
สรุปค ำถำม – ค ำตอบ เก่ียวกบักำรปฎิบตัิตำมกฎหมำยปอ้งกนัและปรำมปรำมกำรฟอกเงิน ณ วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2558 

วตัถปุระสงค์ของเอกสำรฉบบันี ้ คือ เพื่อรวบรวมค ำถำม-ค ำตอบ เก่ียวกบักำรปฎิบตัิตำมกฎหมำยปอ้งกนัและปรำบปรำม

กำรฟอกเงิน  ซึง่เจ้ำหน้ำที่หนว่ยงำนดแูลกำรปฎิบตัติำมกฎหมำย (Compliance Officer) ได้มีกำรแลกเปลีย่นควำม

คิดเห็นผำ่น Line Group – Compliance Officer และจำกกำรจดัสมัมนำในเร่ืองดงักลำ่วของสมำคมประกนัวินำศภยั

ไทย    ทัง้นี ้เพื่อเป็นข้อมลูอ้ำงองิส ำหรับผู้ เข้ำร่วม Line Group ในภำยหลงั 

ค ำถำม ค ำตอบ 
หมวด เร่ืองท่ัวไป 

หน้ำที่ของบริษัทประกนัวินำศภยัตำม
พระรำชบญัญตัิปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรฟอก
เงินมีอะไรบ้ำง 

หน้ำที่ของบริษัทประกนัวินำศภยั ในฐำนะสถำบนักำรเงินตำม
พระรำชบญัญตัิปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินมีดงันี ้ 
1. หน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรท ำธุรกรรม (มำตรำ 13) 
2. หน้ำที่ในกำรจดัให้ลกูค้ำแสดงตนก่อนกำรท ำธุรกรรม (มำตรำ 20)  
3. หน้ำที่ในกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำ (มำตรำ 20/1)  
4. จดัท ำนโยบำยและระเบยีบวิธีกำร รวมถึงก ำหนดมำตรกำรในกำรจดัท ำ 
แนวปฏิบตัิและคูม่ือกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนเพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำย ปปง. โดยนโยบำยและระเบียบวิธีกำรดงักลำ่วต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบและอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัท 
5. หน้ำที่ในกำรเก็บรักษำรำยละเอียดเก่ียวกบัลกูค้ำ (มำตรำ 22)  
6. หน้ำที่ในกำรรำยงำนข้อมลูเก่ียวกบักำรท ำธุรกรรมของบคุคลตำมรำยช่ือ
ที่ส ำนกังำน ปปง. แจ้งให้ตรวจสอบ (มำตรำ 48 วรรคสำม) 

หมวด  การรายงานธุรกรรม 
ธุรกรรมที่บริษัทประกนัวินำศภยัต้องรำยงำนตอ่
ส ำนกังำน ปปง. มีธุรกรรมอะไรบ้ำง  

ธุรกรรมที่ต้องรำยงำนตอ่ส ำนกังำน ปปง. ตำมมำตรำ 13 ได้แก่  
(1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ ำนวนเงินสดตัง้แต ่2 ล้ำนบำทขึน้ไป   (ธุรกิจ

ประกนัวินำศภยั (แบบ ป.ป.ง. 1-04-1) 
(2) ธุรกรรมที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีมีมลูคำ่ทรัพย์สนิตัง้แต ่5 ล้ำนบำท (แบบ 

ป.ป.ง. 1-02) 
(3) ธุรกรรมที่มีเหตอุนัควรสงสยั  ไมก่ ำหนดจ ำนวนเงิน  (แบบ ป.ป.ง. 1-

04-3)  
ธุรกรรมกำรท ำสญัญำประกนัภยัทรัพย์สนิที่มี
มลูคำ่เกิน 5 ล้ำนบำท  ต้องรำยงำนธุรกรรม
เก่ียวกบัทรัพย์สนิดงักลำ่วตอ่ส ำนกังำน ปปง. 
หรือไม ่ 

กำรท ำสญัญำประกนัวินำศภยัได้รับกำรยกเว้นไมต้่องรำยงำนตอ่ส ำนกังำน 
ปปง. (ตำมกฎกระทรวงฉบบัท่ี 5)  เว้นแตม่กีำรชดใช้คำ่สนิไหมทดแทนตำม
สญัญำประกนัวินำศภยัที่คำดวำ่จะต้องจ่ำยตัง้แต่ 10 ล้ำนบำทขึน้ไป ที่
ยงัคงต้องรำยงำนตอ่ส ำนกังำน ปปง.  

