
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติประกันภัยสุขภาพ 

พ.ศ. ... 

____________ 

 

หลักการ 

ใหมีกฎหมายวาดวยการประกันภัยสุขภาพ 

 

เหตุผล 

 โดยที ่ปจจุบันการประกันภ ัยสุขภาพภาคเอกชนไดเขามามีบทบาทสำคัญในการเสริมสร าง

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานสุขภาพ คุมครองและเสริมเติมสิทธิประโยชนของประชาชน ดังนั้น 

เพ่ือใหมีกฎหมายวาดวยการประกันภัยสุขภาพเปนกฎหมายเฉพาะที่สงเสริมและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยสุขภาพ โดยกำหนดใหทั้งบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตสามารถประกอบธุรกิจ

ประกันภัยสุขภาพบนมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดมาตรการกำกับอัตราเบี้ยประกันภัย มาตรฐานขั้นต่ำใน

การคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชน การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการฉอฉลประกันภัย การกำกับ

ผลิตภัณฑประกันภัยสุขภาพและมาตรการสงเสริมเทคโนโลยีใหม เพื่อใหผลิตภัณฑประกันภัยสุขภาพ

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนในราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะการคุมครองสิทธิประโยชนของ

ประชาชนกลุมผู สูงอายุ เพื ่อรองรับสังคมสูงอายุ รวมทั ้งกำหนดมาตรการสงเสริมการประกันภัยสุขภาพ              

เพื ่อสนับสนุนใหประชาชนเขาส ู ระบบการประกันภัยสุขภาพภาคเอกชนมากขึ ้น จึงจำเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ราง 

พระราชบัญญัติ 

ประกันภัยสุขภาพ 

พ.ศ. …. 

____________ 
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  โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยประกันภัยสุขภาพ 

................................................................................................................................................

.................................................. 

  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกันภัยสุขภาพ พ.ศ. ... ” 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “บริษัท” หมายความวา บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายวา

ดวยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศที่ไดรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย  หรือ

บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต และหมายความ

รวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักร

ตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต  

  “สถานพยาบาล” หมายความวา สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ ่งจัดไวเพื่อการประกอบโรค

ศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ

เวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพ



 

 

กายภาพบำบัดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพกายภาพบำบัด การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตาม

กฎหมายวาดวยวิชาชีพเทคนิคการแพทย การประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและการประกอบวิชาชีพ

การแพทยแผนไทยประยุกตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย หรือการประกอบวิชาชีพ

ทางการแพทยและสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น  ทั้งนี้ โดยกระทำเปนปกติธุระไมวาจะไดรับ

ประโยชนตอบแทนหรือไม  รวมถึงสถานที่ซึ่งจัดไวเพื่อการประกอบโรคศิลปะ หรือประกอบวิชาชีพทางการ

แพทยและสาธารณสุขตามกฎหมายวาดวยการนั้นในทองถ่ินท่ีใหบริการ 

 “ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไป หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  

  “สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตาม

กฎหมายวาดวยคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 “นายทะเบียน” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออก

กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

           กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคบัได 

 

      มาตรา ๕  ใหนำบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และ

นายหนาประกันวินาศภัย มาบังคับใชเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
   ใหนำบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑเกี่ยวกับ

การกำกับดูแลบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต และนายหนาประกัน

ชีวิต มาบังคับใชเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 



 

 

หมวด ๑ 

การประกอบธุรกิจประกันภัยสุขภาพ 

 

  มาตรา ๖  ใหบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกัน

วินาศภัยและบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต แลวแตกรณี 

ดำรงเงินกองทุนเปนการเฉพาะสำหรับการประกันภัยสุขภาพและตองเพียงพอตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจ 

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด สามารถประกอบธุรกิจประกันภัย

สุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้ได 

 

          มาตรา ๗  ใหบริษัทจัดสรรเงินสำรองและประเมินสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  

 

 มาตรา ๘  การประกันภัยสุขภาพที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ เปนสัญญาประกันภัยที่มี

การกำหนดความคุมครองการจายผลประโยชนหรือคารักษาพยาบาลในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุและปวยจากโรคจนเปนเหตุใหตองเขารับการรักษาพยาบาลเปนผูปวยในสถานพยาบาล แตไม

รวมถึงความคุมครองจากเหตุหรือภัยดังตอไปนี้  

(๑) การประกันภัยอุบัติเหตุ  

(๒) การประกันภัยการเดินทาง  

(๓) เหตุหรือภัยอื่นตามที่นายทะเบียนกำหนด 

 

มาตรา ๙   เพื่อประโยชนในการกำกับการประกอบธุรกิจประกันภัยสุขภาพใหเปนไปตามระบบการ

บริหารกิจการที่ดีคณะกรรมการจะกำหนดใหบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดยอยที่เกี่ยวของกับการ

