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พระราชบัญญัติ 
ประกันชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให)ไว) ณ วันท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป.นป/ที่ ๔๗ ในรัชกาลป1จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล)าฯ 
ให)ประกาศว6า 

 
โดยท่ีเป.นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว6าด)วยการประกันชีวิต 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ ให)ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว)โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห6งชาติ ทําหน)าท่ีรัฐสภา ดังต6อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว6า “พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต6วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป.นต)นไป 
 
มาตรา ๓  ให)ยกเลิกพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัติน้ีมิให)ใช)บังคับแก6การประกอบธุรกิจประกันชีวิตของ

ธนาคารออมสินตามกฎหมายว6าด)วยธนาคารออมสิน 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“บริษัท”๒ หมายความว6า บริษัทมหาชนจํากัดท่ีได)รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติน้ี และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต6างประเทศท่ี
ได)รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติน้ีด)วย 

“สํานักงานใหญ6” หมายความรวมถึงสํานักงานสาขาของบริษัทประกันชีวิต
ต6างประเทศท่ีได)รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติน้ีด)วย 

“การประกอบธุรกิจประกันชีวิต” หมายความรวมถึงการประกอบธุรกิจประกันต6อ
ด)วย 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๔๖/หน)า ๑/๑๐ เมษายน ๒๕๓๕ 
๒ มาตรา ๕ นิยามคําว6า “บริษัท” แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“เงินกองทุน”๓ (ยกเลิก) 
“ตัวแทนประกันชีวิต” หมายความว6า ผู)ซึ่งบริษัทมอบหมายให)ทําการชักชวนให)

บุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท 
“นายหน)าประกันชีวิต” หมายความว6า ผู) ช้ีช6องหรือจัดการให)บุคคลทําสัญญา

ประกันชีวิตกับบริษัท โดยกระทําเพ่ือบําเหน็จเน่ืองจากการน้ัน 
“คณะกรรมการ”๔ หมายความว6า คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย 
“กองทุน”๕ หมายความว6า กองทุนประกันชีวิต 
“พนักงานเจ)าหน)าท่ี” หมายความว6า ผู)ซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังให)ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“นายทะเบียน”๖ หมายความว6า เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู)ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยมอบหมาย 

“รัฐมนตรี” หมายความว6า รัฐมนตรีผู)รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๖๗  ให)รัฐมนตรีว6าการกระทรวงการคลัง*รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และ

ให)มีอํานาจแต6งต้ังพนักงานเจ)าหน)าท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดค6าธรรมเนียมไม6เกินอัตราในบัญชีท)าย
พระราชบัญญัติน้ี และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีกับออกประกาศตามบท
แห6งพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือได)ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล)วให)ใช)บังคับได) 
 

หมวด ๑ 
บริษัท 

   
 

มาตรา ๗๘  การประกอบธุรกิจประกันชีวิตจะกระทําได)เม่ือได)จัดต้ังข้ึนในรูปบริษัท
มหาชนจํากัดตามกฎหมายว6าด)วยบริษัทมหาชนจํากัด และโดยได)รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

                                                 
๓ มาตรา ๕ นิยามคําว6า “เงินกองทุน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๕ นิยามคําว6า “คณะกรรมการ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๕ นิยามคําว6า “กองทุน” แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ มาตรา ๕ นิยามคําว6า “นายทะเบียน” แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗ มาตรา ๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘ มาตรา ๗ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามวรรคหน่ึง ให)ผู)เร่ิมจัดต้ังบริษัท
ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต6อรัฐมนตรี และเม่ือรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได)พิจารณาอนุมัติให)
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตแล)ว ให)ผู)เร่ิมจัดต้ังบริษัทดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด และ
ดําเนินการวางหลักทรัพยOประกันตามมาตรา ๒๐ พร)อมท้ังดํารงไว)ซึ่งเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ 
ภายในหกเดือนนับแต6วันท่ีได)จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัดแล)ว 

เม่ือรัฐมนตรีพิจารณาแล)วเห็นว6า ผู)ย่ืนคําขออนุญาตได)ดําเนินการตามท่ีกําหนดใน
วรรคสองแล)ว ให)ออกใบอนุญาตให)แก6บริษัทมหาชนจํากัดท่ีจัดต้ังข้ึน 

