทรับมาเนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัย
มีการติดต่อกับบริษัทประกันภัยหลายบริษัท มีลูกค้าหลายประเภทซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ปัจจัยดังกล่าวช่วยในการ
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6-42     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

ทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยเจตนาในการน าเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือโดยทราบว่าเงินทุนทั้งหมด
หรือบางส่วน ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและภาคบริการทางการเงินอ่ืนๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกน าไปใช้ ทั้งโดยรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว เพื่อการฟอกเงิน (Money Laundering: ML) และการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย (Financing of 
Terrorism: FT) ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย การด าเนินงานและชื่อเสียง  
   นายหน้าประกันวินาศภัยขายกรมธรรม์ประกันภัยต้องเข้าใจเรือ่ง หน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและ
การเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า และจะต้องสามารถติดต่อขอข้อมูลจากลูกค้าได้ ในกรณีที่บริษัทประกันภัย
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเพื่อการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน  
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมทั้งมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตน
ของลูกค้าแทนบริษัทประกันภัยและต้องรับผิดชอบกรณีที่บริษัทประกันภัยเกิดความเสียหาย หรือรับโทษ อันเป็น  
ผลมาจากการท่ีตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยขายกรมธรรม์ประกันภัยไม่เก็บรักษาข้อมูล 
การแสดงตนของลูกค้าตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 
2. บทบาทของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อสังคม 
  ในการส่งเสริมบทบาทของนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล เร่ิมจากผู้บริหารซึ่งจะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ในการวางกลยุทธ์องค์กร ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และ
เพื่อให้มีการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น 
 ในฐานะที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมประกันภัยจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการพิจารณา
สร้างมาตรฐานการท างาน มาตรฐานการตรวจสอบ ความโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ อันเป็น 
การเสริมแรงผลักดันให้สังคมไทยก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยค านึงมาตรฐานจริยธรรม (Ethics) 
จรรยาบรรณในอาชีพ (Code of Conduct) และรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก รวมทั้งสร้างให้สังคม
เกิดการยอมรับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจประกันภัยร่วมกับภาครัฐ ซึ่งตรงกับมาตรฐาน ICP 19 เกี่ยวกับ พฤติกรรมของการด าเนินธุรกิจ 
(Conduct of Business) โดยการปฏิบัติกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม ด้วยหลักการทางจริยธรรม กระท าการโดยสุจริต 
และหลีกเลี่ยงการท าผิดกฎหมาย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จึงก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility) ไว้ดังนี้ 
  1)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยและผู้เก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัย 
ไม่สร้างปัญหาความเสี่ยงภัยหรืออันตรายเพิ่มข้ึนให้กับสังคม 
  2)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชน
และผู้เก่ียวข้อง อันจะส่งผลดีต่อวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อ่ืนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
และจารีตประเพณี 
  3)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง 
  4)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับประชาสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุง
คุณภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อระบบธุรกิจและคุณภาพชีวิต  
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  5)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้การส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัยในการ
พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
3. ประโยชน์จากบทบาทของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อสังคม 
  นายหน้าประกันวินาศภัยในฐานะที่มีความรอบรู้เรื่องการประกันวินาศภัยเป็นอย่างดี เช่น ความคุ้มครอง  
ต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย และความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่ผู้เอาประกันภัย
จ าเป็นต้องได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย และยังมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ทั้งต่อภาคธุรกิจประกันวินาศภัย สังคมและระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ การมีส่วนช่วยให้เกิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจจะสามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางสังคมไปในทางที่ดีเช่นกัน โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่นิติบุคคล
นายหน้าประกันวินาศภัยมีบทบาทในสังคมและมีส่วนช่วยให้เกิดขึ้น มีดังนี้ 
  1)  ช่วยส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ มีบทบาทในการท าให้ประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการตระหนักถึง
ประโยชน์ของการประกันภัยและความหลากหลายของความคุ้มครองที่มีในกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้ง วิธีการในการ
เลือกซื้อความคุ้มครองต่างๆ ที่ต้องการในตลาดประกันภัย 
  2)  ช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค  การจัดหาข้อมูลที่ส าคัญให้แก่ผู้ เอาประกันภัยเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ เช่น ความคุ้มครองใดที่จ าเป็นต้องมีการประกันภัย เงื่อนไขและทางเลือกต่างๆ ที่มี และอัตรา
เบี้ยประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับข้อมูลครบถ้วนย่อมท าให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องเสนอเงื่อนไขและความ
คุ้มครองที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เอาประกันภัยในราคาที่ยุติธรรม 
  3)  ช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย การท าหน้าที่รวบรวมและประเมินข้อมูลต่างๆ 
เช่น การจัดหาสัญญาประกันวินาศภัย อัตราเบี้ยประกันภัย และประสบการณ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การให้
ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัยในการเลือกซื้อความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา 
  4)  ช่วยส่งเสริมการแข่งขันที่ดี การให้ความรู้แก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพิ่มมากขึ้น ในที่สุดก็จะส่งผล
ให้เกิดความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยมากขึ้น เมื่อมีการท าประกันภัยเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยใหม่ๆ และการบริการต่างๆ ตามมา ท าให้เกิดการบริหารความเสี่ยงภัยที่มีประสิทธิภาพและน าไป 
สู่การประหยัดของงบประมาณ เกิดบรรยากาศของการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์ เกิดการจ้างงานเพิ่ม มีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  5)  ช่วยให้ความร่วมมือ/จัดหา เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย  คุณภาพของธุรกิจเป็น 
สิ่งที่ส าคัญส าหรับธุรกิจในหลายประเด็นรวมถึงการท าก าไร การปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อการอยู่รอดของ
ธุรกิจ บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องแน่ใจว่าความเสี่ยงภัยที่รับประกันภัยไว้มีการกระจายความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม   
ไม่มีการกระจุกตัวในที่ใดที่หนึ่งมากเกินไปจนอาจเกิดความเสียหายแบบมหันตภัยได้ นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถ
ช่วยบริษัทประกันภัยในการกระจายความเสี่ยงส าหรับการรับเสี่ยงภัยที่บริษัทรับมาเนื่องจากนายหน้าประกันวินาศภัย
มีการติดต่อกับบริษัทประกันภัยหลายบริษัท มีลูกค้าหลายประเภทซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ปัจจัยดังกล่าวช่วยในการ
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6-44     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