บริษัทประกนัวินำศภยั ซือ้ทรัพย์สนิ (เช่น ท่ีดิน 
อำคำร ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์) มลูคำ่เกิน 5 ล้ำน
บำท มำใช้ในกิจกำรบริษัท  ต้องรำยงำนธุรกรรม

ไมต้่องรำยงำน เนื่องจำกบริษัทมหีน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมที่
เก่ียวกบัทรัพย์สนิตอ่ส ำนกังำน ปปง. ก็ตอ่เมื่อมีลกูค้ำเข้ำมำท ำธุรกรรรมกบั
บริษัทในทำงกำรค้ำปกติ  ไมใ่ช่กรณีที่บริษัทไปติดตอ่ท ำธุรกรรมในฐำนะท่ี



ตอ่ส ำนกังำน ปปง. หรือไม ่ เป็นลกูค้ำของบคุคลภำยนอกในทำงกำรค้ำปกติของบคุคลภำยนอกนัน้ 
บริษัทขำยทรัพย์สนิ (เช่น รถยนต์) มลูคำ่เกิน 5 
ล้ำนบำท ต้องรำยงำนธุรกรรมตอ่ส ำนกังำน ปปง. 
หรือไม ่

เนื่องจำกบริษัทอยูใ่นฐำนะผู้ขำย และกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 5 ได้ก ำหนด
ยกเว้นให้สถำบนักำรเงินไมต้่องรำยงำนธุรกรรมทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์สนิประเภท
สงัหำริมทรัพย์เกือบทกุประเภท เว้นแตเ่ฉพำะธุรกรรมทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ี
เป็น (1) เรือก ำป่ัน เรือที่มีระวำงตัง้แต ่6 ตนัขึน้ไป เรือกลไฟ หรือเรือยำนต์ที่
มีระวำงตัง้แต ่5 ตนัขึน้ไป รวมทัง้แพ (2) ยำนพำหนะ เคร่ืองมือ หรือ
เคร่ืองจกัรกลอื่นใดเทำ่นัน้ท่ีไมไ่ด้รับกำรยกเว้น  ดงันัน้  ในกรณีที่มกีำรขำย
รถยนต์ (ยำนพำหนะ)บริษัทยงัคงต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรมที่ไมไ่ด้รับกำร
ยกเว้นดงักลำ่วนีต้อ่ส ำนกังำน ปปง.อยู ่

กำรท่ีบริษัทลงทนุในพนัธบตัรรัฐบำล หรือ หุ้นกู้  
ตัง้แต ่5 ล้ำนบำทเป็นต้นไป ธนำคำรจะเป็น
ผู้รำยงำนธุรกรรมแทนบริษัท ถกูต้องใช่ไหม บริษัท
ไมต้่องรำยงำนธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพย์สนิตอ่
ส ำนกังำน ปปง. อีกใช่หรือไม่ 

ถกูต้อง  เนื่องจำกบริษัทท ำธุรกรรมในฐำนะท่ีเป็นลกูค้ำของธนำคำร จึงไม่
ต้องรำยงำนธุรกรรรมดงักลำ่วตอ่ส ำนกังำน ปปง.อีก 

บริษัทให้พนกังำนกู้ยืมเงิน ต้องรำยงำนธุรกรรม
หรือไม ่และหำกต้องรำยงำน  จ ำนวนเงินยอดกู้
เทำ่ไรตอ่รำย 

กำรท ำธุรกรรมให้กู้ยืมเงินของบริษัทประกนัวินำศภยั ต้องพิจำรณำหลกักำร
ดงันี ้
1. ตำมหลกัเกณฑ์ในประกำศ คปภ. เร่ืองกำรลงทนุประกอบธุรกิจอืน่ของ

บริษัทประกนัวินำศภยั 
2. ตำมหลกัเกณฑ์กำรรำยงำนธุรกรรมตอ่ส ำนกังำน ปปง. ดงันี ้

2.1.  รำยงำนธุรกรรมเงินสด 2 ล้ำนบำท เฉพำะกรณีที่บริษัทจำ่ยเงิน
ให้กู้ยมืเป็นเงินสด  ซึง่ปกติบริษัทจะไมจ่ำ่ยเป็นเงินสด  ดงันัน้  
หำกไมม่กีำรจำ่ยเป็นเงินสดจ ำนวน 2 ล้ำนบำท ให้พจิำรณำในข้อ 
2.2 

2.2.  รำยงำนธุรกรรมทรัพย์สนิ มลูคำ่ 5 ล้ำนบำท  โดยพิจำรณำจำก
มลูคำ่เงินให้กู้ยืมเงินตัง้แต ่5 ล้ำนบำทขึน้ไป (ไมว่ำ่จะจำ่ยเป็น
เงินสดหรือไม)่ หรือทรัพย์ทีใ่ช้เป็นหลกัประกนัมีมลูคำ่ตัง้แต ่5 
ล้ำนบำทขึน้ไป  ต้องรำยงำนธุรกรรมดงักลำ่วตอ่ส ำนกังำน ปปง. 

ส ำหรับกรณีที่หำรือมำ  เนื่องจำกเป็นกำรให้กู้ยมืแก่พนกังำนซึง่ตำม
ประกำศ คปภ. ให้กู้ ได้ไมเ่กินรำยละ 1 ล้ำนบำท  จึงไมเ่ข้ำขำ่ยที่ต้อง
รำยงำนธุรกรรมกำรตอ่ส ำนกังำน ปปง. ตำมที่ได้อธิบำยข้ำงต้น 

กรณีค่ำสินไหมทดแทนตัง้แต่ 10 ล้ำนบำทขึน้ไป 
ต้องรำยงำนกำรท ำธุรกรรม  ถ้ำจ ำนวนค่ำสินไหม
ทดแทนมีกำรเปลี่ยนแปลง จะต้องมีกำรรำยงำน
เพิ่มเติมหรือไม ่

 

กำรรำยงำนธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีคำดวำ่จะต้องจำ่ยมมีลูคำ่ตัง้แต ่10 
ล้ำนบำทขึน้ไปให้พิจำรณำวนัท่ีอนมุตัิจำ่ยคำ่สนิไหมทดแทน  เมื่อรำยงำน
ไปยงัส ำนกังำน ปปง.แล้ว  หำกมกีำรเปลีย่นแปลงไมว่ำ่จะเพิ่มหรือลด
จะแจ้งหรือไมก็่ได้ แตห่ำกบริษัทใดจะแจ้งกำรเปลีย่นแปลงทกุครัง้ยอ่มท ำได้ 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บันโยบำยของแตล่ะบริษัท 



หำกลกูค้ำมำขอท ำประกนัและเรำตรวจพบว่ำเป็น
บุคคลที่ถูกก ำหนดและเรำปฏิเสธกำรรับประกัน 
กรณีนีเ้รำต้องรำยงำนปปง.หรือไม ่

แจ้งข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สนิที่ถกูระงบัตำมแบบ กปร.03ภำยใน 3 วนัท ำกำร
และต้องรำยงำนธุรกรรมที่มีเหตอุนัควรสงสยัด้วย 

หมวด  การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC) 
ลกูค้ำที่ท ำสญัญำประกนัภยักบับริษัทประกนั
วินำศภยัถือเป็นลกูค้ำจรหรือผู้ท ำธุรกรรมเป็นครัง้
ครำว ทัง้หมดหรือไม ่ 

ค ำวำ่”ลกูค้ำจร” ปรำกฎอยูใ่นกฎกระทรวงก ำหนดธุรกรรมที่สถำบนักำรเงิน
และผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ 16 ต้องจดัให้ลกูค้ำแสดงตน พ.ศ. 2554  
ซึง่หมำยควำมวำ่ “ลูกคา้ทีไ่ม่มีความสมัพนัธ์อย่างต่อเนือ่ง และประสงค์จะ
สร้างความสมัพนัธ์หรือท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวและไม่ต่อเนือ่งกบัสถาบนั
การเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16”  
 
แตค่ ำวำ่ “ผู้ท ำธุรกรรรมครัง้ครำว” เกิดทีหลงัและปรำกฎอยูใ่นกฎกระทรวง
เร่ืองกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำ พ.ศ. 2556 และใน
ประกำศส ำนกันำยกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีกำรแสดงตนของลกูค้ำสถำบนักำรเงิน
และผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ 16 ประกำศ ณ วนัท่ี 11 กรกฎำคม 2556 
ได้ให้ค ำนยิำมไว้วำ่ “ผู้ท ำธุรกรรมเป็นครัง้ครำว” หมำยควำมวำ่ “บคุคล
ธรรมดา นิติบคุคล หรือบคุคลทีมี่การตกลงกนัทางกฎหมาย ทีท่ าธุรกรรม
เป็นครัง้คราวกบัสถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพมาตรา 16 โดยไม่เคย
จดัใหมี้การแสดงตนและด าเนินการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบั
บคุคลธรรมดา นิติบคุคล หรือบคุคลทีมี่การตกลงกนัทางกฎหมายนัน้มา
ก่อน”  
 
ซึง่ทัง้สองค ำมีควำมหมำยใกล้เคยีงกนั เข้ำใจวำ่จะน ำวำ่ค ำวำ่ “ผู้ท ำธุรกร
รรมเป็นครัง้ครำว” มำแทนค ำวำ่ “ลกูค้ำจร”   แตไ่มม่ีกำรยกเลกิกฎกระทรวง
ดงักลำ่ว  จึงต้องใช้ทัง้สองค ำ  ซึง่เมื่อพิจำรณำนยิำมตำมกฎหมำยของทัง้
สองค ำ ลกูค้ำที่ท ำประกนัวินำศภยัทรัพย์สนิท่ีมีควำมคุ้มครองไมเ่กิน 1 ปี 
ประกนัคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (พรบ.) ประกนักำรเดินทำง ประกนั
สขุภำพ  สำมำรถจดัให้เป็น ผู้ท ำธุรกรรรมเป็นครัง้ครำว ได้  

ผู้ท ำธุรกรรมเป็นครัง้ครำวท ำประกนัท่ีทนุต ่ำกวำ่ 
700,000 บำท ไมต้่องให้ข้อมลูแสดงตน  แคข่อช่ือ 
นำมสกลุและ ID มำตรวจสอบกบัรำยช่ือบคุคลผู้
ถกูก ำหนดเทำ่นัน้ ใช่หรือไม ่ 
 

ค ำวำ่ “700,000 บำท”  ไมใ่ช่ทนุประกนัท่ีปรำฏอยูใ่นหน้ำตำรำงกรมธรรม์  
แตห่มำยถึงควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์  ซึง่แม้แตก่รมธรรม์ พรบ. ก็
คุ้มครองเกินกวำ่ 700,000 บำท  ดงันัน้  ในทำงปฎิบตัิ  จึงแนะน ำให้ทกุ
บริษัทจดัให้ผู้ท ำธุรกรรมเป็นครัง้ครำวทกุรำยแสดงตนก่อนท ำธุรกรรม  

