
(ร่าง) 
ประกาศนายทะเบียน  

เรื่อง กำหนดแบบรายงาน พฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย  
และช่องทางการรายงานการฉ้อฉลประกันภัย สำหรับบริษัทประกันชีวิต 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    

 
เพื่อกำหนดรายละเอียดและความชัดเจนในการรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีเหตุ

อันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และลักษณะของ
พฤติกรรมที่บริษัทประกันชีวิตจะต้องรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยทราบในทันที เพื ่อที ่จะสามารถดำเนินการยับยั ้ง ป้องกัน ตรวจสอบ
พฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที รวมถึงกำหนดรายละเอียดของแบบรายงาน ช่องทาง และวิธีการ
ยื่นรายงานให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่บริษัทประกันชีวิตที่เป็นผู้รายงาน อาศัยอำนาจตาม
ความในข้อ ๕ วรรคสอง และข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื ่อง ให้บริษัทประกันชีว ิตยื ่นรายงานเกี ่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. ๒๕๖๓  
นายทะเบียนจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรื ่อง กำหนดแบบรายงาน 

พฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย และช่องทางการรายงานการฉ้อฉลประกันภัย 
สำหรับบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 
ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในประกาศนี ้
“การฉ้อฉลประกันภัย” หมายความว่า การกระทำที่เป็นความผิดตามที่กำหนดไว้ใน

มาตรา ๑๑๔/๓ มาตรา ๑๑๔/๔ และมาตรา ๑๑๔/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

“ตัวแทนประกันชีวิต” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกัน
ชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต  

“นายหน้าประกันชีวิต” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต  



๒ 
 

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 
 

หมวด ๑  
พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย 

   
 

ข้อ ๔  ในขณะที่ขอเอาประกันภัย ให้ถือว่าพฤติกรรมดังต่อไปนี้ มีลักษณะที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่าอาจเป็นการฉ้อฉลประกันภัย หากไม่มีเหตุผลอันสมควรมาอธิบายพฤติกรรมดังกล่าว 

(๑) ผู้ขอเอาประกันภัย จงใจปกปิดข้อเท็จจริง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งทำให้
บริษัทสำคัญผิดว่า บริษัทสามารถรับประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพได้แบบปกติ 

(๒) ผู้ขอเอาประกันภัย ไม่แถลงข้อความจริงเกี่ยวกับจำนวนเงินเอาประกันภัย และ/
หรือ การทำประกันภัยกับบริษัทอ่ืน หรือทำประกันภัยซึ่งรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกฉบับแล้ว
เกินกว่ารายได้ของผู้ขอเอาประกันภัย 

(๓) บุคคลที่มิได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต 
กระทำการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยแตกต่างจากเง่ือนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย 
เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 

(๔) ใช้เงินสดในการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย โดยมีจำนวนใกล้เคียงหรือถึงจำนวน
เงินที่ต้องมีการรายงานธุรกรรมเงินสดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
ข้อ ๕  ในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย ให้ถือว่าพฤติกรรมดังต่อไปนี้ มีลักษณะที่มี

เหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นการฉ้อฉลประกันภัย หากไม่มีเหตุผลอันสมควรมาอธิบายพฤติกรรม
ดังกล่าว 

(๑) ผู้เอาประกันภัยเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือลดความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัย โดยได้รับคำแนะนำจากผู้อ่ืน  

(๒) ผู้เอาประกันภัยร่วมกับตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต แจ้งต่อ
บริษัทว่ามีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผิดเงื่อนไขของบริษัท เพ่ือขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
หลังจากบริษัทจ่ายผลประโยชน์ไปแล้ว  

 



๓ 
 

(๓) ผู้เอาประกันภัย แจ้งบริษัทว่าไดช้ำระค่าเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุกรมธรรม์เป็น
เงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้กับตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตแล้ว แต่ไม่มี
หลักฐานการชำระเงินเพ่ือเรียกร้องให้บริษัทคืนเงินแก่ผู้เอาประกันภัย  
 

