
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 
ฉบับท่ี ๑๖ / ๒๕๖๕ 

 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
 

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

เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ
ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๑. บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) 
 

 

กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๖ 
ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา  
ที ่ถ ือว ่าเป็นการประวิงการจ ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืน          
เบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓ (๕) มีบทกำหนด
โทษตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  

 
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑,109,๐๐๐ บาท 
 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 

 

 

 

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 
ฉบับท่ี ๑๗ / ๒๕๖๕ 

 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
 

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

เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ
ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๒. บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 

กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๖ 
ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา  
ที ่ถ ือว ่าเป็นการประวิงการจ ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืน          
เบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓ (๕) มีบทกำหนด
โทษตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  

 
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑,098,๐๐๐ บาท 
 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 

 

 

 

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 
ฉบับท่ี ๑๘ / ๒๕๖๕ 

 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
 

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

เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ
ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประ กาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๓. บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) 
 
 

 

กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๖ 
ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา  
ที ่ถ ือว ่าเป็นการประวิงการจ ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืน          
เบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓ (๕) มีบทกำหนด
โทษตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  

 
 คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑,๓๒๒,๘๐๐ บาท 

 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 

 

 

 

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 
ฉบับท่ี ๑๙ / ๒๕๖๕ 

 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
 

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

เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ
ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๔. บริษัท ไทย
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 

กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๖ 
ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา  
ที ่ถ ือว ่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืน          
เบี ้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓ (๕) มีบท
กำหนดโทษตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

 
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๓๒๒,000 บาท 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง จึงเสนอให้

เปรียบเทียบปรับรายวัน วันละ ๒,๐๐๐ บาท โดยให้ชำระค่าปรับ ทุก ๓๐ วัน 
จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ 

 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 

 

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 
 

ฉบับท่ี ๒๐ / ๒๕๖๕ 
 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

.............................................................................................................. 
เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ

ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๕. บริษัท ไทย
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) 
 

 

๑. กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๖ 
ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่า
เป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓ (๕) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๘ 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๕๖๘,๐๐๐ บาท 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง จึงเสนอให้

เปรียบเทียบปรับรายวัน วันละ ๒,๐๐๐ บาท โดยให้ชำระค่าปรับทุก ๓๐ วัน 
จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ 

 

๒. ไม่กระทำการแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามระยะเวลาที่บริษัท
กำหนด เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๗ (๑๑) ประกอบประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื ่อนไข ในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ (๓) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๘ 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
รวมเปรียบเทียบปรับเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๘,๐๐๐ บาท 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

ฉบับท่ี ๒๑ / ๒๕๖๕ 
 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

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

เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ
ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประ กาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๖. บริษัท อาคเนย์
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) 
 

 

กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๖ 
ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา  
ที ่ถ ือว ่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืน          
เบี ้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓ (๕) มีบท
กำหนดโทษตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

 
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๒,๐๔๐,๒๐๐ บาท 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง จึงเสนอให้

เปรียบเทียบปรับรายวัน วันละ ๒๐,๒๐๐ บาท โดยให้ชำระค่าปรับ ทุก ๓๐ วัน 
จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ 
 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 

 

 

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

ฉบับท่ี ๒๒ / ๒๕๖๕ 
 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

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

เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ
ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๗. บริษัท อาคเนย์
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 
 

 

กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๖ 
ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา  
ที ่ถ ือว ่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืน          
เบี ้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓ (๕) มีบท
กำหนดโทษตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

 
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑,๑๓๑,๒๐๐ บาท 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง จึงเสนอให้

เปรียบเทียบปรับรายวัน วันละ ๒๐,๒๐๐ บาท โดยให้ชำระค่าปรับ ทุก ๓๐ วัน 
จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ 

 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 

 

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 
ฉบับท่ี ๒๓ / ๒๕๖๕ 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

.............................................................................................................. 
เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ

ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๘. บริษัท ไทย
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 

๑. กระทำการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ 
เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่น ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมาย
กำหนด ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๓ 
ประกอบประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรร
เงินสำรองสำหรับเบี ้ยประกันภัยที ่ยังไม่ตกเป็นรายได้  เงินสำรองสำหรับ       
ค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