กำรแสดงตน หำกมีเฉพำะหมำยเลขบตัรประจ ำตวั
ประชำชน แต่ไม่แสดงบัตรประชำชน หรือไม่มี
ส ำเนำบตัรประชำชน เพียงพอหรือไม่ 

 

แยกเป็น 2 กรณี คือ ในขัน้ตอนกำรรับประกันภัย และขัน้ตอนกำรจ่ำยค่ำ
สนิไหมทดแทน   
1. กรณีกำรรับประกนัภยักฎหมำยผอ่นผนัให้ไมจ่ ำต้องมีหลกัฐำน มีข้อมลู
เพียง ช่ือ นำมสกุล เลขประจ ำตัวประชำชน อำชีพ  ที่อยู่ สญัชำติ ก็



เพียงพอ ซึ่งในทำงปฏิบตัิของบริษัทที่ต้องขอหลกัฐำนเพรำะมีขัน้ตอน
กำรระบุตัวตนและกำรพิสูจน์ทรำบตัวตน หำกไม่ได้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตวัประชำชนบริษัทก็ต้องหำวิธีระบตุวัตนของลกูค้ำให้ได้ 

2. กรณีกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน ซึ่งขัน้ตอนกำรจ่ำยค่ำสนิไหมทดแทนนี ้
ต้องมีกำรแสดงตน  และกฎหมำยระบุว่ำต้องมีข้อมูลและเอกสำรครบ 
ดงันัน้จ ำเป็นต้องมีส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนด้วย 

บริษัทได้รับข้อมลูลกูค้ำจำกบริษัท Leasing แคช่ื่อ 
เลขบัตร ที่ อยู่ของลูกค้ำเท่ำนัน้  แบบนี จ้ะผิด
กฎหมำย ปปง.หรือไม ่

บริษัท Leasing ต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงินและต้องจดัให้ลกูค้ำแสดงตน (KYC) อยูแ่ล้ว ดงันัน้ บริษัทประกนัวินำศ
ภยัสำมำรถให้บริษัท Leasing จดัให้ลกูค้ำที่ต้องกำรท ำประกนัภยัแสดงตน
แทนบริษัทประกันวินำศภัยได้ตำมหลกักำรพึ่งพำบุคคลที่สำม แต่ต้องมี
ข้อตกลงกันที่ชัดเจนว่ำบริษัท Leasing จะท ำหน้ำที่จัดให้ลูกค้ำแสดงตน
แทนบริษัทประกนัวินำศภยัด้วย ดงันัน้ หำกส ำนกังำน ปปง. ร้องขอข้อมูล
และเอกสำร KYC บริษัท leasing ก็ต้องส่งข้อมูลและเอกสำรของลกูค้ำให้
เรำได้ทนัที แตข่ัน้ตอนกำร CDD บริษัทประกนัวินำศภยัต้องท ำเอง 

กำรประกันภัยกลุ่ม  เช่น  ประกันสุขภำพให้
พนักงำน ต้องให้พนักงำนแต่ละคนท ำ KYC หรือ
เปลำ่ หรือท ำ KYC แตบ่ริษัทเทำ่นัน้ 

กรณีประกันกลุ่ม  ต้องให้ บริษัทนำยจ้ำง ในฐำนะ “ผู้ ถือกรมธรรม์ประกัน
กลุม่”เป็นผู้แสดงตน (ท ำ KYC)   ส ำหรับพนกังำน ต้องจดัให้แสดงตนเมื่อมี
กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน  (ทัง้นี ้ ควรต้องขอช่ือ-นำมสกุล และหมำยเลข
ประจ ำตวัประชำชน ผู้ รับค่ำสินไหมทดแทนทุกรำย  เพื่อตรวจสอบรำยช่ือ
บุคคลผู้ ถูกก ำหนดตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่
ผู้ก่อกำรร้ำยด้วย)  

ถ้ำเป็นกำรประกนัอบุตัิเหต ุ(PA) ให้กบัคนงำนตำ่ง
ด้ำวทีม่ีใบสชีมพอูอกโดยรัฐบำลไทย ไมม่ี 
passport  สำมำรถใช้เอกสำรดงักลำ่วในแสดงตน
ของลกูค้ำ (KYC) ได้หรือไม ่ 

ในกรณีคนตำ่งด้ำว  สำมำรถใช้เลขประจ ำตวัในเอกสำรส ำคญัประจ ำตวัที่
รัฐบำลไทยออกให้ได้ ตำมข้อ 3(3) ของประกำศส ำนกันำยกรัฐมนตรี เร่ือง 
วิธีกำรแสดงตนของลกูค้ำสถำบนักำรเงินและผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ 
16 ประกำศ ณ วนัท่ี 17 กรกฎำคม 2556 

กำรรับประกันภัย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ เอำ
ประกนัภยัได้ระบเุลขบตัรประจ ำตวัประชำชนแล้ว 
บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องติดตำมส ำเนำบัตร
ประจ ำตวัประชำชนจำกลกูค้ำอีกหรือไม่ 

 

ตำมประกำศส ำนกันำยกรัฐมนตรี วิธีกำรแสดงตนของลกูค้ำสถำบนักำรเงิน
และผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ 16 ประกำศ ณ วนัที่ 17 กรกฎำคม 2556 
(ฉบบัปัจจุบนั) ไม่ได้ระบุว่ำต้องขอหลกัฐำน  ซึ่งหำกบริษัทไม่มีส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชน บริษัทมีหน้ำที่ต้องตรวจสอบข้อมลูที่ได้มำว่ำเพียงพอ 
และถกูต้องครบถ้วนหรือไม ่   

กรณีกำรรับประกันภัยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น กำรประกันภยัอบุตัิเหตกุำรเดินทำง หรือกำร
ประกันภัยรถตำมพระรำชบัญญั ติคุ้ มครอง
ผู้ประสบภยัจำกรถ ซึ่งกรมธรรม์ประกนัภยัได้ออก
ให้ผู้ เอำประกันภยัไปแล้ว แต่บริษัทยงัไม่ได้มีกำร
ตรวจสอบลกูค้ำจะต้องท ำอยำ่งไร หำกตรวจพบวำ่

ผู้ มีหน้ำที่รำยงำนธุรกรรมต้องด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำโดยมี
ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
1.  ตรวจสอบทนัทีหลงัจำกได้รับข้อมูลกำรแสดงตน (กรณีได้รับข้อมูลจำก
พนกังำน ลกูค้ำ ตวัแทน หรือส ำนกังำนตวัแทน) 

2.  ก่อนหรือเมื่อออกกรมธรรม์ประกันภัย  แต่หำกบริษัทไม่สำมำรถ
ตรวจสอบได้โดยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยไปก่อนและมำตรวจสอบ



เป็นผู้ก่อกำรร้ำยภำยหลงั จะมีควำมผิดหรือไม ่ 
 

ภำยหลงัทนัทีท่ีได้รับข้อมลู บริษัทจะต้องเขียนไว้ในนโยบำยกำรรับลกูค้ำ
ให้ชัดเจน แล้วต่อมำพบว่ำลูกค้ำเป็นบุคคลที่ถูกก ำหนด บริษัทต้อง
ยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัทนัทีพร้อมกบัแจ้งไปยงัส ำนกังำน ปปง. ถือวำ่
บริษัทได้ใช้ควำมพยำยำมในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย 

กรณีกำรรับประกนัภยัผำ่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ถ้ำ
จ่ำยด้วยบตัรเครดติ ธนำคำรได้ตรวจสอบผู้ ถือบตัร
เครดิตแล้ว โดยถือว่ำมีควำมเสี่ยงต ่ำ จะถือว่ำมี
กำรตรวจสอบลูกค้ำแล้วได้หรือไม่ และในกรณีผู้
เอำประกนัภยั กบัผู้ ถือบตัรเครดิตเป็นคนละบคุคล
กันหำกเป็นบุคคลที่ถูกก ำหนด จะด ำเนินกำร
อยำ่งไร 
 

กรณีแรกต้องพจิำรณำวำ่ธนำคำรเป็นบคุคลที่ 3 ที่บริษัทพึง่พำหรือไม ่หำก
เป็นบคุคลที่ 3 บริษัทต้องท ำข้อตกลงกบัธนำคำรวำ่ เมื่อส ำนกังำน ปปง.ขอ
ข้อมลูและหลกัฐำนกำรแสดงตน ธนำคำรต้องสง่ข้อมลูที่มใีห้บริษัททนัทีที่มี
กำรร้องขอ แตอ่ยำ่งไรก็ดี บริษัทยงัคงมีหน้ำทีต้่องตรวจสอบรำยช่ือลกูค้ำกบั
รำยช่ือบคุคลท่ีถกูก ำหนดตำมพระรำชบญัญตัิปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
สนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรร้ำย หำกระหวำ่งที่มกีำรช ำระคำ่เบีย้
ประกนัภยัผำ่นบตัรเครดิตแล้ว กอ่นธนำคำรเรียกเก็บเงินจำกลกูค้ำมี
ระยะเวลำพอสมควร บริษัทสำมำรถตรวจสอบข้อมลูก่อนวำ่ลกูค้ำเป็น
บคุคลที่ถกูก ำหนดหรือไม ่หำกพบวำ่เป็นบคุคลที่ถกูก ำหนดธนำคำรต้องยตุิ
กำรตดัเงินผำ่นบตัรเครดิต และบริษัทต้องยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัทนัที 
พร้อมกบัแจ้งไปยงัส ำนกังำน ปปง. 

กรณี co-insurance ถ้ำบริษัทเป็น follower ยังมี
หน้ำที่ต้องให้ลกูค้ำแสดงตนหรือไม่ 
 

เฉพำะบริษัทประกันภยัหลกัเท่ำนัน้ที่เป็นผู้ แจ้งให้ลกูค้ำแสดงตน และส่ง
ส ำเนำให้แก่บริษัทอื่น ๆ ท่ีร่วมกนัทรำบด้วย อำจท ำเป็นข้อตกลงไว้อีกสว่น
หนึง่ก็ได้ บริษัทร่วมอื่นไมจ่ ำต้องให้ลกูค้ำแสดงตนซ ำ้อีก  

หมวด  การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) 
กำรตรวจสอบรำยช่ือหำกบริษัทไม่ได้ใช้บริกำร 
CDD gateway ของ Net bay จะสำมำรถตรวจได้
จำกที่ใด   

 