ข้อ ๖  ในขณะที่มีการเรียกร้องให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต ให้ถือว่า
พฤติกรรมดังต่อไปนี้ มีลักษณะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นการฉ้อฉลประกันภัย หากไม่มีเหตุผล
อันสมควรมาอธิบายพฤติกรรมดังกล่าว 

(๑) ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใด ๆ ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือ
สถานพยาบาลให้ผู้เอาประกันภัยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินความจำเป็นตามมาตรฐานทาง
การแพทย์ ซึ่งไม่สัมพันธ์กับโรคหรืออาการท่ีเข้ารับการรักษา เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากการเรียกร้อง
ให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 

(๒) ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ปลอมแปลงเอกสาร และ/หรือแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ  

(๓) ผู้เอาประกันภัยและ/หรือร่วมกับผู้อื่น แสดงข้อความอันเป็นเท็จ เพ่ือให้บริษัท
ประกันภัยหลงเชื่อว่าเกิดอุบัติเหตุ และ/หรือจงใจ ให้ตนเองเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย หรือทำร้าย
ตนเอง 

(๔) ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยสวมสิทธิเข้ารักษาพยาบาล 
(๕) ผู้เอาประกันภัยถูกฆาตกรรมและผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็น   

ผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมดังกล่าว 
 

ข้อ ๗  กรณีท่ีบุคลากรภายในบริษัทมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้เกิดข้ึนและไม่มีเหตุผลอัน
สมควรมาอธิบายพฤติกรรมดังกล่าว  

(๑) คณะกรรมการบริษัท หรือบุคลากรภายในบริษัทลาออกโดยไม่แจ้งสาเหตุ 
(๒) คณะกรรมการบริษัท หรือบุคลากรภายในบริษัทมีฐานะทางการเงินดีขึ้น     

โดยไม่สัมพันธ์กับผลตอบแทนที่ได้รับตามปกติ หรือกำลังประสบปัญหาทางการเงิน 
(๓) คณะกรรมการบริษัท หรือบุคลากรภายในบริษัทปฏิเสธการตรวจสอบโดย

หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ 
(๔) บุคลากรในระดับบริหาร หรือบุคลากรด้านบัญชหีรือการเงนิ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
(๕) คณะกรรมการบริษัท หรือบุคลากรในระดับบริหารได้รับผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น

ผิดปกติ 
(๖) บุคลากรภายในบริษัท ให้ผู้อ่ืนทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท โดยนำหมายเลข

บัตรเครดิตมาชำระค่าเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรเครดิต 
 



๔ 
 

(๗) บุคลากรภายในบริษัท ปลอมแปลงเอกสารการเสนอขายประกันภัย และ/หรือ
ชำระเบี้ยประกันภัยโดยการตัดบัตรเครดิตของตนเอง  

(๘) บุคลากรภายในบริษัท ดัดแปลง ตัดต่อ แต่งเติม ไฟล์เสียงบันทึกการเสนอขาย
กรมธรรมป์ระกันภัย  

(๙) บุคลากรภายในบริษัท ใช้ข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย หลอกลวงผู้อ่ืนให้มีการ
ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีธนาคารอ่ืน ซึ่งไม่ใช่บัญชีเงินฝากของบริษัท 

(๑๐) บุคลากรภายในบริษัท ใช้ข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ขอเอาประกันภัย ทำธุรกรรม
ทางการเงินประเภทอ่ืน  

(๑๑) บุคลากรภายในบริษัท ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต และ/หรือ
บัญชีธนาคารของผู้อ่ืน โดยผู้นั้นไม่ได้ตกลงทำสัญญาประกันภัย  

(๑๒) บุคลากรภายในบริษัท ให้ผู้ขอเอาประกันภัยชำระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นเงินสด 
แต่ให้โอนเงินเข้าบัญชีตนเอง  

(๑๓) บุคลากรภายในบริษัทร่วมกับผู้อ่ืน จัดหาผู้ที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ทำสัญญา
ประกันภัยกับบริษัท  

(๑๔) บุคลากรภายในบริษัทรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น เพ่ือกระทำ
การใดอันเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้มีการพิจารณารับประกันภัยที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับ
ประกันภัยของบริษัท 

(๑๕) บุคลากรภายในบริษัทร่วมกับตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตรับ
เบี้ยประกันภัย โดยไม่นำส่งบริษัท 

(๑๖) บุคลากรภายในบริษัท ปลอมแปลงเอกสารของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ
ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย 

(๑๗) บุคลากรภายในบริษัท นำข้อมูลของผู้เอาประกันภัย เพ่ือแสวงหาประโยชน์ 
(๑๘) บุคลากรภายในบริษัทแก้ไขข้อมูลหรือดำเนินการใดในระบบของบริษัท โดย 

ผู้เอาประกันภัยไม่ได้แสดงความประสงค์  
(๑๙) บุคลากรภายในบริษัท พิจารณาอนุมัติการชดใช้เงิน หรือผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์มากกว่าที่บริษัทต้องจ่าย หรือไม่สัมพันธ์
กับเหตุที่เกิดข้ึน หรือเหตุนั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย  

 
ข้อ ๘  กรณีท่ีมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ เกิดข้ึนและไม่มีเหตุผลอันสมควรมาอธิบาย

พฤติกรรมดังกล่าว  
(๑) บุคคลหรือกลุ่มบุคคล (นายทุน) ชักจูงให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์

ประกันภัยหรือเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนด เพื่อทำกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ 



๕ 
 

(๒) บุคคลหรือกลุ่มบุคคล (นายทุน) เลือกทำประกันภัยให้กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์จากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

(๓) บุคลากรทางการแพทย์หรือสถานพยาบาล ให้การรักษาแก่ผู้เอาประกันภัยเกิน
ความจำเป็นตามมาตรฐานทางการแพทย์ เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

(๔) บุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้า
ประกันชีวิต กระทำการอ่ืนใดอันอาจเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก เพ่ือแสวงหาประโยชน์
จากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

(๕) บุคลากรทางการแพทย์หรือสถานพยาบาลนำผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพกับบริษัท 
มาสวมสิทธิการรักษาพยาบาลแทนผู้ที่มีประกันสุขภาพกับบริษัท  

(๖) สถานพยาบาล มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ 
หรือมีการคิดค่าบริการการใช้เวชภัณฑ์ซึ่งไม่มีการใช้จริง  

 
ข้อ ๙  กรณีท่ีตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 

เกิดข้ึนและไม่มีเหตุผลอันสมควรมาอธิบายพฤติกรรมดังกล่าว  
(๑) ปกปิดหรือให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของผู้ขอเอาประกันภัยอันเป็นเท็จ หรือ

แนะนำให้ผู้ขอเอาประกันภัยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  
(๒) กรอกข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย ในใบคำขอเอาประกันภัยด้วยตนเองโดย

ไม่ได้สอบถามผู้ขอเอาประกันภัย หรือกรอกไม่ถูกต้องตามที่ผู้ขอเอาประกันภัยแถลง เพ่ือให้บริษัท
สำคัญผิดในการรับประกันภัย   

(๓) เสนอขายกรมธรรมป์ระกันภัยให้กับผู้ขอเอาประกันภัยหลายคนในวันเดียวกัน
แต่ผู้ขอเอาประกันภัยมีที่อยู่คนละจังหวัด 

(๔) ยกเลิกเอกสารแสดงการรับเงินหลายครั้ง 
(๕) แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อพ้นสภาพจากบริษัท

แล้ว โดยอ้างว่ามีการเสนอขายกรมธรรมป์ระกันภัยแตกต่างจากเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์
ประกันภัย หรือขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดสัญญา เพื่อชักจูงให้ผู้เอาประกันภัยทำ
กรมธรรมป์ระกันภัยฉบับใหม่ หลังจากท่ีตนเองได้รับค่าบำเหน็จจากบริษัทแล้ว  

