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เอกสารรับฟังความคิดเห็น 

- ร่าง - 

ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั 

เร่ือง ให้บริษัทประกันชีวิตยื่นรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. .... 

และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เร่ือง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
Office of Insurance Commission 



สายกฎหมายและคดี สำนักงาน คปภ.  2 
 

 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)  

ได้มีการเพิ่มเติมเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยในกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและกฎหมายว่าด้วย
ประกันวินาศภัย ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือให้การกำกับ
ดูแลเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ พฤติกรรม และ
ลักษณะของการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการฉ้อฉลประกันภัย (Red Flag Indicators) เพ่ือใช้ประกอบการกำหนด
แนวทางในการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงาน และบรรเทาความเสียหายจากการฉ้อฉลประกันภัยจึงเป็นหนึ่ง
ในเครื่องมือที่จำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (IAIS ICP) ในหัวข้อ  
ICP 21 Countering Fraud in Insurance 
 
            โดย สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท
ประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยท่านสามารถ 
download ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้บริษัทประกัน
ชีวิตยื่นรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. .... และร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. .... ได้ที่  
www.oic.or.th ภายใต้หัวข้อประชาพิจารณ์  และสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้ที่ 
e – mail: prachp@oic.or.th  ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้ 

๑. นายปรัชญ์ ภัทรากรกุล โทรศัพท์ ๐๒-๕๑๕-๓๙๙๙  ต่อ ๗๒๐๑  

    e – mail : prachp@oic.or.th   

๒. นายสืบสม พิริยะสถิต  โทรศัพท์ ๐๒-๕๑๕-๓๙๙๙  ต่อ ๗๖๐๒  

    e – mail : suebsomp@oic.or.th   

๓. นางสาวปุยฝ้าย พันธัง  โทรศัพท์ ๐๒-๕๑๕-๓๙๙๙  ต่อ ๗๕๐๒  

    e – mail : puifayp@oic.or.th   

สำนักงาน คปภ. ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้
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ข้อมูลผู้ใหค้วามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศฯ 

ชื่อบริษัท            

ชื่อผูใ้ห้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ           

ตำแหน่ง      หน่วยงาน / ฝ่ายงาน        

เบอร์โทรศัพท์             

อีเมล์              

หมายเหตุ :  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อตามที่ระบุข้างต้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทท่านเอง
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ตารางแสดงความคิดเห็นของร่างประกาศ คปภ. เรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิต/วินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย  พ.ศ. .... 
ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิต/วินาศภัยย่ืน

รายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. .... 
 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เหตุผล 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้บริษัท
ประกันชีวิต/วินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย 
พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 

  

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ: เพ่ือให้มีกำหนดระยะเวลาในการหารือกับภาค

ธุรกิจและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างรายงานพฤติกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย 
ที่จะมีการออกเป็นประกาศนายทะเบียนต่อไป และให้ธุรกิจ
ประกันภัยมีระยะเวลาเตรียมตัวในการจัดทำรายงาน  

 

  

ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
(ชีวิต) “การฉ้อฉลประกันภัย” หมายความว่า การกระทำ

ที่ เป็นความผิดตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๑๔/๓ มาตรา  
๑๑๔/๔ และมาตรา ๑๑๔/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
(วินาศภัย) “การฉ้อฉลประกันภัย” หมายความว่า การกระทำ

ที่เป็นความผิดตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๑๐๘/๓ มาตรา ๑๐๘/๔ 
และมาตรา ๑๐๘/๕ แห่งพระราชบัญญั ติประกันวินาศภัย  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิต/วินาศภัยย่ืน
รายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. .... 

 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เหตุผล 

(ชีวิต) “บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชี วิต 
และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต 

 
(วินาศภัย) “บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 
และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย  

 

  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 

  

“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่ง
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยมอบหมาย 

 

  

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 

  

ข้อ ๔  ให้บริษัทยื่นรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย
ต่อคณะกรรมการ โดยผ่านสำนักงาน ดังต่อไปนี้  

(๑ ) รายงานผลการดำเนิ นการเกี่ ย วกับการฉ้อฉล
ประกันภัยที่บริษัทตรวจพบ ให้บริษัทยื่นภายในสิบห้าวันนับแต่
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ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิต/วินาศภัยย่ืน
รายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. .... 

 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เหตุผล 

วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยให้ใช้แบบรายงานตามเอกสาร
แนบ ๑ แนบท้ายประกาศนี้ 

(๒) รายงานพฤติกรรมที่มี เหตุ อันควรสงสัยว่าอาจมี
ลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย ให้บริษัทยื่นภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส เว้นแต่ เป็นพฤติกรรมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัย หรือสาธารณชน ให้
รายงานโดยไม่ชักช้าเมื่อตรวจพบ โดยให้ใช้แบบรายงานตาม
เอกสารแนบ ๒ แนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ลักษณะของพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และ
พฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัยหรือ
สาธารณชนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศ
กำหนด 

 
หมายเหตุ:  
๑. การกำหนดระยะเวลาให้รายงานภายในสิบห้าวัน เนื่องจาก

เป็นการรายงานข้อมูลที่บริษัทมีอยู่แล้ว และไม่ต้องผ่านการรับรอง
โดยผู้สอบบัญชีหรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเหมือนการรายงาน
ทางการเงินต่างๆ 

๒. พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการ
ฉ้อฉลประกันภัยและพฤติกรรมที่ อาจส่ งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมประกันภัยหรือสาธารณชน จะมีการหารือกับภาค
ธุรกิจในการจัดทำเป็นประกาศนายทะเบียนต่อไป โดยตัวอย่าง
พฤติกรรมดังกล่าวจะอ้างอิงรูปแบบพฤติกรรมจากเอกสารของ IAIS 
เอกสารของภาคธุรกิจในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยของสายพัฒนามาตรฐานการ
กำกับ สำนักงาน คปภ. 
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ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิต/วินาศภัยย่ืน
รายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. .... 

 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เหตุผล 

ข้อ ๕  การยื่นรายงานตามข้อ ๔ ให้ยื่นในรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทางและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด 

 
หมายเหตุ : จะมีการประกาศกำหนดเป็น ประกาศนาย

ทะเบียน พร้อมกับเรื่องพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมี
ลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัยและพฤติกรรมที่อาจส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัยหรือสาธารณชน 

 

  

ข้อ ๖  ในกรณีที่บริษัทมีเหตุสุดวิสัย หรือประเทศประสบ
ภัยพิบัติร้ายแรงหรือมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
สาธารณชน ทำให้บริษัทไม่สามารถยื่นรายงานภายใน
กำหนดเวลาตามข้อ ๔ ได้ ให้บริษัทแจ้งเหตุขัดข้องให้สำนักงาน
ทราบ และเมื่อพฤติการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถยื่นรายงานนั้น
สิ้นสุดลงแล้ว ให้บริษัทยื่นรายงานต่อสำนักงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่พฤติการณ์หรือเหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลง หรือตาม
ระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด 

 

  

เอกสารแนบ ๑ 
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยที่

บริษัทตรวจพบ 

  

เอกสารแนบ ๒ 
รายงานพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็น

การฉ้อฉลประกันภัย 

  

สายกฎหมายและคดี 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 