ทำ่นสำมำรถตรวจสอบรำยช่ือบคุคลที่ถกูก ำหนดได้จำกประกำศในเวปไซด์
ของส ำนกังำน ปปง. แต่ในส่วนของบคุคลที่เก่ียวข้องกบักำรท ำธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสยั HR-08-STR, HR-08-STR-Person และบุคคลที่มีควำม
เสี่ยงต่อกำรฟอกเงิน HR-08-Risk ซึ่งเป็นรำยช่ือที่ไม่สำมำรถหำจำกแหล่ง
อื่นได้ นอกจำกใช้บริกำร CDD gateway ของ Net bay เทำ่นัน้ 

รหสัข้อมูลใน CDD gateway บุคคลที่ถูกก ำหนด
ไม่ให้ท ำธุรกรรมด้วย คือ รหัส FREEZE 04 และ 
FREEZE 05 เท่ำนัน้ แต่ถ้ำเป็น HR-08-STR หรือ 
HR-08-risk เป็นเพียงควำมเสี่ยงสงู เข้ำใจถกูต้อง
หรือไม ่

ถกูต้อง ส ำหรับ HR-08-STR จะได้รับเฉพำะที่บริษัทแจ้งไป สว่น HR 08 ถือ
เป็นลกูค้ำมีควำมเสี่ยงสงู สำมำรถท ำธุรกรรมได้ แตต้่องให้ผู้บริหำรระดบัสงู
เป็นผู้ อนุมัติค่ะ ส่วนกำรแจ้ง ว่ำเป็นธุรกกรมที่มีเหตุอันควรสงสยัหรือไม่
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัท 

บริษัทจะต้องปฏิเสธกำรรับประกันภัยส ำหรับ
บคุคลผู้มีควำมเสีย่งสงู ใช่หรือไม่ 

 

เนื่องจำกบคุคลที่มีควำมเสีย่งสงู กฎหมำยไมไ่ด้ห้ำมท ำนิติกรรมแตอ่ย่ำงใด 
ดงันัน้ หำกบริษัทมีควำมประสงค์จะรับท ำประกนัภยัก็ย่อมท ำได้  ขึน้อยู่กบั
นโยบำยของบริษัท แต่ต้องมีผู้มีอ ำนำจอนุมตัิ และเฝำ้ระมดัระวงัเป็นกรณี
พิเศษ  

กำรตรวจสอบรำยช่ือ (CDD) ไม่มี ข้อมูลอำชีพ 
ดงันัน้จะทรำบได้อย่ำงไรว่ำรำยช่ือนัน้เป็นรำยช่ือ

อำชีพที่มีควำมเสี่ยงสงู  ถือเป็นปัจจยัหนึง่ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงเก่ียวกบั
กำรฟอกเงินอนัเกิดจำกลกูค้ำ 



ควำมเสีย่งสงูหรือควำมเสี่ยงต ่ำ  (หำกไม่สำมำรถ
ขอเอกสำรได้)  
 

 
ส ำหรับธุรกิจประกนัวินำศภยัอำชีพที่ระบวุ่ำมีควำมเสี่ยงสงูเสมอ (Ultimate 
High Risk Customer)ซึ่งไม่สำมำรถปรับระดับควำมเสี่ยงได้  คือ อำชีพ
นกักำรเมือง (PEP) 
 
ส ำหรับอำชีพเสีย่งอื่น  เนื่องจำกผลติภณัฑ์และบริกำรประกนัวนิำศภยัจดัวำ่
มีควำมเสีย่งต ่ำ เมื่อพิจำรณำประกอบกบัปัจจยัอื่น สำมำรถปรับระดบัควำม
เสีย่งลงมำได้ 

จะทรำบได้อย่ำงไรว่ำบุคคลนัน้เป็น นักกำรเมือง 
และจะสำมำรถค้นหำได้จำกแหลง่ใด สมำคมฯ จะ
สำมำรถรับเป็นศนูย์กลำงกำรด ำเนินกำรเร่ืองนีไ้ด้
หรือไม ่

สมำคมฯ ได้รวบรวบรำยช่ือนกักำรเมืองไว้บำงสว่น  ซึง่ทำ่นสำมำรถดำวน์
โหลดรำยช่ือนกักำรเมืองจำก website ของสมำคมฯ ได้  

หำกบริษัทตรวจสอบจำกระบบ CDD Gateway 
แล้วพบว่ำ ลูกค้ำมีช่ือและนำมสกุลตรงกับ list 
รำยช่ือ HR02 และ HR08 โดยช่ือและนำมสกุล
ตรงแต่เลขบัตรประชำชนในระบบไม่ตรงกับใน 
CDD gateway เนื่ องจำกยังไม่มีกำรเรียกร้อง
สินไหมทดแทน  ควรรำยงำนเป็นธุรกรรมที่มีเหตุ
อนัควรสงสยั หรือไม ่

รำยช่ือ HR ทุกรหัส คือ รำยช่ือผู้มีควำมเสี่ยงสูง   บริษัทต้องบริหำรตำม
หลกัลกูค้ำเสี่ยงสงูตำมนโยบำยของบริษัท  สว่นกำรรำยงำนธุรกรรม  หำก
บริษัทได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอื่นๆ แล้วพบว่ำเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสยั เช่น มีควำมซบัซ้อนผิดไปจำกกำรท ำธุรกรรมในลกัษณะเดียวกนัท่ีท ำ
อยู่ตำมปกติ  หรืออำจเก่ียวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน  บริษัทฯ 
สำมำรถใช้ดลุยพินิจในกำรรำยงำนธุรกรรมดงักลำ่วกบัส ำนกังำน ปปง. ได้ 