ในกรณีท่ีบริษัทมหาชนจํากัดไม6สามารถวางหลักทรัพยOหรือดํารงเงินกองทุนตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว) ให)ถือว6าการอนุมัติให)ประกอบธุรกิจประกันชีวิตสิ้นผล 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให)เป.นไปตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง และในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขไว)ด)วยก็ได) 

 
มาตรา ๘  บริษัทประกันชีวิตต6างประเทศจะต้ังสาขาของบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจ

ประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติน้ีได)ต6อเม่ือได)รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ใน
การน้ีรัฐมนตรีจะอนุญาตโดยมีเง่ือนไขก็ได) 

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและการออกใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิตโดยต้ังเป.นสาขาของบริษัทประกันชีวิตต6างประเทศตามวรรคหน่ึงให)เป.นไปตาม
หลักเกณฑOและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

สาขาของบริษัทประกันชีวิตต6างประเทศท่ีได)รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิต ต)องดํารงทรัพยOสินไว)ในประเทศไทยตามจํานวน ชนิด วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกํากับ
และส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*ประกาศกําหนด จํานวนทรัพยOสินท่ีคณะกรรมการกํากับ
และส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*กําหนดต)องไม6ตํ่ากว6าจํานวนเงินกองทุนท่ีบริษัทต)องดํารง
ตามมาตรา ๒๗ 

รัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตตามความในวรรคหน่ึงก็ต6อเม่ือบริษัทได)วางหลักทรัพยO
ประกันตามมาตรา ๒๐ และดํารงไว)ซึ่งทรัพยOสินในประเทศไทยตามวรรคสามแล)ว 

บริษัทท่ีเป.นสาขาของบริษัทประกันชีวิตต6างประเทศจะเปQดสาขา ณ ท่ีใด ๆ มิได) 
สาขาให)หมายความรวมถึงสํานักงานท่ีแยกออกจากสํานักงานใหญ6ของบริษัทไม6ว6า

จะเรียกช่ืออย6างใด และได)รับเงินค6าใช)จ6ายจากบริษัทไม6ว6าโดยทางตรงหรือทางอ)อมก็ตาม แต6ท้ังน้ี ไม6
รวมถึงสถานท่ีท่ีได)รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให)ใช)เป.นท่ีต้ังหน6วยปฏิบัติการข)อมูล สถานท่ี
เก็บเอกสาร และสถานท่ีฝTกอบรมท่ีเก่ียวกับกิจการของบริษัท 

 
มาตรา ๙๙  หุ)นสามัญและหุ)นบุริมสิทธิของบริษัทต)องเป.นหุ)นชนิดระบุช่ือผู)ถือและมี

มูลค6าหุ)นท่ีจดทะเบียนไว)ไม6เกินหุ)นละหน่ึงร)อยบาท 
การออกหุ)นบุริมสิทธิตามวรรคหน่ึง ให)เป.นไปตามกฎหมายว6าด)วยบริษัทมหาชน

จํากัด  ท้ังน้ี นายทะเบียนจะกําหนดหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือคุ)มครองประโยชนOของผู)เอา
ประกันภัยโดยไม6ขัดต6อกฎหมายว6าด)วยบริษัทมหาชนจํากัดก็ได) 

                                                 
๙ มาตรา ๙ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๑๐๑๐  บริษัทต)องมีจํานวนหุ)นท่ีบุคคลผู)มีสัญชาติไทยถืออยู6ไม6ตํ่ากว6าร)อยละ

เจ็ดสิบห)าของจํานวนหุ)นท่ีมีสิทธิออกเสียงและจําหน6ายได)แล)วท้ังหมด และต)องมีกรรมการเป.นบุคคลผู)
มีสัญชาติไทยไม6ตํ่ากว6าสามในสี่ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

ในกรณีท่ีมีเหตุสมควร คณะกรรมการอาจอนุญาตให)บุคคลผู)ไม6มีสัญชาติไทยถือหุ)น
ได)ถึงร)อยละสี่สิบเก)าของจํานวนหุ)นท่ีมีสิทธิออกเสียงและจําหน6ายได)แล)วท้ังหมด และให)มีกรรมการท่ี
เป.นบุคคลซึ่งไม6มีสัญชาติไทยได)เกินหน่ึงในสี่ แต6ไม6ถึงก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