(๖) นำส่งเบี้ยประกันภัยหรือเงินกู้ตามกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย 
ให้บริษัทล่าช้ากว่าที่บริษัทกำหนดบ่อยครั้ง   

(๗) ร่วมกับผู้เอาประกันภัย แจ้งต่อบริษัทว่ามีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผิด
เงื่อนไขของบริษัท เพื่อขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย หลังจากจ่ายบำเหน็จให้แกต่ัวแทนประกันชีวิต
หรือนายหน้าประกันชีวิตไปแล้ว 



๖ 
 

(๘) ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์หรือสถานพยาบาล ให้การรักษาผู้เอาประกันภัย
เกินความจำเป็นตามมาตรฐานทางการแพทย์ เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน 

(๙) ได้รับผลประโยชน์จากสถานพยาบาล เพ่ือการแนะนำผู้เอาประกันภัยให้เข้าใช้
บริการสถานพยาบาลของตนและในเครือเดียวกัน 

(๑๐) รับเบี้ยประกันภัยหรือเงินอ่ืนตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้วไม่นำส่งให้บริษัท 
โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้ผู้เอาประกันภัย หรือใช้เอกสารอ่ืนแทนใบรับเงินชั่วคราว หรือ
ปลอมแปลงใบรับเงินชั่วคราว  

(๑๑) นำเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยรายอื่นมาชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่   
ผู้ขอเอาประกันภัยอีกราย  

(๑๒) ใช้หลักฐานการชำระค่าเบี้ยประกันภัย หรือสำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีการลบ 
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือใช้เอกสารอื่นที่ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวเป็นหลักฐานการรับเบี้ย
ประกันภัยจากผู้ขอเอาประกันภัย 

(๑๓) แก้ไขข้อความ หรือปลอมแปลงกรมธรรม์ประกันภัย และไม่นำส่งเบี้ย
ประกันภัยให้แกบ่ริษัท เพ่ือให้ผู้ขอเอาประกันภัยหลงเชื่อว่าบริษัทรับประกันภัยตนเองแล้ว 

(๑๔) แก้ไขจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันภัยในใบรับเงินชั่วคราว และนำส่งเบี้ย
ประกันภัยไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับจากผู้ขอเอาประกันภัย 

(๑๕) ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ขอเอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย 
(๑๖) จัดการทำสัญญาประกันภัยให้ผู้อื่น โดยตนเองเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัย

บางส่วนหรือทั้งหมด เพ่ือให้ตนได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นเพ่ิมเติมจากค่าบำเหน็จ 
(๑๗) ตัดชำระค่าเบี้ยประกันภัย โดยที่ยังไม่ได้มีการตกลงทำสัญญาประกันภัย  
(๑๘) นำหมายเลขบัตรเครดิตของผู้อ่ืนมาชำระค่าเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมจากเจ้าของบัตรเครดิต 
(๑๙) หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร และ/

หรือใช้เอกสารปลอม ให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อเข้าทำสัญญาประกันภัย หรือปลอมแปลงลายมือชื่อให้ผู้อื่นเข้า
ทำสัญญาประกันภัย 

(๒๐) แอบอ้างชื่อหรือใช้เอกสารของบริษัท โดยร่วมกับพนักงานบริษัทหรือผู้อื่นใน
การยักยอกทรัพย์โดยเก็บเบี้ยประกันภัยผู้เสียหายเป็นเงินสดและใช้บัตรเครดิตผู้อ่ืน 

(๒๑) ร่วมกับผู้อ่ืน นำผู้ที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ หรือมีโรคร้ายแรง หรือไม่ประกอบ
อาชีพ หรือไม่มีรายได้ หรือไม่มีภูมิลำเนาที่แน่นอน ทำสัญญาประกันชีวิต 

(๒๒) ตัวแทนประกันชีวิตที่พ้นสภาพจากบริษัทแล้ว แอบอ้างเก็บเบี้ยประกันภัยปีต่อ
อายุกรมธรรม์ 



