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 หลักการและเหตุผลในการตรากฎหมาย  โดยที ่ปจจุบันการประกันภัยสุขภาพภาคเอกชนไดเขามามีบทบาท

สำคัญในการเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานสุขภาพ 

คุมครองและเสริมเติมสิทธิประโยชนของประชาชน ดังนั้น เพื่อใหมีกฎหมาย

วาดวยการประกันภัยสุขภาพเปนกฎหมายเฉพาะที่สงเสริมและกำกับดูแล

การประกอบธุรกิจประกันภัยสุขภาพ โดยกำหนดใหทั้งบริษัทประกันวินาศ

ภัยและบริษัทประกันชีวิตสามารถประกอบธุรกิจประกันภัยสุขภาพบน

มาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดมาตรการกำกับอัตราเบ้ียประกันภัย มาตรฐาน

ขั้นต่ำในการคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชน การบริหารจัดการความ

เสี่ยงดานการฉอฉลประกันภัย การกำกับผลิตภัณฑประกันภัยสุขภาพและ

มาตรการสงเสร ิมเทคโนโลยีใหม เพื ่อใหผลิตภัณฑประกันภัยสุขภาพ

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนในราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะการ

คุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนกลุมผูสูงอายุและผูสูงอายุที่ตองการการ

ดูแลรักษาระยะยาวเพื่อรองรับสังคมสูงอาย ุรวมทั้งกำหนดมาตรการสงเสริม

การประกันภัยสุขภาพ เพื่อสนับสนุนใหประชาชนเขาสูระบบการประกันภัย

สุขภาพภาคเอกชนมากขึ้น จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  

1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกันภัยสุขภาพ พ.ศ. ... ” ชื่อพระราชบัญญัติ  

2 พระราชบัญญัตินี ้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

การกำหนดวันใชบังคับกฎหมาย เพื่อใหทราบสภาพบังคับของกฎหมายวามี

ผลใชบังคับเมื่อพนกำหนด 180 วัน เปนระยะเวลาที่กำหนดไวสำหรับการ

ดำเนินการตรากฎหมายลำดับรอง 
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3 ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “บริษัท” หมายความวา บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย และหมายความ

รวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศที ่ไดร ับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการ

ประกันวินาศภัย หรือบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม

กฎหมายวาดวยการประกันชีวิต และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัท

ประกันชีวิตตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีว ิตใน

ราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต  

  “สถานพยาบาล” หมายความวา สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะ

ซึ่งจัดไวเพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรค

ศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภตามกฎหมายวาดวย

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม

กฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตาม

กฎหมายวาด วยวิชาชีพกายภาพบำบัด การประกอบวิชาชีพเทคนิค

การแพทยตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเทคนิคการแพทย การประกอบวิชาชีพ

การแพทยแผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกตตาม

กฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทย หรือการประกอบวิชาชีพ

ทางการแพทยและสาธารณสุขอื ่นตามกฎหมายวาด วยการนั ้น  ทั ้งนี้   

โดยกระทำเปนปกติธุระไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไม รวมถึง

 

          มาตรานี ้เปนการกำหนดขอบเขตของผู ประกอบธุรกิจประกันภัย

สุขภาพ โดยกำหนดใหทั้งบริษัทที่ไดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศ

ภัยและบริษัทที่ไดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต สามารถประกอบ

ธุรกิจประกันภัยสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้ได 

 

       

 

 

       การประกันภัยสุขภาพภายใตพระราชบัญญัตินี้เปนสัญญาประกันภัยที่มี

การกำหนดความคุมครองการจายผลประโยชนหรือคารักษาพยาบาลในกรณี

ที่ผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือปวยจากโรคจนเปนเหตใุห

ตองเขารับการรักษาพยาบาลเปนผูปวยในสถานพยาบาล จึงไดกำหนดนิยาม

ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที ่แกไข

เพ่ิมเติม และนิยามใหครอบคลุมรวมถึงสถานพยาบาลในตางประเทศดวย 
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สถานที่ซึ ่งจัดไวเพื่อการประกอบโรคศิลปะ หรือประกอบวิชาชีพทางการ

แพทยและสาธารณสุขตามกฎหมายวาดวยการนั้นในทองถ่ินที่ใหบริการ 

 “ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไป 

หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 “สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการ

กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกำกับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกำกับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 

 

        รางพระราชบัญญัติฯ นี้มีหลักการกำหนดความคุมครองเพิ่มเติมของ

ผลิตภัณฑประกันภัยสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาว เพ่ือสิทธิประโยชนของ

ผูเอาประกันภัยท่ีเปนผูสูงอายุ ซึ่งในตางประเทศจะกำหนดอายุของผูสูงอายุที่

แตกตางกัน กลาวคือ กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีตาม LONG-TERM 

CARE INSURANCE ACT Act No. 16244, 2019, Article 2 (Definitions) 