กระจายความเสี่ยงภัยโดยแยกตามประเภทของอุตสาหกรรม ภูมิศาสตร์ ปริมาณ ประเภทของการประกันภัยและอ่ืนๆ 
การกระจายภัยที่รับเสี่ยงย่อมจะช่วยลดการกระจุกตัวในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือประเภทความเสี่ยงใดโดยเฉพาะ 
ท าให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6)  ช่วยส่งเสริมให้ลดต้นทุน (Reducing Cost) การที่นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถลดต้นทุนให้กับ
บริษัทประกันวินาศภัยก็ย่อมลดต้นทุนให้กับผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปในประเทศ เพราะการประกันภัย
เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ การจัดหาบริษัทประกันวินาศภัย การเจรจาเพื่อราคาของเบี้ยประกันวินาศภัย 
และการให้ค าแนะน าในการท าประกันวินาศภัยท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยให้เกิดการสามารถลดต้นทุนในการท าประกัน
วินาศภัย เช่น การลดการใช้เอกสารในบางข้ันตอนการขาย การบริการสินไหม เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันมีการน า
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารออนไลน์เข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย 
 

4. บทบาทหน้าที่ของการเป็นนิติบุคคลนายหน้าประกันวินาศภัยตามก าหนดของสมาคมนายหน้า 
   ประกันภัยไทย  
  บทบาทหน้าที่ของการเป็นนิติบุคคลนายหน้าประกันวินาศภัยที่สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (Thai 
Insurance Brokers Association) ได้ก าหนดไว้มีดังนี้ 
  4.1  หน้าที่ต่อผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้เอาประกันภัย สอดคล้องกับตาม ICP 19 ด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้ 
   1)  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัยในการด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับประกันภั ยด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง 
   2)  ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
   3)  ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรงโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองเพียงอย่างเดียว และเคารพกฎหมาย
จารีตประเพณี 
   4)  เปิดเผยข้อความจริงให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบโดยทันที ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้เอา
ประกันภัยอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
   5)  คัดสรรและน าเสนอกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยที่หลากหลาย  
   6)  แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย อย่าง
ถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยเสนอจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสมกับมูลค่าทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย 
   7)  ท าการดูแลข้อมูลและเก็บรักษาความลับของผู้เอาประกันภัย 
   8)  รับผิดชอบต่อฐานข้อมูลของผู้เอาประกันภัย โดยเก็บรักษาเป็นความลับและไม่น าไปแสวงหา
ประโยชน์โดยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้เอาประกันภัย 
   9)  ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจประกันวินาศภัย การฟอกเงิน และค าสั่งของ
นายทะเบียนประกันภัย 
   10)  ด าเนินการให้ค าแนะน าเก่ียวกับสภาพความเสี่ยงภัยและจัดการประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยอย่าง
เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยและขีดความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยโดยไม่มุ่งหวังแต่เพียงผลประโยชน์ที่ตนจะ
ได้รับเท่านั้น 
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   11)  ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร กรมธรรม์ประกันภัย  เอกสารสลักหลัง 
และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการประกันภัย เพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากความผิดพลาดของ
เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกับการประกันภัย 