๗ 
 

(๒๓) ปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้เอาประกันในใบคำขอต่ออายุสัญญาประกันชีวิต 
ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ สัญญาเงินกู้ตามกรมธรรม์ เอกสารรับเงิน ใบคำร้องขอ
เวนคืนและเอกสารรับเงินเวนคืน ปลอมแปลงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย หรือปลอม
แปลงหนังสือมอบอำนาจ 

(๒๔) แก้ไขหรือลบข้อความใบเสร็จรับเงินของบริษัท หรือทำสำเนาเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินของบริษัท แล้วนำไปเรียกเก็บเงินจากผู้เอาประกันภัย หรือแก้ไขสำเนาหน้าบัญชี
ธนาคารของผู้เอาประกันภัย หรือใช้เอกสารอื่นที่ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวของบริษัทเป็นหลักฐาน
การรับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย 

(๒๕) ปลอมแปลง และ/หรือแก้ไขข้อความในเช็ค หรือออกเช็คสั่งจ่ายให้ตนเองหรือ
ผู้อ่ืนที่ไม่มีสิทธิรับเงิน 

(๒๖) ร่วมกับผู้เอาประกันภัย เรียกร้องให้บริษัทคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยหรือเบี้ยปี
ต่ออายุกรมธรรม์ โดยแจ้งว่าได้โอนค่าเบี้ยให้กับตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเป็นเงิน
สดหรือโดยวิธีโอนเงินแต่มิได้นำส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับบริษัท และไม่มีหลักฐานแสดงเจตนาใน
การทำธุรกรรมที่ชัดเจน 

(๒๗) แอบอ้างเป็นผู้เอาประกันภัย เพื่อขอยกเลิกกรมธรรม์และขอคืนค่าเบี้ย
ประกันภัยทั้งหมด 

(๒๘) สนับสนุนหรือให้คำแนะนำผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ในการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน หรือกระทำการใดให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนที่เกินความเป็นจริง 

(๒๙) ร่วมกับผู้เอาประกันภัย ปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
(๓๐) ร่วมกับผู้เอาประกันภัย กระทำการใดอันเป็นเท็จ เพื่อแสวงหาประโยชน์จาก

การเรียกร้องสินไหมที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(๓๑) ร่วมกับสถานพยาบาล แสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ และ/หรือแก้ไข

ประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย 
 

หมวด ๒  
การนำส่งรายงาน 
   

 
ข้อ ๑๐  ให้บริษัทนำส่งรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยที่

บริษัทตรวจพบ และรายงานพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย 
ผ่านระบบบนเว็บไซต์ของสำนักงาน https://fraud.report.oic.or.th/ 



๘ 
 

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถนำส่งข้อมูลผ่านระบบบนเว็บไซต์ของสำนักงานได้ ให้
บริษัทนำส่งข้อมูลผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): fraud_report@oic.or.th โดยมีข้อมูล 
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยที่บริษัทตรวจพบ ต้องมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

(ก) วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ 
(ข) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมเอกสาร

พยานหลักฐานอ้างอิงเท่าท่ีทราบหรือมีข้อมูล 
(ค) ความเสียหาย (ถ้ามี) 
(ง) ชื่อผู้กระทำความผิด (ถ้าทราบ) 
(จ) ขั้นตอนการดำเนินการของบริษัท  

(๒) รายงานพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย 
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

(ก) วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ 
(ข) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมี

ลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย พร้อมเอกสารพยานหลักฐานอ้างอิงเท่าที่ทราบหรือมีข้อมูล 
(ค) ความเสียหาย (ถ้ามี)  
(ง) ชื่อผู้กระทำความผิด (ถ้าทราบ) 
(จ) ขั้นตอนการดำเนินการของบริษัท  

 
ข้อ ๑๑  ในการส่งรายงานตามประกาศนี้ในครั้งแรก ให้บริษัทนำส่งภายในสามสิบ

วันนับแต่วันสุดท้ายของไตรมาสแรกของปีพ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ................................................... 
 
 

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ) 
เลขาธิการ 

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
นายทะเบียน 

 