บริหารกิจการที่ดีในการประกอบธุรกิจประกันภัยสุขภาพ รวมถึงการกำหนดองคประกอบ คุณสมบัติ และ

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทชุดยอยดวยก็ได ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑที่จะเปนการสนับสนุน

ใหบริษัทดำเนินการใหสอดคลองกับระบบการบริหารกิจการที่ดีดังกลาวได  

 

มาตรา ๑๐ บริษัทอาจใชบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจประกันภัย

สุขภาพไดตามประเภท ลักษณะ หรือหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดนั้น 

คณะกรรมการจะกำหนดใหเปนภาระแกการประกอบธุรกิจของบริษัทเกินสมควรมิได 

 



 

 

มาตรา ๑๑  ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสุขภาพของบริษัท เพื่อขอรับความเห็นชอบตอนาย

ทะเบียนตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหบริษัทยื่นขอมูลและหลักฐานเพื่อแสดงวาอัตราเบี้ยประกันภัยที่ยื ่นขอรับ

ความเห็นชอบเปนตามหลักเกณฑ ตอไปนี้  

(๑) อัตราเบี ้ยประกันภัยเมื ่อเปรียบเทียบกับผลประโยชนที ่ผู  เอาประกันไดรับตามกรมธรรม

ประกันภัยสุขภาพ ตองไมสูงเกินไปและอยูในระดับที่ประชาชนสามารถเขาถึงได 

(๒) อัตราเบี้ยประกันภัยมีความเพียงพอที่ทำใหบริษัทมีความม่ังคงทางการเงินและดำเนินธุรกิจตอไปได  

(๓) อัตราเบี้ยประกันภัยสะทอนถึงความเสี่ยงภัยที่แทจริงของผูเอาประกันภัย 

ขอมูล หลักฐานและการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ผลิตภัณฑประกันภัยของบริษัทและเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ 

คุณสมบัติและหนาที่ของคณะกรรมการผลิตภัณฑประกันภัย ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนกำหนด 

  

 มาตรา ๑๒  ใหบริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยไมตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูล

สวนบุคคล ในกรณตีอไปนี้  

(๑) เพื่อประโยชนในการการดำเนินการตามคำขอของลูกคากอนเขาทำสัญญาประกันภัยสุขภาพ 

การเขาทำสัญญาประกันภัยสุขภาพ การปฏิบัติตามสิทธิหรือหนาที ่ที ่เกิดจากหรือเกี่ยวของกับสัญญา

ประกันภัยสุขภาพ หรือการดำเนินการชดใชคาสินไหมทดแทนและการดำเนินการที่เก่ียวของ 

(๒) เปนการจำเปนเพื่อดำเนินการ หรือประมวลผลเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การ

ชำระคาเบี้ยประกันภัย และคาธรรมเนียม หรือคาภาษีอื่นที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันภัยสุขภาพ หรือเพ่ือ

อำนวยความสะดวกในการแจงหรือการชำระคาเบ้ียประกันภัย  

(๓) เปนการจำเปนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย หรือสถิติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ

ประกันภัยหรืออัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งไดจัดใหมีมาตรการปกปองที่เหมาะสมเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ของเจาของขอมูลสวนบุคคล  

(๔) เปนการจำเปนเพื่อเปดเผยใหสำนักงานใชในการจัดทำฐานขอมูลเกี่ยวกับการฉอฉลประกันภัย 

เพ่ือการตรวจสอบและติดตามการฉอฉลประกันภัย 

(๕) เปนการจำเปนเพื่อการใชและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบริษัทกับสำนักงาน หรือระหวางบริษัท

ดวยกันเอง โดยการใชขอมูลดังกลาวเปนไปเพื่อการตรวจสอบปองกันการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงใน

ธุรกิจประกันภัยสุขภาพและอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน 

 

 



 

 

 มาตรา ๑๓  เพื่อประโยชนสาธารณะที่สำคัญในการจัดทำฐานขอมูลเกี่ยวกับการฉอฉลประกันภัย 

เพื ่อการติดตามการฉอฉลประกันภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการฉอฉล

ประกันภัยของบริษัท  ใหบริษัทนำสงขอมูลเกี่ยวกับการฉอฉลประกันภัยสุขภาพมายังสำนักงาน และให

อำนาจสำนักงานในการกำหนดวิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัยระหวางบริษัทกับบริษัท  

  ใหบริษัทนำสงขอมูลเกี่ยวกับจำนวนคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัยแตละรายตอป วงเงิน

ความคุมครองทั้งหมดตอป และจำนวนบริษัทที่ผูเอาประกันภัยไดทำประกันภัยสุขภาพตอปมายังสำนักงาน

และใหนายทะเบียนกำหนดวิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบริษัท โดยคำนึงถึงการใชประโยชนของขอมูลใน

การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยสุขภาพ  

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียน

กำหนด  

 