กำหนดอายุของผูสูงอายุไวที่ 65 ปบริบูรณ สวนประเทศญี่ปุนกำหนดอายุ

ของผูสูงอายุไวที่ 75 ปบรบิูรณ แตเนื่องจากกฎหมายไทยตามพระราชบัญญัติ

ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ไดนิยามคำวา ผูสูงอายุ ใหหมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุ

เกินหกสิบปบริบูรณขึ ้นไป จึงบัญญัติใหสอดคลองกันและเพื ่อใหสามารถ

ปรับเปลี ่ยนอายุของผู ส ูงอายุตามสภาพสังคมและกฎหมายผู สูงอายุที ่อาจ

เปลี่ยนแปลงไปจึงไดกำหนดเพ่ิมเติมใหอำนาจรัฐมนตรีกำหนดอายุของผูสูงอายุ

ในกฎกระทรวง  
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 “นายทะเบียน” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับ

และสงเสร ิมการประกอบธุรก ิจประกันภัยมอบหมายโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

 “รัฐมนตรี” หมายความวารัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

4             ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

           กฎกระทรวงนั ้น เมื ่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช

บังคับได 

กำหนดใหรัฐมนตรีวาการคลังเปนผูรักษาการตามกฎหมาย เพื่อใหมี

หนาที่ในการควบคุมหรือกำกับ ดูแลปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย ทำให

งานดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย

เชนเดียวกับธุรกิจประกันภัยอ่ืน 

5        ใหนำบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยในสวนที่

เกี่ยวกับหลักเกณฑเก่ียวกับการกำกับดูแลบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัย 

มาบังคบัใชเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี ้
       ใหนำบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตในสวนที่เกี่ยวกับ

หลักเกณฑเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต และนายหนาประกันชีวิต มาบังคับใชเทาท่ี

ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี ้

     เชื่อมโยงกับการที่กำหนดใหทั้งบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ประกันวินาศภัยและบริษัทที่ไดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตเปนผู

ประกอบธุรกิจประกันภัยสุขภาพตามบทนิยาม จึงตองกำหนดใหนำกฎหมาย

วาดวยการประกันวินาศภัยและกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต มาบังคับใช

เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี ้

 

 หมวด 1 

การประกอบธุรกิจประกันภัยสุขภาพ 

 

6          ใหบริษัทที ่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตาม

กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยและบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ

      เปนมาตราที่ใหอำนาจคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑการกำกับดูแล

เพ่ิมเติมจากหลักเกณฑที่มีอยูเดิม คือการออกหลักเกณฑการดำรงเงินกองทุน
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ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต แลวแตกรณี ดำรง

เงินกองทุนเปนการเฉพาะสำหรับการประกันภัยสุขภาพ และตองเพียงพอ

ตลอดเวลาที ่ประกอบธุรกิจ เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการประกาศกำหนด สามารถประกอบธุรกิจประกันภัยสุขภาพตาม

พระราชบัญญัตินี้ได 

เปนการเฉพาะสำหรับการประกันภัยสุขภาพ เพ่ือใหสามารถดำเนินการกำกับ

ดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองวัตถุประสงคของการอนุญาตใหมีการ

ประกันภัยสุขภาพเอกชน เปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือกำกับดูแลและ

บังคับใชกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ  

7         ใหบริษัทจัดสรรเงินสำรองและประเมินสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  

     เปนการใหอำนาจคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการจัดสรรเงินสำรองและประเมินสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจประกันภัยสุขภาพ เพื่อปองกันมิใหบริษัทประกันภัยประสบ

ปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของสถานะการเงินและมีการจัดสรรสินทรัพยไว

สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยตามกฎหมาย 

8          การประกันภัยสุขภาพที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ เปน

สัญญาประกันภัยที่มีการกำหนดความคุมครองการจายผลประโยชนหรือคา

รักษาพยาบาลในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและปวย

จากโรคจนเป นเหต ุให ต องเข าร ับการร ักษาพยาบาลเป นผ ู ป วยใน

สถานพยาบาล แตไมรวมถึงความคุมครองจากเหตุหรือภัยดังตอไปนี้  

(1) การประกันภัยอุบัติเหต ุ 

(2) การประกันภัยเดินทาง  

(3) เหตุหรือภัยอ่ืนตามที่นายทะเบียนกำหนด 

      มาตรานี้เปนการกำหนดขอบเขตของสัญญาประกันภัยสุขภาพที่อยู

ภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ โดยกำหนดใหสัญญาประกันภัยที่มีการ

กำหนดความคุมครองการจายผลประโยชนหรือคารักษาพยาบาลในกรณีที่ผู

เอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและปวยจากโรคจนเปนเหตุใหตอง

เขารับการรักษาพยาบาลเปนผู ปวยในสถานพยาบาล แตไมรวมถึงการ

ประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยเดินทาง และเปดชองใหนายทะเบียน