   12)  ส่งมอบเอกสาร กรมธรรม์ประกันภัย เอกสารสลักหลัง ใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องกับการเอาประกันภัย การช าระเบี้ยประกันภัย ให้กับผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐาน 
   13)  ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะเข้าถึง สอบถาม ติดต่อ นายหน้าประกันวินาศภัยภายในเวลาท าการ
มาตรฐานเป็นอย่างน้อย ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามข้อมูล หรือรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการท าประกันภัย ทั้งก่อนและ
หลังการท าประกันภัยกับนายหน้าประกันวินาศภัย 
   14) ให้ค าแนะน าและปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยหรือองค์กรธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง 
   15)  ให้การสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในองค์กรของนายหน้าประกันวินาศภัยให้มีความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการกับผู้เอาประกันภัยมีประสิทธิภาพ
สมบรูณ์ 
   16)  ไม่กระท าการโฆษณาชวนเชื่อเกินความจริง หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด ให้กับผู้ต้องการเอา
ประกันภัยหรือสาธารณะชนได้รับความเสียหายหรือไม่เชื่อถือในวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 
   17)  จัดท าระบบบัญชีและการเงินอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดและโปร่งใสตรวจสอบได้ 
   18)  จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 
  4.2  หน้าที่ต่อบริษัทประกันวินาศภัย มีดังนี้ 
   1)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัยด้วยความซื่อสัตย์ และตามที่
กฎหมายก าหนด  
   2)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องไม่ร่วมมือกับผู้เอาประกันภัยในการปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลที่
ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยเพียงเพื่อมิให้บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการรับประกันภัย 
   3)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยในการลดความเสี่ยงภัย
ของผู้เอาประกันภัย และจัดการเอาประกันภัยตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยที่
เหมาะสมเป็นธรรม 
   4)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ข้อมูลที่อาจมีผลน าไปสู่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้บริษัท
รับประกันภัยทราบ 
   5)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยในการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้กับผู้เอาประกันภัย  
   6)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องไม่เรียกร้องค่าตอบแทนอ่ืนๆ หรือรับผลประโยชน์อ่ืนจากบริษัท
ประกันวินาศภัยนอกเหนือจากค่านายหน้าที่นายทะเบียนประกันภัยก าหนดโดยไม่ค านึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้เอา
ประกันภัย 
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6-44     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

กระจายความเสี่ยงภัยโดยแยกตามประเภทของอุตสาหกรรม ภูมิศาสตร์ ปริมาณ ประเภทของการประกันภัยและอ่ืนๆ 
การกระจายภัยที่รับเสี่ยงย่อมจะช่วยลดการกระจุกตัวในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือประเภทความเสี่ยงใดโดยเฉพาะ 
ท าให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6)  ช่วยส่งเสริมให้ลดต้นทุน (Reducing Cost) การที่นายหน้าประกันวินาศภัยสามารถลดต้นทุนให้กับ
บริษัทประกันวินาศภัยก็ย่อมลดต้นทุนให้กับผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปในประเทศ เพราะการประกันภัย
เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ การจัดหาบริษัทประกันวินาศภัย การเจรจาเพื่อราคาของเบี้ยประกันวินาศภัย 
และการให้ค าแนะน าในการท าประกันวินาศภัยท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยให้เกิดการสามารถลดต้นทุนในการท าประกัน
วินาศภัย เช่น การลดการใช้เอกสารในบางข้ันตอนการขาย การบริการสินไหม เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันมีการน า
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารออนไลน์เข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย 
 