ในกรณีที่บริษัทมีฐานะหรือการดําเนินการอยู6ในลักษณะอันอาจเป.นเหตุให)เกิดความ
เสียหายแก6ผู)เอาประกันภัยหรือประชาชน หรือเพ่ือเสริมสร)างความม่ันคงของบริษัทใด หรือเพ่ือความ
ม่ันคงของธุรกิจประกันชีวิต รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจผ6อนผันให)บริษัทมี
จํานวนหุ)นหรือกรรมการแตกต6างไปจากท่ีกําหนดในวรรคสองได) 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคสอง การขอผ6อนผันและการผ6อนผันตาม
วรรคสาม ให)เป.นไปตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีคณะกรรมการหรือรัฐมนตรี
กําหนด 

เ ม่ือคณะกรรมการได)อ นุญาตหรือรัฐมนตรีได)ผ6อนผันแล)ว  ให)สํ า นักงาน
คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศการอนุญาตหรือการผ6อนผัน
น้ัน พร)อมด)วยเหตุผลและเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๑  บุคคลใดได)หุ)นของบริษัทใดมา และการได)มาน้ันเป.นเหตุให)จํานวนหุ)นหรือ

บุคคลผู)ถือหุ)นอยู6เป.นไปโดยฝUาฝVนมาตรา ๑๐ และไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ บุคคลน้ันจะยกเอาการถือ
หุ)นในส6วนท่ีเกินจํานวนท่ีถือไว)ขึ้นใช)ยันต6อบริษัทน้ันมิได) และบริษัทจะจ6ายเงินป1นผลหรือเงินตอบแทน
อ่ืนใดให)แก6บุคคลน้ัน หรือให)บุคคลน้ันออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมของผู)ถือหุ)นตามจํานวนหุ)นส6วน
ท่ีเกินมิได) 

 
มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชนOในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ให)บริษัท

ตรวจสอบทะเบียนผู)ถือหุ)นไม6น)อยกว6าสามเดือนก6อนการประชุมผู)ถือหุ)นทุกคราว และแจ)งผลการ
ตรวจสอบต6อนายทะเบียนตามรายการและภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด ในกรณีท่ีพบว6ามี
จํานวนหุ)นท่ีผู)ถือหุ)นถือหุ)นโดยฝUาฝVนมาตรา ๑๐ ให)บริษัทแจ)งให)ผู)น้ันทราบภายในสิบห)าวันนับแต6วันท่ี
ตรวจพบและให)ผู)น้ันดําเนินการแก)ไขภายในหน่ึงเดือนนับแต6วันรับแจ)ง 

 
มาตรา ๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มิให)

นํามาใช)บังคับแก6บริษัทท่ีเป.นสาขาของบริษัทประกันชีวิตต6างประเทศตามมาตรา ๘ 
 
มาตรา ๑๔๑๑  การโอนหรือรับโอนกิจการท้ังหมดหรือบางส6วน หรือการควบกันของ

บริษัทให)กระทําได)เฉพาะกับบริษัทด)วยกันเท6าน้ัน 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๐ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๑ มาตรา ๑๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ในกรณีท่ีบริษัทประสงคOจะโอนหรือรับโอนกิจการท้ังหมดหรือบางส6วน หรือควบกัน
ตามวรรคหน่ึง ให)คณะกรรมการบริษัทดังกล6าวร6วมกันจัดทําโครงการแสดงรายละเอียดการ
ดําเนินงานเสนอต6อคณะกรรมการ  ท้ังน้ี ในการให)ความเห็นชอบคณะกรรมการจะกําหนดเง่ือนไข
อย6างหน่ึงอย6างใดตามท่ีเห็นควรเพ่ือคุ)มครองประโยชนOของผู)เอาประกันภัย หรือเพ่ือความม่ันคงของ
การดําเนินกิจการของบริษัทด)วยก็ได) 