สามารถกำหนดเหตุหรือภัยอื่นที่ไมอยูภายใตสัญญาประกันภัยสุขภาพตาม

พระราชบัญญัตินี้ได  

9           เพื่อประโยชนในการกำกับการประกอบธุรกิจประกันภัยสุขภาพให

เปนไปตามระบบการบริหารกิจการที่ดีคณะกรรมการจะกำหนดใหบริษัท

จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดยอยที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการที่ดใีนการ

      รางมาตรานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหการประกอบธุรกิจประกันภัยสุขภาพ

ของบร ิษ ัทเป นไปตามหล ักการกำก ับด ูแลก ิจการท ี ่ ด ี  (Corporate 

Governance) โดย คปภ. จะกำหนดใหบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทชุด
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ประกอบธุรกิจประกันภัยสุขภาพ รวมถึงการกำหนดองคประกอบ คุณสมบัติ 

และอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทชุดยอยดวยก็ได ตลอดจนการ

กำหนดหลักเกณฑท่ีจะเปนการสนับสนุนใหบริษัทดำเนินการใหสอดคลองกับ

ระบบการบริหารกิจการท่ีดีดังกลาวได  

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการที่ดี รวมถึงการกำหนดองคประกอบ 

คุณสมบัติ และอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทดวยก็ได เพื่อใชในการ

กำกับดูแลใหบริษัท ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส มีความนาเชื่อถือ เปนการ

สรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูเอาประกันและผูเกี่ยวของ โดยการแตงตั้ง

คณะกรรมการชุดยอยขึ้นในบริษัทมีวัตถุประสงคเพื่อชวยทำหนาที่ในการ

กลั่นกรองกระบวนการทำงานในมิติตางๆ ของการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ทำใหการดำเนินธุรกิจดำเนินไปอยางถูกตองเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด            

มีการบริหารจัดการที่ด ี 

10          บริษัทอาจใชบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อประโยชนในการประกอบ

ธุรกิจประกันภ ัยสุขภาพไดตามประเภท ล ักษณะ หร ือหลักเกณฑ ท่ี

คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ในการกำหนดนั้น คณะกรรมการจะ

กำหนดใหเปนภาระแกการประกอบธุรกิจของบริษัทเกินสมควรมิได 

        เนื่องจากปจจุบันการดำเนินธุรกิจมีแนวโนมที่ตองการใชบริการจาก

บุคคลภายนอกเพื่อลดตนทุนการดำเนินงานและเพิ่มความคลองตัวในการ

ประกอบธุรกิจ รางจึงกำหนดวาบริษัทอาจใชบริการจากบุคคลภายนอกเพ่ือ

ประโยชนในการประกอบธุรกิจประกันภัยสุขภาพได แนวทางการกำหนด

ประเภท ลักษณะ หรือหลักเกณฑการอนุญาตใหบร ิษัทใช บริการจาก

บุคคลภายนอกของคณะกรรมการ เชน  

1) การกำหนดประเภทและลักษณะงานที่บริษัทสามารถใชบริการ

จากบุคคลภายนอกได โดยตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน เชน งาน

ชดใชคาสินไหมทดแทน งานจายคาสินไหมทดแทน 

2) การกำหนดประเภทและลักษณะงานที่บริษัทสามารถใชบริการ

จากบุคคลภายนอกได โดยไมตองขออนุญาตจากนายทะเบียน เพราะเปนงาน

สนับสนุนดานอื ่น ๆ ที ่ไมเกี ่ยวของกับธุรกิจประกันภัย เชน งานดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ งานตรวจสอบภายใน งานบัญชีการเงิน งานรักษา

ความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด เปนตน  

3) การกำหนดหลักเกณฑในการกำกับดูแลการใช บริการจาก

บุคคลภายนอก เชน การคัดเลือกผู ใหบริการ หลักเกณฑดานสัญญา การ

ติดตาม การประเมินผล เพื่อคุมครองผูเอาประกันภัย และลดความเสี่ยงจาก

การใชบริการจากบุคคลภายนอก  

11 ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสุขภาพของบริษัท เพื่อขอรับ

ความเห็นชอบตอนายทะเบียนตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติประกัน

ชีวิต พ.ศ. 2535 และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 

2535 ใหบริษัทยื่นขอมูลและหลักฐานเพื่อแสดงวาอัตราเบี้ยประกันภัยที่ยื่น

ขอรับความเห็นชอบเปนตามหลักเกณฑ ตอไปนี้  

(1) อัตราเบี้ยประกันภัยเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ผู เอา

ประกันไดรับตามกรมธรรมประกันภัยสุขภาพ ตองไมสูงเกินไปและอยูใน

ระดับที่ประชาชนสามารถเขาถึงได 

(2) อัตราเบี้ยประกันภัยมีความเพียงพอท่ีทำใหบริษัทมีความมั่งคงทาง

การเงินและดำเนินธุรกิจตอไปได  

(3) อัตราเบี้ยประกันภัยสะทอนถึงความเสี่ยงภัยที่แทจริงของผูเอา

ประกันภัย 

ขอมูล หลักฐานและการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการผลิตภัณฑประกันภัยของบริษัทและเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดทั้งนี้ คุณสมบัติและ

