ฉบับที่ ๖๗/๒๕๖๔
ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
..............................................................................................................

เพื่อให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ตาม
ความในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้
กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัย และนายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน ๑ ราย ดังนี้
นายหน้าประกันวินาศภัย
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ลักษณะการกระทำความผิด

นางสาวณัฐธิดา แก้วสีนวล
1. นางสาวณัฐธิดา แก้วสีนวล รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
นายหน้าประกันวินาศภัย เต็ มจำนวนจากผู ้ เอาประกั นภั ยรายที ่ ๑ จำนวน ๑๔,๗๖๘ บาท
ใบอนุญาตเลขที่
ปรากฏหลักฐานการโอนเงิ นเข้ า บั ญชีธ นาคารไทยพาณิชย์ จำกั ด
6304012966
(มหาชน) ของนางสาวณัฐธิดา แก้วสีนวล ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
แต่นางสาวณัฐธิดา แก้วสีนวล แจ้งขอทำประกันภัยแบบผ่อนชำระ
ค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตจำนวน ๑๐ งวด โดยให้เรียกเก็บ
เงินจากบัญชีบัตรเครดิตของนางสาวณัฐธิดา แก้วสีนวล และให้เบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของนางสาวณัฐธิดา แก้วสีนวล
ทั้งนี้ บริษัท รู้ใจ จำกัด สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของ
นางสาวณัฐธิดา แก้วสีนวล ได้เพียง ๑ งวด
๒. นางสาวณัฐธิดา แก้วสีนวล รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
เต็มจำนวนจากผู้เอาประกันภัยรายที่ ๒ จำนวน ๑๕,๐๙๘ บาท ปรากฏ
หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ของนางสาวณัฐธิดา แก้วสีนวล
ลงวันที่ ๕ มกราคม 2564 แต่นางสาวณัฐธิดา แก้วสีนวล แจ้งขอ
ทำประกั น ภั ย แบบผ่ อ นชำระค่ า เบี ้ ย ประกั น ภั ย ผ่ า นบั ต รเครดิ ต
จำนวน ๑๐ งวด โดยให้ เ รี ย กเก็ บ เงิ น จากบั ญ ชี บ ั ต รเครดิ ต ของ
นางสาวณัฐธิดา แก้วสีนวล และให้เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เป็นเบอร์
โทรศัพท์และอีเมล์ของนางสาวณัฐธิดา แก้วสีนวล ทั้งนี้ บริษัท รู้ใจ
จำกัด สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตได้เพียง ๒ งวด

ผลของการถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต
นายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตนายหน้าประกั น
ว ิ นาศภ ั ย ตามคำส ั ่ งที่
๖๒/๒๕๖๔ สั ่ ง ณ วั น ที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นผลให้
นางสาวณั ฐธิ ดา แก้ วสี นวล
ไม่ ส ามารถกระทำการเป็ น
ตัวแทนหรือนายหน้าประกัน
วินาศภัยและไม่อาจยื่นขอรับ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรื อ
นายหน้าประกันวินาศภัย ได้
ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับ
แต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
เป็นต้นไป

-๒นายหน้าประกันวินาศภัย
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ลักษณะการกระทำความผิด

ผลของการถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต

๓. นางสาวณัฐธิ ดา แก้วสีนวล รับชำระเงินค่าเบี ้ยประกั นภั ย
รถยนต์จากผู้เอาประกันภัยรายที่ ๓ ซึ่งผู้เอาประกันภัยที่ ๓ แจ้งขอ
ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยกับบริษัท รู้ใจ จำกัด จำนวน ๔ งวด โดย
ผู้เอาประกันภัย ได้ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยด้วยการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของนางสาวณัฐธิดาฯ งวดที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๑๖๑ บาท และชำระงวดที่
๒ ผ่านระบบทรูมันนี ่ วอลเล็ท เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๔,๑๖๑.๒๕ บาท แล้ว แต่นางสาวณัฐธิดา แก้วสีนวล กลับ
บันทึกลงในระบบของบริษัท รู้ใจ จำกัด ว่าผู้เอาประกันภัยรายที่ ๓
ขอผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต จำนวน ๑๐ งวด โดย
นางสาวณัฐธิดา แก้วสีนวล ได้กรอกข้อมูลเป็นบัญชีบัตรเครดิ ตของ
นางสาวณัฐธิดา แก้วสีนวล เอง ซึ่งบริษัท รู้ใจ จำกัด สามารถเรียกเก็บ
เงินจากบัตรเครดิตได้เพียง ๒ งวด
การกระทำของนางสาวณัฐธิด า แก้วสีนวล นายหน้าประกั น
วินาศภัย ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการดำเนินงานทำให้เกิดหรืออาจทำให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย หรือประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