4. บทบาทหน้าที่ของการเป็นนิติบุคคลนายหน้าประกันวินาศภัยตามก าหนดของสมาคมนายหน้า 
   ประกันภัยไทย  
  บทบาทหน้าที่ของการเป็นนิติบุคคลนายหน้าประกันวินาศภัยที่สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (Thai 
Insurance Brokers Association) ได้ก าหนดไว้มีดังนี้ 
  4.1  หน้าที่ต่อผู้เอาประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้เอาประกันภัย สอดคล้องกับตาม ICP 19 ด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้ 
   1)  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัยในการด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับประกันภั ยด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง 
   2)  ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
   3)  ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรงโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองเพียงอย่างเดียว และเคารพกฎหมาย
จารีตประเพณี 
   4)  เปิดเผยข้อความจริงให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบโดยทันที ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้เอา
ประกันภัยอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
   5)  คัดสรรและน าเสนอกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยที่หลากหลาย  
   6)  แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย อย่าง
ถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยเสนอจ านวนเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสมกับมูลค่าทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย 
   7)  ท าการดูแลข้อมูลและเก็บรักษาความลับของผู้เอาประกันภัย 
   8)  รับผิดชอบต่อฐานข้อมูลของผู้เอาประกันภัย โดยเก็บรักษาเป็นความลับและไม่น าไปแสวงหา
ประโยชน์โดยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้เอาประกันภัย 
   9)  ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจประกันวินาศภัย การฟอกเงิน และค าสั่งของ
นายทะเบียนประกันภัย 
   10)  ด าเนินการให้ค าแนะน าเก่ียวกับสภาพความเสี่ยงภัยและจัดการประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยอย่าง
เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยและขีดความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยโดยไม่มุ่งหวังแต่เพียงผลประโยชน์ที่ตนจะ
ได้รับเท่านั้น 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-45 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

   11)  ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร กรมธรรม์ประกันภัย  เอกสารสลักหลัง 
และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการประกันภัย เพื่อป้องกันมิให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากความผิดพลาดของ
เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกับการประกันภัย 
   12)  ส่งมอบเอกสาร กรมธรรม์ประกันภัย เอกสารสลักหลัง ใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องกับการเอาประกันภัย การช าระเบี้ยประกันภัย ให้กับผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐาน 
   13)  ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะเข้าถึง สอบถาม ติดต่อ นายหน้าประกันวินาศภัยภายในเวลาท าการ
มาตรฐานเป็นอย่างน้อย ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามข้อมูล หรือรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการท าประกันภัย ทั้งก่อนและ
หลังการท าประกันภัยกับนายหน้าประกันวินาศภัย 
   14) ให้ค าแนะน าและปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยหรือองค์กรธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง 
   15)  ให้การสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในองค์กรของนายหน้าประกันวินาศภัยให้มีความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการกับผู้เอาประกันภัยมีประสิทธิภาพ
สมบรูณ์ 
   16)  ไม่กระท าการโฆษณาชวนเชื่อเกินความจริง หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด ให้กับผู้ต้องการเอา
ประกันภัยหรือสาธารณะชนได้รับความเสียหายหรือไม่เชื่อถือในวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 
   17)  จัดท าระบบบัญชีและการเงินอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดและโปร่งใสตรวจสอบได้ 
   18)  จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 
  4.2  หน้าที่ต่อบริษัทประกันวินาศภัย มีดังนี้ 
   1)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัยด้วยความซื่อสัตย์ และตามที่
กฎหมายก าหนด  
   2)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องไม่ร่วมมือกับผู้เอาประกันภัยในการปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลที่
ส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยเพียงเพื่อมิให้บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการรับประกันภัย 
   3)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยในการลดความเสี่ยงภัย
ของผู้เอาประกันภัย และจัดการเอาประกันภัยตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยที่
เหมาะสมเป็นธรรม 
   4)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ข้อมูลที่อาจมีผลน าไปสู่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้บริษัท
รับประกันภัยทราบ 
   5)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยในการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้กับผู้เอาประกันภัย  
   6)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องไม่เรียกร้องค่าตอบแทนอ่ืนๆ หรือรับผลประโยชน์อ่ืนจากบริษัท
ประกันวินาศภัยนอกเหนือจากค่านายหน้าที่นายทะเบียนประกันภัยก าหนดโดยไม่ค านึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้เอา
ประกันภัย 
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6-46     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

