














สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่  ๘   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 
 

 
ฉบับท่ี ๔๑ / 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 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั ้งที่  ๒/๒๕๖๕ เมื ่อวันพุธที ่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 

 

๘. บริษัท สินมั่นคง
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 

๑. กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (COVID-19)) เป็นความผิดตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็น
การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓ (๕) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๘ 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

๒. ไม่กระทำการแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่
บริษัทกำหนด เป็นความผิดตามมาตรา ๓๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ประกอบประกาศ คปภ. เรื ่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ (๓) มีบทกำหนดโทษ 
ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑,๖๕๕,๐๐๐ บาท 
 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่  ๘   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 
 
 

ฉบับท่ี ๔๒ / 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 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั ้งที่  ๒/๒๕๖๕ เมื ่อวันพุธที ่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้ 
 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 

 

๙. บริษัท สินมั่นคง 
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 

๑. กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกันภัยการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (COVID-19)) เป็นความผิดตามมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ประกอบ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการ
ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัท
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓ (๕) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๘ แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน 

๒. ไม่กระทำการแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่
บริษัทกำหนด เป็นความผิดตามมาตรา ๓๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ประกอบประกาศ คปภ. เรื ่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ (๓) มีบทกำหนดโทษ 
ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๒,๑๓๕,๐๐๐ บาท 
 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 

 



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

                 วันที ่  ๘   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

ฉบับท่ี ๔๓ / 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 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีมติในการประชุมครั ้งที่  ๒/๒๕๖๕ เมื ่อวันพุธที ่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕          
ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้ 

 

ผู้กระทำความผิด 
ที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 

 

 

ลักษณะการกระทำความผิดและโทษท่ีได้มีการเปรียบเทียบ 

 

ความคืบหน้าของคดี 

 

๑๐. บริษัท สินมั่นคง 
ประกันภัย จำกัด 
(มหาชน)  
 

 

๑. กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกันภัยการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (COVID-19)) เป็นความผิดตามมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ประกอบ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการ
ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัท
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓ (๕) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๘๘ แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน 

๒. ไม่กระทำการแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่
บริษัทกำหนด เป็นความผิดตามมาตรา ๓๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ประกอบประกาศ คปภ. เรื ่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ (๓) มีบทกำหนดโทษ 
ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,6๗๕,๐๐๐ บาท 
 

 

อยู่ระหว่างการ
บังคับชำระค่าปรับ  

 