 
มาตรา ๑๔/๑๑๒  การโอนกิจการท้ังหมดหรือบางส6วน เม่ือได)รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แล)ว ให)ดําเนินการโอนกิจการได)  ท้ังน้ี การโอนสิทธิเรียกร)อง
ในการโอนกิจการไม6ต)องบอกกล6าวการโอนไปยังลูกหน้ีตามมาตรา ๓๐๖ แห6งประมวลกฎหมายแพ6งและ
พาณิชยO แต6ไม6กระทบกระเทือนสิทธิของลูกหน้ีท่ีจะยกข)อต6อสู)ตามมาตรา ๓๐๘ วรรคสอง แห6ง
ประมวลกฎหมายแพ6งและพาณิชยO 

ในกรณีเป.นการโอนกิจการท้ังหมดของบริษัทให)ถือว6าการโอนมีผลสมบูรณOเม่ือบริษัท
ท่ีโอนและบริษัทท่ีรับโอนได)ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แล)ว และ
ให)มีผลเป.นการยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตท่ีออกให)แก6บริษัทท่ีโอนกิจการน้ัน 

 
มาตรา ๑๔/๒๑๓  การควบบริษัทให)เป.นไปตามกฎหมายว6าด)วยบริษัทมหาชนจํากัด 
การควบบริษัทตามวรรคหน่ึง ให)มีผลสมบูรณOเม่ือบริษัทท่ีจะควบกันได)ปฏิบัติตาม

เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แล)ว และให)ถือว6าบริษัทท่ีควบกันได)รับ
อนุมัติให)ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามมาตรา ๗ วรรคหน่ึง 

เม่ือได)มีการจดทะเบียนการควบบริษัท และดําเนินการวางหลักทรัพยOประกันตาม
มาตรา ๒๐ พร)อมท้ังดํารงไว)ซึ่งเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ แล)ว ให)รัฐมนตรีออกใบอนุญาตให)แก6
บริษัทท่ีควบกันและให)มีผลเป.นการยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตท่ีออกให)แก6บริษัทเดิม 

 
มาตรา ๑๔/๓๑๔  ในการโอนกิจการของบริษัทให)แก6บริษัทอ่ืนท้ังหมดหรือบางส6วน หรือ

การควบบริษัท หากมีการโอนสินทรัพยOท่ีมีหลักประกันเป.นอย6างอ่ืนท่ีมิใช6สิทธิจํานอง สิทธิจํานํา หรือ
สิทธิอันเกิดข้ึนแต6การคํ้าประกัน ซึ่งย6อมตกไปได)แก6ผู)รับโอนตามมาตรา ๓๐๕ แห6งประมวลกฎหมายแพ6ง
และพาณิชยOแล)ว ให)หลักประกันเป.นอย6างอ่ืนน้ันตกแก6บริษัทท่ีรับโอนกิจการหรือบริษัทท่ีควบกัน 
แล)วแต6กรณี 

 
มาตรา ๑๕๑๕  นอกจากค6าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตบริษัท 

ต)องเสียค6าธรรมเนียมรายป/สําหรับการประกอบธุรกิจประกันชีวิตทุกป/ เว)นแต6ป/ที่ออกใบอนุญาต 
บริษัทใดไม6ชําระค6าธรรมเนียมรายป/ภายในสามเดือนนับแต6วันสิ้นป/ปฏิทิน ให)นาย

ทะเบียนมีคําสั่งห)ามบริษัทน้ันดําเนินการขยายธุรกิจ  ท้ังน้ี จนกว6าบริษัทจะชําระค6าธรรมเนียมให)
ถูกต)องและครบถ)วน และนายทะเบียนได)ยกเลิกคําสั่งห)ามบริษัทดําเนินการขยายธุรกิจ 
                                                 

๑๒ มาตรา ๑๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓ มาตรา ๑๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔ มาตรา ๑๔/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕ มาตรา ๑๕ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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เพ่ือประโยชนOแห6งมาตราน้ี กรณีใดเป.นการขยายธุรกิจตามวรรคสอง ให)นํา
บทบัญญัติในมาตรา ๒๗/๖ วรรคสอง และบทกําหนดโทษในการฝUาฝVนมาตรา ๒๗/๖ วรรคหน่ึง 
ตามท่ีบัญญัติไว)ในมาตรา ๙๔/๑ มาใช)บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๖๑๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๗๑๗  บริษัทตามมาตรา ๗ ท่ีจะเปQดสาขา ย)ายท่ีต้ังสํานักงานใหญ6หรือ