หมวด ๒ 

มาตรฐานขั้นต่ำในการคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชน   

 

มาตรา  ๑๔   หามบริษัทเลือกปฏิบัติอยางไมเหมาะสมตอประชาชนที่ตองการซื้อประกันภัยสุขภาพ  

  การเลือกปฏิบัติอยางไมเหมาะสมตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ 

ศาสนา สถานที่อยู ลักษณะอื่นใดของบุคคล รวมถึงอาชีพ หรือความชอบสวนตัวที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอ

การเจ็บปวยจนตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเหตุอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

 กรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงวาบริษัทฝาฝนไมปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให

บริษัทปฏิบัติหรือดำเนินการแกไขการกระทำของตนใหถูกตองไดภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

 มาตรา ๑๕  เพื่อสิทธิประโยชนของผู เอาประกันภัย ใหบริษัทกำหนดความคุมครองพื ้นฐานของ

ผลิตภัณฑประกันภัยสุขภาพตามที่นายทะเบียนกำหนด 

  

 มาตรา ๑๖  เพื่อสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยที่เปนผูสูงอายุ ใหบริษัทกำหนดความคุมครอง

เพ่ิมเติมของผลิตภัณฑประกันภัยสุขภาพสำหรับผูสูงอายุตามที่นายทะเบียนกำหนด  

 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยตออายุกรมธรรมประกันภัยสุขภาพอยางตอเนื่องตามเงื่อนไข

และระยะเวลาที่กำหนด ใหใชอัตราเบี้ยประกันภัยในอัตราของวันสุดทายที่ครบกำหนดระยะเวลานั้นเปน

อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญาประกันภัย เวนแตในกรณีมีปจจัยเกี่ยวกับตนทุนที่แทจริงที ่ไม

สามารถควบคุมได ใหบริษัทปรับอัตราเบี้ยประกันภัยไดตามหลักเกณฑที่กำหนด  



 

 

 การกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขการไดสิทธิอัตราเบี้ยคงที่และหลักเกณฑการปรับอัตราเบี้ยตาม

วรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนกำหนด  

  

 มาตรา ๑๘  หามบริษัทปฏิเสธการตออายุกรมธรรมประกันภัยสุขภาพ เวนแตกรณีเขาขอยกเวนใน

กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  

(๑)  ในกรณีที ่มีหลักฐานวาผูเอาประกันภัยไมแถลงขอความจริงในเอกสารที่เกี่ยวของกับการทำ

กรมธรรมประกันภัยสุขภาพ ซึ่งเปนสาระสำคัญที่อาจทำใหบริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนหรือบอกปดไมรับ

ทำสัญญาประกันภัย หรือรับประกันภัยแบบมีเงื่อนไข  

(๒)  ผูเอาประกันภัยเรียกรองผลประโยชนจากการที่ตนใหมีการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือ

เจ็บปวยโดยไมมีความจำเปนทางการแพทย 

(๓)  ผูเอาประกันภัยมีพฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเปนการฉอฉลประกันภัย 

(๔)  กรณีอ่ืนตามที่นายทะเบียนกำหนด  

  การกำหนดขอยกเวนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่นายทะเบียน

ประกาศกำหนด ทั้งนี้ การตออายุกรมธรรมประกันภัยสุขภาพ ใหบริษัทคงไวซึ่งสิทธิในการปรับอัตราเบี้ย

ประกันภัยหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขอตกลงความคุมครองโดยการเพิ่มเงื่อนไขใหผูเอาประกันภัยมีคาใชจาย

รวมก็ได ตามอัตราและหลักเกณฑที่นายทะเบียนกำหนด  

 

มาตรา ๑๙  ใหสิทธิในการไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน หรือประโยชนอื่นใดที่ผูเอาประกันภัยไดรับ

ตามกรมธรรมประกันภัยสุขภาพ ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 

 

หมวด ๓ 

มาตรการสงเสริมการประกันภัยสุขภาพ 

 

 มาตรา ๒๐  เพื่อสงเสริมนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการประกอบธุรกิจประกันภัยสุขภาพ 

หากการใดขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตหรือกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ใหบังคบั

ใชไดตามกฎหมายนี้ ทั้งนี้ การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยสุขภาพ ภายใตสภาพแวดลอมหรือการใหบริการที่จำกัด และผอนปรนกฎระเบียบที่กำกับดูแลการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  

       

 

 



 

 

หมวด ๔ 

โทษทางปกครอง 

 

มาตรา ๒๑  บริษัทใดไมปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนตามมาตรา ๑๔  ใหนายทะเบียนมีอำนาจปรับ

ทางปกครองไมเกินหาแสนบาท  

 

บทเฉพาะกาล 

 

 มาตรา ๒๒  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

หรือกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต ในสวนที่เก่ียวของกับการประกันภัยสุขภาพที่ใชบังคับอยูกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ 