     เปนการกำหนดใหบริษัทตองยื่นขอมูลและหลักฐานเพื่อแสดงวาอัตรา

เบี้ยประกันภัยเปนตามกรอบและหลักเกณฑท่ัวไปตามที่กฎหมายกำหนดและ

ขอมูล หลักฐานและการดำเนินการดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผลิตภัณฑประกันภัยของบริษัท และใหนายทะเบียนมีอำนาจ

ในการกำหนดคุณสมบัตแิละหนาที่ของคณะกรรมการผลิตภัณฑประกันภัย  
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หนาที่ของคณะกรรมการผลิตภัณฑประกันภัย ใหเปนไปตามที่นายทะเบียน

กำหนด 

12           ใหบริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยไมตองขอความยินยอม

จากเจาของขอมูลสวนบุคคล ในกรณตีอไปนี้  

(1) เพ่ือประโยชนในการการดำเนินการตามคำขอของลูกคากอนเขา

ทำสัญญาประกันภัยสุขภาพ การเขาทำสัญญาประกันภัยสุขภาพ การปฏิบัติ

ตามสิทธิหรือหนาท่ีที่เกิดจากหรือเก่ียวของกับสัญญาประกันภัยสุขภาพ หรือ

การดำเนินการชดใชคาสินไหมทดแทนและการดำเนินการที่เก่ียวของ 

(2) เปนการจำเปนเพื่อดำเนินการ หรือประมวลผลเกี่ยวกับการ

กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การชำระคาเบี้ยประกันภัย และคาธรรมเนียม 

หรือคาภาษีอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับสัญญาประกันภัยสุขภาพ หรือเพ่ืออำนวยความ

สะดวกในการแจงหรือการชำระคาเบ้ียประกันภัย  

(3) เปนการจำเปนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย 

หรือสถิติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยหรืออัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งไดจัด

ใหมีมาตรการปกปองที่เหมาะสมเพื่อคุมครองสิทธิและสรีภาพของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล  

(4) เป นการจำเปนเพ ื ่อเป ดเผยใหสำนักงานใช ในการจ ัดทำ

ฐานขอมูลเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย เพ่ือการตรวจสอบและติดตามการฉอ

ฉลประกันภัย 

(5) เปนการจำเปนเพื่อการใชและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบริษัท

กับสำนักงาน หรือระหวางบริษัทดวยกันเอง โดยการใชขอมูลดังกลาวเปนไป

       การกำหนดขอยกเวนในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยไมตองขอความ

ยินยอมตามรางมาตรานี้ เปนการสรางฐานในการประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยใชฐาน

การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) การกำหนดมาตรานี้จะ

ชวยเสริมใหบริษัทประกันภัยมีฐานในการประมวลผลอื่นรองรับนอกจากฐาน

การปฏิบัติตามสัญญา (Contract) และยังชวยใหเกิดความชัดเจนในการ

ตีความในฐานเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย (Legitimate Interest) ของ

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไมใชผู ควบคุม

ขอมูลสวนบุคคล ที่จะตองตีความตามแนวทางของ GDPR หรือแนวทางการ

ตีความหรือจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งยัง

มีความไมชัดเจนวาอะไรคือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายทำใหบริษัทมี

ความเสี่ยงตอการกระทำผิดตามกฎหมาย โดยหากรางพระราชบัญญัตินี้มีผล

บังคับใชเปนกฎหมาย จะทำใหบริษัทในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

สามารถเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลไดโดยใชฐานการปฏิบัติหนาที ่ตาม

กฎหมาย (Legal Obligation) ซึ่งเปนฐานการประมวลผลที่มีความเสี่ยงนอย

กวาการใชฐานเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย ทั้งนี้ การรางมาตรานี ้ยัง

คำนึงถึงสิทธิและผลกระทบของเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลโดยวัตถุประสงคเพื่อใหสำนักงานใชในการจัดทำ

ฐานขอมูลเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย เพ่ือการตรวจสอบและติดตามการฉอ
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เพื ่อการตรวจสอบปองกันการทุจริตและการบริหารความเสี ่ยงในธุรกิจ

ประกันภัยสุขภาพและอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน 

ฉลประกันภ ัย รวมทั ้งการใชและแลกเปลี ่ยนขอมูลระหวางบริษัทกับ

สำนักงาน หรือระหวางบริษัทดวยกันเอง เพ่ือการตรวจสอบปองกันการทุจริต

และการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยสุขภาพ ซึ่งถือเปนประโยชน

สาธารณะที่สำคัญ  

13            เพ่ือประโยชนสาธารณะที่สำคัญในการจัดทำฐานขอมูลเก่ียวกับการ

ฉอฉลประกันภัย เพื่อการติดตามการฉอฉลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการความเสี่ยงดานการฉอฉลประกันภัยของบริษัท  ใหบริษัทนำสงขอมูล