   7)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องน าสง่ค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระจากผู้เอาประกันภัยให้กับบริษัท
รับประกันภัยตามก าหนดเวลาที่ได้มีการตกลง 
   8)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทตรวจสอบ
ความเสียหาย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกันวินาศภัยในการด าเนินการส ารวจตรวจสอบและพิจารณาค่าสินไหม
ทดแทน 
  9)  นิติบุคคลนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่นายหน้าบุคคลธรรมดาใน
สังกัดได้ก่อขึ้น 
  10) นายหน้าประกันวินาศภัยควรท าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในปริมาณที่
เหมาะสม 
  4.3  หน้าที่ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีหลักธรรมาภิบาล
(Corporate Governance) ด าเนินการบริหารด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อการบริหารองค์กรตนเอง  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  1)  จัดให้มีสวัสดิการให้เพียงพอต่อพนักงาน หรือขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด 
  2)  ควรหมั่นให้ความรู้แก่ตนเองและพนักงาน อย่างสม่ าเสมอทั้งในด้านการประกันวินาศภัยและความรู้
ทั่วไปเพื่อเพิ่มความสามารถขององค์กร 
  3)  ควรจัดให้มีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงานเพื่อให้บริการอย่างเหมาะสม 
  4)  ควรมีการจัดท าระบบการตรวจสอบขั้นตอนการท างาน ภายในองค์กร 
  5)  ควรมีการจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ และสามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
  6)  มีการจัดระเบียบที่ดีเก่ียวกับใบอนุญาต ทะเบียนบริษัท และข้อมูลของพนักงาน พึงระวังเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายการฟอกเงิน การทุจริต คอร์รัปชัน ฯลฯ 
  7)  ควรมีการจัดท าระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานและมีการลงบัญชีอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีการรับรองโดย 
ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีใบอนุญาตถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายนอก  
   8)  มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง การยื่นรายงานต่างๆ ตามเวลาที่หน่วยราชการก าหนด 
  9)  ห้ามเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริต หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
  10) ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
บริษัทขอให้หรือขอรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อจูงใจให้ด าเนินการชดใช้ค่ าสินไหมทดแทน หรือ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
 ทั้งนี้การเสริมสร้างธรรมภิบาลที่ดีในองค์กรข้างต้นนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณงานของธุกิจซึ่งควรให้มี
ความสัมพันธ์กัน 

บรรณานุกรม 
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   7)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องน าสง่ค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระจากผู้เอาประกันภัยให้กับบริษัท
รับประกันภัยตามก าหนดเวลาที่ได้มีการตกลง 
   8)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทตรวจสอบ
ความเสียหาย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกันวินาศภัยในการด าเนินการส ารวจตรวจสอบและพิจารณาค่าสินไหม
ทดแทน 
  9)  นิติบุคคลนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่นายหน้าบุคคลธรรมดาใน
สังกัดได้ก่อขึ้น 
  10) นายหน้าประกันวินาศภัยควรท าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในปริมาณที่
เหมาะสม 
  4.3  หน้าที่ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีหลักธรรมาภิบาล
(Corporate Governance) ด าเนินการบริหารด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อการบริหารองค์กรตนเอง  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  1)  จัดให้มีสวัสดิการให้เพียงพอต่อพนักงาน หรือขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด 
  2)  ควรหมั่นให้ความรู้แก่ตนเองและพนักงาน อย่างสม่ าเสมอทั้งในด้านการประกันวินาศภัยและความรู้
ทั่วไปเพื่อเพิ่มความสามารถขององค์กร 
  3)  ควรจัดให้มีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงานเพื่อให้บริการอย่างเหมาะสม 
  4)  ควรมีการจัดท าระบบการตรวจสอบขั้นตอนการท างาน ภายในองค์กร 
  5)  ควรมีการจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ และสามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
  6)  มีการจัดระเบียบที่ดีเก่ียวกับใบอนุญาต ทะเบียนบริษัท และข้อมูลของพนักงาน พึงระวังเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายการฟอกเงิน การทุจริต คอร์รัปชัน ฯลฯ 
  7)  ควรมีการจัดท าระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานและมีการลงบัญชีอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีการรับรองโดย 
ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีใบอนุญาตถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายนอก  
   8)  มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง การยื่นรายงานต่างๆ ตามเวลาที่หน่วยราชการก าหนด 
  9)  ห้ามเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริต หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
  10) ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
บริษัทขอให้หรือขอรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อจูงใจให้ด าเนินการชดใช้ค่ าสินไหมทดแทน หรือ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
 ทั้งนี้การเสริมสร้างธรรมภิบาลที่ดีในองค์กรข้างต้นนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณงานของธุกิจซึ่งควรให้มี
ความสัมพันธ์กัน 

