ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวตนและยืนยันตัวตน
เนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ ออกประกาศ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน
ของลูกค้า และการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รั บผลประโยชน์ที่แท้จริง เพื่อกำหนด
มาตรการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า และตรวจสอบความถูกต้องและแท้จริงของข้อมูลและ
หลั กฐานประกอบการแสดงตนของลู กค้ า ให้ ก ั บสถาบั นการเงิ นถื อ ปฏิ บ ั ติ จึ ง ส่ ง ผลให้
ธุรกิจประกันภัยต้องมีการปรับปรุง วิธีการระบุและยืนยันตัวตน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ดั ง นั ้ น เพื ่ อ อำนวยความสะดวกกั บ
ธุรกิจประกันภัยในการปรับปรุง วิธีการระบุตัวตนและยืนยันตัวตนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เกี่ยวกับแนวทางในการระบุตัวตนและ
พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า และการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่แท้จริง และเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น ในกระบวนการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้ เงิน
ตามสัญญาประกันชีวิต โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จึงเห็นสมควรออกแนวทางในการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวตนและยืนยันตัวตน
เพื่อกำหนดวิธี การให้ บริ ษ ัท นายหน้าประกันชีว ิ ต และธนาคารถื อเป็ นแนวทางปฏิ บ ั ติ
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4
(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

แนวทางปฏิบัติในการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวตนและยืนยันตัวตน
_______________________

ข้อ ๑ ในแนวทางปฏิบัตนิ ี้
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
“นายหน้าประกันชีวิต” หมายความว่า นายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันชีวิต ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงธนาคาร
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
“ผู้มุ่งหวัง” หมายความว่า ผู้ที่ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต
ธนาคาร หรือบริษัทชักชวนหรือชี้ช่อง หรือจัดการให้ทําประกันชีวิต
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
ข้อ ๒ ให้บริษัท นายหน้าประกันชีวิต หรือธนาคารที่ประสงค์จะแก้ ไข
เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวตนและยืนยันตัวตน เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการปรับปรุง
วิธีการระบุตัวตนและยืนยันตัวตน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ยื่นเอกสารต่อสำนักงานเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อมูล ดังต่อไปนี้
(1) หนังสือรับรองการแจ้งแก้ไขปรับปรุงวิธีการระบุตัวตนและยืนยันตัวตน
ซึ่งแสดงข้อมูลต่อสำนักงานในหนังสือรับรอง ดังต่อไปนี้
(ก) แสดงวัตถุประสงค์ว่า การแก้ไขปรับปรุงวิธีการระบุตัวตนและยืนยัน
ตัวตนของบริษัท นายหน้าประกันชีวิต หรือธนาคาร เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ข) รับรองว่า การแก้ไขปรับปรุงวิธ ีการระบุ ตัวตนและยืนยันตัวตน
ดำเนินการบนระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ระบบ (System) หรือแพลตฟอร์ม
(Platform) เดิม ของบริษัท นายหน้าประกัน ชีวิต หรือธนาคาร หรือผู้ให้บริการภายนอก
(Outsourcing services) โดยไม่กระทบต่อการบริหารจัดการและการดูแลรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย

๒
(ค) รับรองว่า แผนผัง (Flow chart) และขั้นตอนของกิจกรรมที่ใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เคยยื่นขอขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ยังคงเดิม เว้นแต่
ในส่วนของวิธีการระบุตัวตนและยืนยันตัวตนที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๒) เอกสารผลการทดสอบการเจาะระบบเพื ่ อตรวจสอบความปลอดภั ย
(Penetration Testing Report) ที่ไม่ตรวจพบช่องโหว่ หรือหากเป็นกรณีที่ผลการทดสอบ
การเจาะระบบเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย (Penetration Testing Report) พบช่องโหว่
และไม่สามารถแก้ไขช่องโหว่นี้ได้ ให้บริษัท นายหน้าประกันชีวิต หรือธนาคาร ยื่นเอกสารที่
แสดงถึง Security Control เพิ่มเติมด้วย ซึ่งเอกสารผลการทดสอบการเจาะระบบเพื่อตรวจสอบ
ความปลอดภัยและเอกสารที่แสดงถึง Security Control ดังกล่าวได้ ถูกตรวจประเมินโดย
ผู้ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Tester) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภายในหรือภายนอกของ
บริษัทประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต หรือธนาคาร ที่ได้รับใบรับรอง OPST (OSSTMM
Professional Security Tester), GPEN (GIAC Penetration Tester), GSE (GIAC Security
Expert), OSCP (Offensive Security Certified Professional) หรื อ CREST (Council of Registered
Ethical Security Testers) อย่างน้อย ๑ รายการ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Tester) เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ภายในของบริษัท นายหน้าประกันชีวิต หรือธนาคาร เอกสารผลการทดสอบการเจาะระบบ
เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย (Penetration Testing Report) ที่ไม่ตรวจพบช่องโหว่ และ
เอกสารแสดง Security Control (ถ้ามี) ของบริษัท นายหน้าประกันชีวิต หรือธนาคาร ต้อง
ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหน่วยงาน
ที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือหน่วยงานที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อ ฝ่าย
งานที่เป็นผู้ทดสอบการเจาะระบบด้วย
(๓) หนังสือรับรองเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรับรองว่า บริษัท
นายหน้าประกันชีวิต หรือธนาคาร มีความตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมดูแลข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้มุ่งหวัง ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ที่ได้จากการแก้ไข
ปรับปรุงวิธีการระบุตัวตนและยืนยันตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ให้มีความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ ๓ เมื่อบริษัท นายหน้าประกันชีวิต หรือธนาคาร ยื่นเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ ๒ ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามต่อสำนักงานแล้ว สำนักงานจะพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและดำเนินการแจ้งให้บริษัท นายหน้าประกันชีวิต หรือธนาคารทราบภายใน
สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ทั้งนี้ หากสำนักงานมิได้แจ้งผลการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสำนักงานได้ให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวตนและยืนยันตัวตนแล้ว

๓
ข้อ ๔ บริษัท นายหน้าประกันชีวิต หรือธนาคารใด ที่ได้ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงวิธีการระบุตัว ตนและยืนยันตัว ตน ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผ ลใช้บังคับ หากการ
ดำเนินการดังกล่าวเป็น ไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
ให้สามารถใช้วิธีการระบุตัวตนและยืนยันตัวตนดังกล่าวต่อไปได้ แต่บริษัท นายหน้าประกันชีวิต
หรือธนาคารดังกล่าว ต้องดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานตามประกาศนี้ให้ครบถ้วน
ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