๒. กระทำการจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญา
ประกันภัย ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ ่มเติม มาตรา ๒๗/๔ ประกอบประกาศ คปภ. เรื ่อง การจัดสรร
สินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และการฝาก
สินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๙/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๓๒๕,๕๐๐ บาท 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัย

ที ่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทและเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน       
ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เสนอให้เปรียบเทียบปรับรายวัน วันละ 
๑,๕๐๐ บาท โดยให้ชำระค่าปรับทุก ๓๐ วัน จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 
 
 

ฉบับท่ี ๒๔ / ๒๕๖๕ 
 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
 

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

เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ
ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประ กาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๙. บริษัท ไทย 
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 

ไม่กระทำการบันทึกรายการในสมุดทะเบียนค่าสินไหมทดแทน (ทบ.3) ของ
บริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๙๓ และ 
มาตรา ๓๗ (๑๑) ประกอบประกาศ คปภ. เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื ่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๘ แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน 

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 89,405 บาท 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไม่บันทึกรายการค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัย 

จำนวน 10 ราย ในสมุดทะเบียนค่าสินไหมทดแทน (ทบ.3) ของบริษัทภายใน 
7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับการเรียกร้องให้ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน 
เสนอให้เปรียบเทียบปรับรายวัน ว ันละ ๕๐ บาท โดยให้ชำระค่าปรับ          
ทุก ๓๐ วัน จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ 

 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 
ฉบับท่ี ๒๕ / ๒๕๖๕ 

 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
 

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

เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ
ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประ กาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 

 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๑๐. บริษัท เมืองไทย 
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 

กระทำการแจ ้งผลการพิจารณาค่าส ินไหมทดแทนให ้ผ ู ้ ร ้องทราบ           
เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นความผิดตามมาตรา ๓๗ (๑๑) ประกอบ
ประกาศ คปภ. เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการชดใช้เงิน หรือ   
ค ่าส ินไหมทดแทนตามส ัญญาประก ันภ ัยของบร ิษ ัทประก ันว ินาศภัย          
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ (๓) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน 

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท 
 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 

 

 

 

 

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 
 
 

ฉบับท่ี ๒๖ / ๒๕๖๕ 
 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
 

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

เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ
ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๑๑. บริษัท อาคเนย ์
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 

ไม่กระทำการแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้ผู ้ร ้องภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นความผิดตามมาตรา ๓๗ (๑๑) ประกอบ
ประกาศ คปภ. เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการชดใช้เงิน หรือ   
ค ่าส ินไหมทดแทนตามส ัญญาประก ันภ ัยของบร ิษ ัทประก ันว ินาศภัย          
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ (๓) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน 

 

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 

 

 

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 
 
 

ฉบับท่ี ๒๗ / ๒๕๖๕ 
 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
 

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

เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ
ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๑๒. บริษัท อาคเนย ์
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 

กระทำการแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้ผู ้ร ้องทราบเกิน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นความผิดตามมาตรา ๓๗ (๑๑) ประกอบ
ประกาศ คปภ. เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการชดใช้เงิน หรือ   
ค ่าส ินไหมทดแทนตามส ัญญาประก ันภ ัยของบร ิษ ัทประก ันว ินาศภัย          
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ (๓) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน 

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท 
 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 

 

 

 

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 
ฉบับท่ี ๒๘ / ๒๕๖๕ 

 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
 

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

เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ
ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๑๓. บริษัท สินมั่นคง 
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 

ไม่กระทำการให้ผู ้ร ับเงินลงนามรับเงิน พร้อมวันที ่รับเงินในใบสั ่งจ่ายให้
ครบถ้วน เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๗ (๑๐) ประกอบประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของ
บริษัทประกัน วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑4 (๑) และ (๒) มีบทกำหนดโทษตาม     
มาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท 
 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 

 

 

 

 

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 
ฉบับท่ี ๒๙ / ๒๕๖๕ 

 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

.............................................................................................................. 
เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ

ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๑๔. บริษัท อาคเนย์
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 

1. กระทำการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ เงิน
สำรองค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่น ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ใน
เดือนมกราคม 2565 เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๓ ประกอบประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็น
รายได้ เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน 

2. กระทำการจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญา
ประกันภัย ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด ในเดือนมกราคม 2565 เป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๒๗/๔ ประกอบประกาศ คปภ. เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สิน
และภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภยัที่ยัง

ไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทและเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วน
ตามท่ีกฎหมายกำหนด เสนอให้เปรียบเทียบปรับรายวัน วันละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
โดยให้ชำระค่าปรับทุก ๓๐ วัน จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 
 

ฉบับท่ี ๓๐ / ๒๕๖๕ 
 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
 

.............................................................................................................. 
เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ

ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๑๕. บริษัท อาคเนย์
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 

ไม่กระทำการบันทึกรายการในสมุดทะเบียนค่าสินไหมทดแทน (ทบ.3) ของ
บริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกนั
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ ่มเติม มาตรา ๔๔ มีบทกำหนดโทษตาม 
มาตรา ๙๓ และมาตรา ๓๗ (๑๑) ประกอบประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื ่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๘  แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน 

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 89,๘05 บาท 
ทั ้งน ี ้  เน ื ่องจากบริษ ัทย ังไม ่บ ันทึกรายการค่าส ินไหมทดแทนของ               

ผู้เอาประกันภัย จำนวน ๔ ราย ในสมุดทะเบียนค่าสินไหมทดแทน (ทบ.3) 
ของบริษัทภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับการเรียกร้องให้ชดใช้เงินหรือ  
ค่าสินไหมทดแทน เสนอให้เปรียบเทียบปรับรายวัน วันละ ๕๐ บาท โดยให้
ชำระค่าปรับทุก ๓๐ วัน จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ 

 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 
 

ฉบับท่ี ๓๑ / ๒๕๖๕ 
 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
 

.............................................................................................................. 
เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ

ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๑๖. บริษัท อาคเนย์
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 

กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู ้ร้อง เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๖ 
ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่า
เป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของ
บร ิษ ัทประกันว ินาศภัย ข ้อ ๓ (๕) ม ีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๘  แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน 

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,655,000 บาท 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง จึงเสนอให้

เปรียบเทียบปรับรายวัน วันละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยให้ชำระค่าปรับทุก ๓๐ วัน 
จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ 

 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 

 

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 
 

ฉบับท่ี ๓๒ / ๒๕๖๕ 
 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
 

.............................................................................................................. 
เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ

ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๑๗. บริษัท อาคเนย์
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 

กระทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
ตามแบบ ปผว. ๒ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ลงในเว็บไซต์ของบริษัท เกินระยะเวลา
ที่กฎหมายกำหนด เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐/๑ ประกอบคำสั่งนายทะเบียนที่ ๗๒/๒๕๖๓ เรื่อง 
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
ประกันว ินาศภัย ข ้อ ๗ วรรคสอง มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๙๓  แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน 

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๓๔,๐๘๐ บาท 
 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 

 

 

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 
ฉบับท่ี ๓๓ / ๒๕๖๕ 

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

.............................................................................................................. 
เพ่ือให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความ

ในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประ กาศหรือ
โฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ 

กรณบีริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 
 

๑๘. บริษัท ไทย
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 

๑. กระทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ
บริษัทตามแบบแนบท้ายประกาศ ในเดือนกันยายน ๒๕๖4 ลงในเว็บไซต์ของบรษิทั 
เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐/๑ ประกอบประกาศ คปภ. เรื ่อง 
มาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            
พ.ศ. 2564 ข้อ 9 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

๒. ไม่กระทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ
บริษัทตามแบบแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖4 ถึงเดือนมกราคม 
2565 ลงในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐/๑ ประกอบประกาศ คปภ. เรื ่อง 
มาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            
พ.ศ. 2564 ข้อ 9 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 57,760 บาท 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่เปิดเผยข้อมูลฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน

มกราคม 2565 ตามแบบแนบท้ายประกาศ จึงเสนอให้เปรียบเทียบปรับรายวัน 
วันละ 50 บาท โดยให้ชำระค่าปรับทุก ๓๐ วัน จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 