หมวด  การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงนิ 
หำกรับประกนัภยัแล้วปรำกฏวำ่ในเวลำตอ่มำ
ตรวจสอบพบวำ่เป็นบคุคลที่มีควำมเสีย่งสงูจะ
ด ำเนินกำรอยำ่งไร 

รับประกนัภยัตอ่ไปได้ เนื่องจำกกฎหมำยไมไ่ด้ก ำหนดให้ยกเลกิหรือระงบั
กำรรับประกนัภยั แตท่ัง้นีจ้ะต้องมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ง โดย
อำจจะมีกำรตรวจบคุคลเหลำ่นัน้บอ่ยกวำ่ปกติ หรือเฝำ้ระมดัระวงัเป็นกรณี
พิเศษ 

เอกสำรที่ต้องขอเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นบุคคลที่
ควำมเสี่ยงสงูต้องขออะไรบ้ำง เพรำะมีส ำเนำบตัร
ประชำชนแล้ว (กรณีไมไ่ด้มีกำรแสดงตนตัง้แต่เร่ิม
รับประกนัภยั)   

ในคู่มือแนวทำงปฏิบัติ เร่ือง กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ลกูค้ำส ำหรับสถำบนักำรเงิน-บริษัทประกนัวินำศภยั (ฉบบัปัจจุบนั) ระบวุ่ำ 
บุคคลที่มีควำมเสี่ยงสูงมีเพียง 2 ประเภทคือบุคคลที่มีสถำนภำพทำง
กำรเมือง และบุคคลที่ส ำนกังำนแจ้งให้ตรวจสอบและเฝำ้ระวงักำรด ำเนิน
ควำมสมัพันธ์หรือท ำธุรกรรมอย่ำงใกล้ชิด  ซึ่งไม่ต้องขอเอกสำรเพิ่มเติม 
ต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนบริหำรควำมเสีย่งลกูค้ำที่มีควำมเสีย่งสงู 

ลกูค้ำมีสญัชำติพมำ่ หรือมกีำรท ำประกนัภยัโดย
ควำมเสีย่งอยูใ่นประเทศพมำ่  ถือวำ่ลกูค้ำมคีวำม
เสีย่งสงู  บริษัทไมต้่องรำยงำนส ำนกังำน ปปง แต่
ให้ผู้บริหำรระดบัสงูอนมุตัิกำรท ำธุรกรรม ถกูต้อง
หรือไม ่ 

ถกูต้อง  เว้นแตจ่ะมเีหตสุงสยัวำ่ธุรกรรมดงักลำ่วเก่ียวข้องกบักำรฟอกเงิน 
จึงจะรำยงำนธุรกรรมอนัมีเหตอุนัควรสงสยั (STR) ให้กบัส ำนกังำน ปปง. 
ทรำบ 
 

  



  



สรุปค ำถำม – ค ำตอบเกี่ยวกับกำรปฎิบตัิตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่ผู้ก่อกำรร้ำย  

ณ วันที่ xx ธันวำคม 2558 

วตัถปุระสงค์ของเอกสำรฉบบันี ้คือ เพื่อรวบรวมค ำถำม-ค ำตอบ เก่ียวกบักำรปฎิบตัิตำมกฎหมำยตอ่ต้ำนกำรสนบัสนนุ

ทำงกำรเงินแก่ผู้ก่อกำรร้ำย  ซึง่เจ้ำหน้ำที่หนว่ยงำนดแูลกำรปฎิบตัิตำมกฎหมำย (Compliance Officer) ได้มีกำร

แลกเปลีย่นควำมคิดเห็นผำ่น Line Group – Compliance Officer และจำกกำรจดัสมัมนำในเร่ืองดงักลำ่วของสมำคม

ประกนัวินำศภยัไทย    และเพื่อเป็นข้อมลูอ้ำงองิส ำหรับผู้ เข้ำร่วม Line Group ในภำยหลงั 

ค ำถำม ค ำตอบ 
หน้ำที่ของบริษัทประกนัวินำศภยัตำมพระรำชบญัญตัิ
ตอ่ต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่ผู้ก่อกำรร้ำยมีอะไรบ้ำง 

หน้ำที่ของบริษัทประกนัวินำศภยั ในฐำนะสถำบนักำรเงินตำม
พระรำชบญัญตัิปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินมีดงันี ้ 
(1) ระงบักำรด ำเนินกำรกบัทรัพย์สนิของบคุคลที่ถกูก ำหนด 
(2) แจ้งข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีถกูระงบัให้ส ำนกังำน ปปง.