เก่ียวกับการฉอฉลประกันภัยสุขภาพมายังสำนักงาน และใหอำนาจสำนักงาน

ในการกำหนดวิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการฉอฉลประกันภัยระหวาง

บริษัทกับบริษัท  

  ใหบริษัทนำสงขอมูลเกี่ยวกับจำนวนคาสินไหมทดแทนของผู เอา

ประกันภัยแตละรายตอป วงเงินความคุ มครองทั้งหมดตอป และจำนวน

บริษัทที่ผูเอาประกันภัยไดทำประกันภัยสุขภาพตอปมายังสำนักงานและให

นายทะเบียนกำหนดวิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบริษัท โดยคำนึงถึงการ

ใชประโยชนของขอมูลในการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยสุขภาพ  

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด  

 

        รางมาตรา 13 วรรคหนึ่งเปนการกำหนดเรื่องการนำสงขอมูลที่เปน

ประโยชนตอธุรกิจประกันภัยสุขภาพ โดยขอมูลเก่ียวกับการฉอฉลประกันภัย

สุขภาพ ซึ่งเปนขอมูลสวนบุคคลที่มีควมามออนไหว (Sensitive Personal 

Data) บริษัทในฐานะผูควบคุมขอมูลสามารถนำสงขอมูลมายังสำนักงาน 

คปภ. ไดโดยการใชฐานเปนการจำเปนเพื ่อการกอตั ้งสิทธิเรียกรองตาม

กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการ

ยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 (4) สำหรับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ี

ออนไหว เชน ขอมูลสุขภาพ ขอมูลความพิการหรือขอมูลประวัติอาชญากรรม 

เพื ่อเปดเผยใหสำนักงานใชในการจัดทำฐานขอมูลเกี ่ยวกับการฉอฉล

ประกันภัย (watch-list) โดยสำนักงานจะเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ

ขอมูลเกี่ยวกับการฉอฉลประกันภัย เพื่อการติดตามการฉอฉลประกันภัยและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการฉอฉลของบริษัท            

          รางมาตรา 13 วรรคสอง เปนการกำหนดบริษัทนำสงขอมูลเกี่ยวกับ

จำนวนคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัยแตละรายตอป วงเงินความ

คุมครองทั้งหมดตอป และจำนวนบริษัทที่ผูเอาประกันภัยไดทำประกันภัย

สุขภาพตอปมายังสำนักงาน โดยบริษัทสามารถนำสงขอมูลสวนบุคคล



มาตรา รางพระราชบัญญัติประกันภัยสุขภาพ พ.ศ. …. หลักการและเหตุผลในการจัดทำราง 

ดังกลาวมายังสำนักงาน คปภ. และนายทะเบียนสามารถกำหนดวิธีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบริษัทได  โดยใชฐานการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) ของผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติ

คุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 (6) เนื ่องจากขอมูลตาม

มาตรา 13 วรรคสองเปนขอมูลสวนบุคคลทั่วไปตามมาตรา 24  โดยขอมูลตาม

วรรคนี้ เปนไปเพื ่อสนับสนุนการแลกเปลี ่ยนฐานขอมูลกลางดานการ

ประกันภัย (Insurance Bureau System) เพื ่อใหแตละบริษัทประกันภัย

สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลจำนวนคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัยแตละ

รายตอป วงเงินความคุ มครองทั ้งหมดตอป และจำนวนบริษัทที ่ผ ู  เอา

ประกันภัยไดทำประกันภัยสุขภาพตอป ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงของการ

ทุจร ิตฉอฉลการเอาประกันภัยภาคสมัครใจไดและสามารถนำมาเปน

ฐานขอมูลในการคิดเบี้ยประกันภัยใหมีความเหมาะสมตอความเสี่ยงของผูเอา

ประกันภัย และการมี insurance bureau จะชวยใหบริษัททราบขอมูลลูกคา

วามีความเสี ่ยงสูงหรือไม ชวยในการพิจารณารับประกันภัยและคิดเบี้ย

ประกันภัย ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีแทจริง ลดการขาดทุนของบริษัท 

 หมวด 2 

มาตรฐานขั้นต่ำในการคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชน   

 

14 หามบริษัทเลือกปฏิบัติอยางไมเหมาะสมตอประชาชนที่ตองการซื้อ

ประกันภัยสุขภาพ  

  การเลือกปฏิบัติอยางไมเหมาะสมตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงการเลือก

ปฏิบัติที่เกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานที่อยู ลักษณะอื่นใดของบุคคล 

         หลักการไมเลือกปฏิบัติเปนหลักสากลระหวางประเทศตามปฏิญญา

สากลว าด วยส ิทธ ิมน ุษยชน ค .ศ.  1948 (Universal Declaration of 

HumanRights หรือ UDHR)  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง (International Covenanton Civil and PoliticalRights 
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รวมถึงอาชีพ หรือความชอบสวนตัวที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการเจ็บปวย

จนตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเหตุอื ่นใดตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศกำหนด 

 กรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงวาบริษัทฝาฝนไมปฏิบัติตามความในวรรค

หนึ่ง นายทะเบียนมีอำนาจสั่งใหบริษัทปฏิบัติหรือดำเนินการแกไขการกระทำ

ของตนใหถูกตองไดภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

หรือ ICCPR) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ

ว ั ฒ น ธ ร ร ม  (International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights หรือ ICESCR)  ที่วางหลักประกันศักดิ์ศรีเสรีภาพและความ

เทาเทียมใหกับมนุษยทุกคนตามหลักความเสมอภาคและใหการเลือกปฏิบัติ

ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และในภาคเอกชน หลักสิทธิมนุษยชนจะถูก

นำมาใชเพ่ือวางกรอบในการดำเนินธุรกิจดวยตามหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจ

และส ิทธ ิมน ุษยชนแห  งสหประชาชาติ  (UN Guiding Principles on 

Business and Human Rights: UNGP) ซึ ่ งภาคธ ุรก ิจประก ันภ ัยควรมี

แนวทางในการสงเสริมหลักความเสมอภาคและไมเลือกปฏิบัติ การบัญญัติ

รางมาตรานี้ขึ ้นมาก็เพื่อสงเสริมและสรางการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนใน

ธุรกิจประกันภัย  

        ดังนั้น เพื่อคุมครองสิทธิในการไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมและการ

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลตามหลักสากลระหวางประเทศและ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงกำหนดหามบริษัทเลือกปฏิบัติอยางไม

เหมาะสมตอประชาชนที่ตองการซื้อประกันภัยสุขภาพ ใหประชาชนทุกคนมี

สิทธิเขาถึงระบบประกันภัยสุขภาพได โดยการเลือกปฏิบัติอยางไมเหมาะสม

หมายถึง การเลือกปฏิบัติที่เก่ียวกับเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานท่ีอยู ลักษณะ

อื่นใดของบุคคล รวมถึงอาชีพ หรือความชอบสวนตัวที่อาจกอใหเกิดความ

เสี่ยงตอการเจ็บปวยจนตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล และใหคณะกรรมการ

อาจกำหนดเหตุของการไมเลือกปฏิบัติอ่ืนเพ่ิมเติมได  
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15           เพื ่อสิทธิประโยชนของผู เอาประกันภัย ใหบริษัทกำหนดความ

คุมครองพ้ืนฐานของผลิตภัณฑประกันภัยสุขภาพตามท่ีนายทะเบียนกำหนด 

มาตรานี ้มีว ัตถุประสงคเพื ่อกำหนดคุ มครองพื ้นฐานของผลิตภัณฑ

ประกันภัยสุขภาพ โดยนายทะเบียนอาจกำหนดความคุมครองพื้นฐานหลัก

คือ คาบริการทางการแพทยเพื ่อการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษา คา

รักษาพยาบาลผู ปวย คารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ คายา คาเวชภัณฑ

สำหรับการรักษาพยาบาล และอื่น ๆ  

16        เพ่ือสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยที่เปนผูสูงอายุ ใหบริษัทกำหนด

ความคุ มครองเพิ่มเติมของผลิตภัณฑประกันภัยสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ 

ตามที่นายทะเบียนกำหนด 

        เปนการบัญญัติเสริมสิทธิประโยชนของผูสูงอายุ สำหรับผลิตภัณฑ

ประกันภัยสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ เพื่อใหรองรับโครงสรางประชากรของ

ประเทศไทยที่มีสัดสวนโครงสรางผูสูงอายุมากขึ้นและจะเขาสูระดับสังคม

ผูสูงอายุอยางสมบูรณ (Aged Society) ในป 2565  โดยรางมาตรานี ้ เปน

กรณีที ่ผ ู เอาประกันที ่เปนผู ส ูงอายุ (อายุ 60 ปขึ ้นไป) จะเปนผู จายเบี้ย

ประกันภัยเอง แตกฎหมายกำหนดเพิ่มเติมวาบริษัทความคุมครองเพิ่มเติม

ของผลิตภัณฑประกันภัยสุขภาพสำหรับผู สูงอายุใหครอบคลุมในสวนของ

รักษาและคาใชจายท่ีเกิดจากการใหบรกิารในดานตาง ๆ และเปนการกำหนด

เพิ่มเติมจากความคุมครองพื้นฐานตามรางมาตรา 16 โดยนายทะเบียนอาจ

กำหนดคุมครองในสวนของรักษาและคาใชจายที่เกิดจากการใหบริการในดาน

ตาง ๆ อาทิ บริการการดูแลดานการพยาบาลที่บาน การฟนฟูสมรรถภาพ

รางกาย การดูแลดานโภชนาการ การดูแลดานเภสัชกรรม การจัดหาอุปกรณ

การแพทยท่ีจำเปน การดูแลดานสุขภาพอ่ืนที่จำเปน 

17 ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยตออายุกรมธรรมประกันภัยสุขภาพอยาง