บรรณานุกรม 
  
 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-47 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

ชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ. (2554). บทบาทของคนกลางประกันภัย. วารสารประกันภัย, ปีที่ 4, เล่มที่ 3, ฉบับที่ 15, กรุงเทพฯ:
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.  

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย. (2557). เอกสาร: มาตรฐานจริยธรรมนายหน้าประกันภัย (ปรับปรุง). กรุงเทพฯ. 
International Association of Insurance Supervisors (IAIS). About the IAIS. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2560, จาก http:// 

iaisweb.org 
Insurance Core Principles and Methodology. (2003). 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology. (2011). 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology. (updated November 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-47 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

ชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ. (2554). บทบาทของคนกลางประกันภัย. วารสารประกันภัย, ปีที่ 4, เล่มที่ 3, ฉบับที่ 15, กรุงเทพฯ:
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.  

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย. (2557). เอกสาร: มาตรฐานจริยธรรมนายหน้าประกันภัย (ปรับปรุง). กรุงเทพฯ. 
International Association of Insurance Supervisors (IAIS). About the IAIS. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2560, จาก http:// 

iaisweb.org 
Insurance Core Principles and Methodology. (2003). 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology. (2011). 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology. (updated November 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��3_edit NT_328page.indd   310 2/28/2563 BE   8:33 PM



 

6-46     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 

 

   7)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องน าสง่ค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระจากผู้เอาประกันภัยให้กับบริษัท
รับประกันภัยตามก าหนดเวลาที่ได้มีการตกลง 
   8)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทตรวจสอบ
ความเสียหาย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกันวินาศภัยในการด าเนินการส ารวจตรวจสอบและพิจารณาค่าสินไหม
ทดแทน 
  9)  นิติบุคคลนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่นายหน้าบุคคลธรรมดาใน
สังกัดได้ก่อขึ้น 
  10) นายหน้าประกันวินาศภัยควรท าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในปริมาณที่
เหมาะสม 
  4.3  หน้าที่ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีหลักธรรมาภิบาล
(Corporate Governance) ด าเนินการบริหารด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อการบริหารองค์กรตนเอง  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  1)  จัดให้มีสวัสดิการให้เพียงพอต่อพนักงาน หรือขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด 
  2)  ควรหมั่นให้ความรู้แก่ตนเองและพนักงาน อย่างสม่ าเสมอทั้งในด้านการประกันวินาศภัยและความรู้
ทั่วไปเพื่อเพิ่มความสามารถขององค์กร 
  3)  ควรจัดให้มีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงานเพื่อให้บริการอย่างเหมาะสม 
  4)  ควรมีการจัดท าระบบการตรวจสอบขั้นตอนการท างาน ภายในองค์กร 
  5)  ควรมีการจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ และสามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
  6)  มีการจัดระเบียบที่ดีเก่ียวกับใบอนุญาต ทะเบียนบริษัท และข้อมูลของพนักงาน พึงระวังเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายการฟอกเงิน การทุจริต คอร์รัปชัน ฯลฯ 
  7)  ควรมีการจัดท าระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานและมีการลงบัญชีอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีการรับรองโดย 
ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีใบอนุญาตถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายนอก  
   8)  มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง การยื่นรายงานต่างๆ ตามเวลาที่หน่วยราชการก าหนด 
  9)  ห้ามเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริต หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
  10) ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
บริษัทขอให้หรือขอรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อจูงใจให้ด าเนินการชดใช้ค่ าสินไหมทดแทน หรือ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
 ทั้งนี้การเสริมสร้างธรรมภิบาลที่ดีในองค์กรข้างต้นนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณงานของธุกิจซึ่งควรให้มี
ความสัมพันธ์กัน 