ทรำบ ( แบบ ปกร . 03 )  
(3) แจ้งให้ส ำนกังำน ปปง. ทรำบถงึ ( แบบ ปกร . 04 )  
- ผู้ที่เป็น / เคยเป็น ลกูค้ำทีเ่ป็นบคุคลท่ีถกูก ำหนด 
- ผู้มี / เคยมี  กำรท ำธุรกรรมกบับคุคลที่ถกูก ำหนด 

(4)  ก ำหนดนโยบำยในกำรประเมินควำมเสีย่ง แนวปฏิบตัิ หรือ
มำตรกำรอื่นใด เพื่อปอ้งกนัมใิห้มีกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่
กำรก่อกำรร้ำย 
 

กรณีบริษัทระงับกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเนื่องจำก
ตรวจสอบแล้วพบว่ำเป็นผู้ก่อกำรร้ำย ดงันัน้บริษัทต้องเก็บ
เงินค่ำสินไหมทดแทนดังกล่ำวไว้นำน เพี ยงใด  ห รือ 
ส ำนกังำน ปปง.มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรอยำ่งไร  
 

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ำบุคคลที่จะได้รับค่ำสินไหมทดแทนเป็น
ผู้ ก่อกำรร้ำย (บุคคลที่ถูกก ำหนด) ตำมประกำศของส ำนักงำน 
ปปง. บริษัทต้องระงับกำรจ่ำยทันที  และต้องรำยงำนตำมที่ 
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542  
ก ำหนด พร้อมแจ้งข้อมูลตำมที่พระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยก ำหนด 
นอกจำกนีค้วรสอบถำมเป็นลำยลักษณ์อักษรไปยังส ำนักงำน 
ปปง. เพื่อให้สั่งว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป โดยเมื่อได้รับ
ค ำตอบแล้วให้จัดท ำส ำเนำส่งไปส ำนกังำน คปภ.ด้วย  ทัง้นีเ้พื่อ
ไมใ่ห้เข้ำขำ่ยกำรประวิงกำรจ่ำยคำ่สนิไหมทดแทน  
 

กำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงินครอบคลุมเร่ืองอะไรบ้ำง กรณี
บริษัทจดัซือ้จดัจ้ำงทัว่ไปต้องตรวจสอบหรือไม่ 
 

กำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงินแยกเป็น 2 กรณี คือกำรจำ่ยให้แก่บคุคล
ธรรมดำ และกำรจำ่ยให้แก่นิติบคุคล  ต้องตรวจสอบข้อมลูลกูค้ำ
ทนัทีหลงัจำกได้รับข้อมลูกำรแสดงตนวำ่เป็นบคุคลที่ถกูก ำหนด



หรือไม ่  ซึง่ตำม พรบ. ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนนุทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ระบไุว้วำ่ “ผู้มีหน้ำที่รำยงำน” 
หมำยควำมวำ่ “ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมตำมกฎหมำยวำ่
ด้วยกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน”   ดงันัน้ บริษัท
ประกนัภยัมีหน้ำที่ตรวจสอบรำยช่ือผู้ รับเงินท่ีจำ่ยตำมสญัญำ
ประกนัวินำศภยักบัรำยช่ือบคุคลท่ีถกูก ำหนดเทำ่นัน้  ไมร่วมถงึ  
กำรจดัซือ้จดัจ้ำงทัว่ไป 
 

ข้อกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 
2535 พระรำชบญัญัติป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
พ.ศ.2542 และพระรำชบญัญัติป้องกนัและปรำบปรำมกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย พ.ศ.2556 ทัง้ 3 
ฉบบัยงัมีควำมขดัแย้งกนั กรณีกำรระงบักำรจ่ำยค่ำสินไหม
ทดแทนต่อผู้ก่อกำรร้ำย กับประกำศส ำนกังำน คปภ. เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ถือวำ่เป็นกำรประวงิกำร
จ่ำยคำ่สนิไหมทดแทน หรือประวิงกำรคืนเบีย้ประกนัภยัของ
บริษัทประกันวินำศภัย  บริษัทจะปฏิบัติอย่ำงไร เพื่อให้
ถกูต้องตำมกฎหมำยทกุฉบบั 
 

เมื่อบริษัทถกูเรียกร้องเพื่อให้มีกำรจ่ำยคำ่สนิไหมทดแทน บริษัทมี
หน้ำที่ต้องจ่ำยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดตำมประกำศ คปภ.  แต่
หำกบริษัทมีกำรตรวจสอบบคุคลผู้มำขอรับคำ่สนิไหมทดแทนแล้ว
พบวำ่เป็นผู้ก่อกำรร้ำย (บคุคลทีถ่กูก ำหนด) บริษัทต้องระงบักำร
จ่ำยทนัที และต้องรำยงำนไปยงัส ำนกังำน ปปง.ตำมที่ พ.ร.บ.
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินก ำหนด พร้อมแจ้งข้อมลูตำมที่ 
พ.ร.บ.ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อ
กำรร้ำยก ำหนด นอกจำกนี ้ควรสอบถำมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไป
ยงัส ำนกังำน ปปง. เพื่อสัง่กำรวำ่จะด ำเนินกำรอยำ่งไรตอ่ไป เมื่อ
ได้รับค ำตอบแล้วให้จดัท ำส ำเนำสง่ไปยงัส ำนกังำน คปภ.ด้วย ทัง้นี ้
เพื่อไมใ่ห้เข้ำขำ่ยกำรประวิงกำรจำ่ยคำ่สนิไหมทดแทน   
 

 