ตอเนื่องตามเงื ่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด ใหใชอัตราเบี้ยประกันภัยใน

อัตราของวันสุดทายที่ครบกำหนดระยะเวลานั้นเปนอัตราเบี้ยประกันภัยคงท่ี

นอกจากการกำกับอัตราเบี้ยประกันภัยใหมีความเพียงพอ เปนธรรมและ

สามารถเขาถึงได สำนักงาน คปภ. ยังควรกำหนดแนวทางในการคุมครอง

ผูบริโภคจากการถูกปฎิเสธการรับประกันภัยในกรณีที่ผูเอาประกันภัยนั้นทำ
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ตลอดอายุสัญญาประกันภัย เวนแตในกรณีมีปจจัยเกี่ยวกับตนทุนที่แทจริงที่

ไมสามารถควบคุมได ใหบริษัทปรับอัตราเบี้ยประกันภัยไดตามหลักเกณฑท่ี

กำหนด  

 การกำหนดระยะเวลาและเงื ่อนไขการไดสิทธิอัตราเบี้ยคงที ่และ

หลักเกณฑการปรับอัตราเบี้ยตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่นายทะเบียน

กำหนด  

 

ประกันภัยตอเนื่องมาในระยะเวลาหนึ่ง โดยกำหนดใหบริษัทประกันภัยใช

อัตราเบี้ยประกันภัยในอัตราของวันสุดทายที่ครบกำหนดระยะเวลานั้นเปน

อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญาประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยทำ

ประกันภัยติดตอกันเปนเวลา X ป เวนแตในกรณีมีปจจัยเกี่ยวกับตนทุนที่

แทจริงที่ไมสามารถควบคุมได  โดยกำหนดใหบริษัทประกันภัยสามารถปรับ

เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยไดในระดับหนึ่งเพื่อปองกันการกำหนดอัตราเบี้ย

ประกันภัยที่สูงจนเกินไป หลักการนี้จะสามารถนำมาเปนมาตรการจูงใจเพ่ือ

สงเสริมใหประชาชนซื้อประกันภัยสุขภาพเอกชนมากขึ้น  

18 หามบริษัทปฏิเสธการตออายุกรมธรรมประกันภัยสุขภาพ เวนแตกรณีเขา

ขอยกเวนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  

(1)  ในกรณีที่มีหลักฐานวาผูเอาประกันภัยไมแถลงขอความจริงใน

เอกสารที่เกี่ยวของกับการทำกรมธรรมประกันภัยสุขภาพ ซึ่งเปนสาระสำคัญ

ที่อาจทำใหบริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปดไมรับทำสัญญา

ประกันภัย หรือรับประกันภัยแบบมีเงื่อนไข  

(2)  ผู เอาประกันภัยเรียกรองผลประโยชนจากการที่ตนใหมีการ

รักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยโดยไมมีความจำเปนทางการแพทย 

(3)  ผู เอาประกันภัยมีพฤติกรรมที ่อาจมีลักษณะเปนการฉอฉล

ประกันภัย 

(4)  กรณีอ่ืนตามที่นายทะเบียนกำหนด  

  การกำหนดขอยกเวนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด ทั้งนี้ การตออายุกรมธรรม

      เปนการคุมครองสิทธิประโยชนของผูเอาประกัน โดยบัญญัติหามบริษัท

ประกันภัยผูประกอบธุรกิจประกันสุขภาพปฏิเสธการตออายุหามปฏิเสธรับ

ตออายกุรมธรรมประกันภัย โดยคงสิทธิในการปรับเบี้ยประกันภัย เวนแตเขา

ขอยกเวนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรางมาตรานี้เปนไปตามแบบมาตรฐาน

กรมธรรมประกันภ ัยสุขภาพตามคำสั ่งนายทะเบียนที ่ 14/2564 และ 

15/2564 การกำหนดใหบริษัทไมมีสิทธิปฏิเสธการตออายุกรมธรรมจะทำให

ประชาชนซื้อประกันสุขภาพตอไป ทำให portfolio ของบริษัทประกันภัยจะ

ใหญขึ้นและชวยกระจายความเสี่ยงได ทำใหบริษัทมีเงินหมุนเวียนในบริษัท

มากยิ่งข้ึน   
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ประกันภัยสุขภาพ ใหบริษัทคงไวซึ่งสิทธิในการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยหรือ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขอตกลงความคุมครองโดยการเพิ ่มเงื ่อนไขใหผู เอา

ประกันภัยมีคาใชจายรวมก็ได ตามอัตราและหลักเกณฑที ่นายทะเบียน

กำหนด  

19 ใหสิทธิในการไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน หรือประโยชนอื่นใดที่ผู

เอาประกันภัยไดรับตามกรมธรรมประกันภัยสุขภาพ ไมอยูในความรับผิดแหง

การบังคบัคด ี

         เปนการกำหนดหลักการไวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติใหรับรอง

และคุ มครองสิทธิในการไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนการชดใชเงินตาม

กรมธรรมประกันภัย ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี  

 หมวดที่ 3 

มาตรการสงเสริมการประกันภัยสุขภาพ 

 

20          เพื่อสงเสริมนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยสุขภาพ หากการใดขัดหรือแยงกับกฎหมายวาการประกันชีวิตหรือ

กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ใหบังคับใชไดตามกฎหมายนี้ ทั้งนี้ การ

พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยสุขภาพ ภายใตสภาพแวดลอมหรือการใหบริการท่ีจำกัด และผอน

ปรนกฎระเบียบที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  

 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสงผล

กระทบตอการดำเนินธุรกิจประกันภัยสุขภาพในรูปแบบใหม ไมวาจะเปน

ผลิตภัณฑแพลตฟอรม ชองทางการใหบริการหรือร ูปแบบการดำเนิน

ธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนการกำกับดูแลที่ใชบังคับเปน

การทั่วไป อาจกอใหเกิดอุปสรรคและมีขอจำกัดตอการพัฒนาและทดสอบ

เทคโนโลยีใหม และการนำเทคโนโลยีมาใชและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ดำเนินธุรกิจอาจกอใหเกิดความเสี่ยงรูปแบบใหม มาตรานี ้จึงใหอำนาจ

สำนักงานกำหนดแนวทางใหมีการผอนปรนความเขมงวดของการกำกับดูแล

และสรางความยืดหยุนของกฎระเบียบในกระบวนการการพัฒนาและทดสอบ

นวัตกรรมภายในวงจำกัดเปนการชั ่วคราวในขอบเขตที่สามารถควบคุมได 

กอนเทคโนโลยีดังกลาวจะพรอมนำไปใชในเชิงพาณชิย และอันจะนำไปสูการ

พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวของใหทันสมัยตอไป           
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 หมวดที่ 4 

โทษทางปกครอง 

 

21            บริษัทใดไมปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนตามมาตรา 14  ใหนาย

ทะเบียนมีอำนาจปรับทางปกครองไมเกินหาแสนบาท  

 การกำหนดโทษปรับทางปกครองเปนมาตรการบังคับทางปกครอง

รูปแบบหนึ ่งในความผิดตามมาตรา 14  เรื ่องการเลือกปฏิบัติอยางไม

เหมาะสมตอประชาชนที่ตองการซื้อประกันภัยสุขภาพนั้น จะตองเปนกรณีที่

นายทะเบียนใชอำนาจทางปกครองในการสั่งใหบริษัทที่ฝาฝนขอหามปฏิบัติ

หรือดำเนินการแกไขการกระทำของตนใหถูกตองไดภายในระยะเวลาที่

กำหนด หากไมดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียน จึงจะสามารถสั ่งให

บริษัทชำระคาปรับดวยการออกคำสั ่งทางปกครอง ซึ่งหากไมมีการชำระ

คาปรับภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองอ่ืน

เพื่อบังคับชำระคาปรับตอไปไดเอง โดยไมตองฟองคดีตอศาล อาจกลาวไดวา

โทษปรับทางปกครองเปนอำนาจที่กฎหมายมอบใหแกฝายบริหารโดยแท

นั ่นเอง  โดยการบังคับมาตรการทางปกครองจะตองเปนไปตามวิธีการท่ี

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่

แกไขเพิ ่มเติม ในสวนที่ 8 หมวด 2/1 มาตรา 63/1 - มาตรา 63/25  ทั้งนี้ 

การปรับทางปกครองตางจากโทษปรับทางอาญา กลาวคือ การปรับทาง

ปกครองมิใชการลงโทษ หากแตเปนมาตรการบังคบัเพ่ือใหคำสั่งทางปกครอง

ของเจาหนาที่บรรลุผล การกำหนดโทษปรับทางปกครองมักจะกำหนดโทษ

ปรับใหมีอัตราสูงเพ่ือใหผูท่ีคิดจะฝาฝนกฎหมายเกรงกลัว  
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บทเฉพาะกาล 

 

22            บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายวาดวย

การประกันวินาศภัย หรือกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต ในสวนที ่

เก่ียวของกับการประกันภัยสุขภาพที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือ

คำสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

      เนื ่องจากธุรกิจประกันภัยสุขภาพเปนธุรกิจที ่ดำเนินการอยู แลวใน

ปจจุบันโดยบริษัทที ่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตาม

กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยและบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจประกันชีวิตกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต บทเฉพาะกาลจึงกำหนด

ขึ ้นเพื ่อให เก ิดความตอเน ื ่องในการบังคับใชกฎหมายและเพื ่อใหการ

ดำเนินงานของบริษัทที่มีกฎหมายรองรับ สามารถดำเนินการตอเนื่องไปโดย

ไมหยุดชะงัก จนกวากลไกของพระราชบัญญัตินี้จะมีความพรอมหรือสามารถ

ดำเนินการได  

 
 