บรรณานุกรม 
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   7)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องน าสง่ค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช าระจากผู้เอาประกันภัยให้กับบริษัท
รับประกันภัยตามก าหนดเวลาที่ได้มีการตกลง 
   8)  นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทตรวจสอบ
ความเสียหาย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกันวินาศภัยในการด าเนินการส ารวจตรวจสอบและพิจารณาค่าสินไหม
ทดแทน 
  9)  นิติบุคคลนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่นายหน้าบุคคลธรรมดาใน
สังกัดได้ก่อขึ้น 
  10) นายหน้าประกันวินาศภัยควรท าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในปริมาณที่
เหมาะสม 
  4.3  หน้าที่ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีหลักธรรมาภิบาล
(Corporate Governance) ด าเนินการบริหารด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อการบริหารองค์กรตนเอง  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  1)  จัดให้มีสวัสดิการให้เพียงพอต่อพนักงาน หรือขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด 
  2)  ควรหมั่นให้ความรู้แก่ตนเองและพนักงาน อย่างสม่ าเสมอทั้งในด้านการประกันวินาศภัยและความรู้
ทั่วไปเพื่อเพิ่มความสามารถขององค์กร 
  3)  ควรจัดให้มีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงานเพื่อให้บริการอย่างเหมาะสม 
  4)  ควรมีการจัดท าระบบการตรวจสอบขั้นตอนการท างาน ภายในองค์กร 
  5)  ควรมีการจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ และสามารถเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
  6)  มีการจัดระเบียบที่ดีเก่ียวกับใบอนุญาต ทะเบียนบริษัท และข้อมูลของพนักงาน พึงระวังเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายการฟอกเงิน การทุจริต คอร์รัปชัน ฯลฯ 
  7)  ควรมีการจัดท าระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานและมีการลงบัญชีอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีการรับรองโดย 
ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีใบอนุญาตถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายนอก  
   8)  มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง การยื่นรายงานต่างๆ ตามเวลาที่หน่วยราชการก าหนด 
  9)  ห้ามเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริต หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
  10) ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
บริษัทขอให้หรือขอรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อจูงใจให้ด าเนินการชดใช้ค่ าสินไหมทดแทน หรือ
จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
 ทั้งนี้การเสริมสร้างธรรมภิบาลที่ดีในองค์กรข้างต้นนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณงานของธุกิจซึ่งควรให้มี
ความสัมพันธ์กัน 

บรรณานุกรม 
  
 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-47 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

ชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ. (2554). บทบาทของคนกลางประกันภัย. วารสารประกันภัย, ปีที่ 4, เล่มที่ 3, ฉบับที่ 15, กรุงเทพฯ:
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.  

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย. (2557). เอกสาร: มาตรฐานจริยธรรมนายหน้าประกันภัย (ปรับปรุง). กรุงเทพฯ. 
International Association of Insurance Supervisors (IAIS). About the IAIS. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2560, จาก http:// 

iaisweb.org 
Insurance Core Principles and Methodology. (2003). 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology. (2011). 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology. (updated November 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 มาตรฐานการก ากบัดูแลธุรกจิประกันภยั ก าหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกจิประกันภยันานาชาติ      6-47 
                                                   และการเป็นนายหน้าประกันภยันิตบิุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม      

 
 

 

ชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ. (2554). บทบาทของคนกลางประกันภัย. วารสารประกันภัย, ปีที่ 4, เล่มที่ 3, ฉบับที่ 15, กรุงเทพฯ:
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.  

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย. (2557). เอกสาร: มาตรฐานจริยธรรมนายหน้าประกันภัย (ปรับปรุง). กรุงเทพฯ. 
International Association of Insurance Supervisors (IAIS). About the IAIS. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2560, จาก http:// 

iaisweb.org 
Insurance Core Principles and Methodology. (2003). 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology. (2011). 
Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology. (updated November 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

��3_edit NT_328page.indd   311 2/28/2563 BE   8:33 PM



 
 

บทที่ 7  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดี 
ในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 

 
อาจารยว์ิวัฒน์ชัย อมรกุล 
อาจารย์งามตา เขมะจิโต 
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