สํานักงานสาขา หรือเลิกสาขา ต)องได)รับอนุญาตจากนายทะเบียน และให)นําบทบัญญัติในมาตรา ๘ 
วรรคหก มาใช)บังคับโดยอนุโลม 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให)เป.นไปตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๘๑๘  ห)ามมิให)ผู)ใดทําการเป.นผู)รับประกันภัยโดยทําสัญญาประกันชีวิตกับ

บุคคลใด ๆ เว)นแต6จะเป.นผู)ได)รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
ห)ามมิให)ผู)ใดใช)กรมธรรมOประกันภัยของบริษัทซึ่งตนไม6มีสิทธิใช)ตามพระราชบัญญัติ

น้ี 
 
มาตรา ๑๙  ห)ามมิให)ผู)ใดใช)ช่ือหรือคําแสดงช่ือในธุรกิจว6า “ประกันชีวิต” หรือคําอ่ืนใดท่ี

มีความหมายเช6นเดียวกัน นอกจากบุคคลดังต6อไปน้ี 
(๑) บริษัท 
(๒) สมาคมท่ีมีสมาชิกส6วนมากเป.นบริษัทหรือสมาคมท่ีมีสมาชิกส6วนมากเป.น

พนักงานหรือลูกจ)างของบริษัท 
(๓) สมาคมท่ีมีสมาชิกส6วนมากเป.นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน)าประกันชีวิต 
(๔) สมาคมนายจ)างหรือสหภาพแรงงานท่ีมีสมาชิกส6วนมากเป.นพนักงานหรือลูกจ)างของ

บริษัท 
(๕) ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน)าประกันชีวิตท่ีใช)เพ่ือเป.นคําแสดงช่ือในธุรกิจ

การเป.นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน)าประกันชีวิตของตน แล)วแต6กรณี 
(๖) สถาบันการศึกษาวิชาประกันชีวิตหรือสถาบันอ่ืนท่ีเก่ียวข)องกับธุรกิจประกัน

ชีวิตซึ่งใช)เพ่ือเป.นคําแสดงช่ือของสถาบันน้ัน 
(๗) กรรมการ พนักงาน ลูกจ)าง สมาชิก หรือผู)มีฐานะ มีตําแหน6ง หรือหน)าท่ีใด ๆ ใน

บริษัท สมาคม สหภาพแรงงาน สถาบันการศึกษาวิชาประกันชีวิต หรือสถาบันอ่ืนท่ีเก่ียวข)องกับธุรกิจ
ประกันชีวิตตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) ซึ่งใช)เพ่ือแสดงความเป.นกรรมการ พนักงาน ลูกจ)าง 
สมาชิก หรือความมีฐานะ มีตําแหน6ง หรือหน)าท่ีของตนในบริษัท สมาคม สหภาพแรงงาน หรือ
สถาบันดังกล6าว 

                                                 
๑๖ มาตรา ๑๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗ มาตรา ๑๗ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘ มาตรา ๑๘ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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การใช)ช่ือหรือคําแสดงช่ือในธุรกิจของตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน)าประกันชีวิตตาม 
(๕) ต)องปฏิบัติตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด๑๙ 

 
มาตรา ๒๐  บริษัทต)องมีหลักทรัพยOของบริษัทวางไว)กับนายทะเบียนเป.นหลักทรัพยO

ประกันมีมูลค6าตามท่ีกําหนดไว)ในกฎกระทรวง 
หลักทรัพยOของบริษัทท่ีต)องวางไว)กับนายทะเบียนจะเป.นเงินสด พันธบัตรรัฐบาล

ไทย หรือทรัพยOสินอย6างอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*
ประกาศกําหนดก็ได) 

บริษัทอาจขอเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยOประกันท่ีวางไว)ได)  ท้ังน้ี ภายใต)บังคับวรรค
หน่ึงและวรรคสอง 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีหลักทรัพยOประกันของบริษัทใดมีมูลค6าลดตํ่าลงกว6าท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๐ ให)คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย*สั่งให)บริษัทน้ันนําหลักทรัพยOประกันมาเพ่ิมจนครบจํานวนท่ีกําหนดภายในสองเดือนนับ
แต6วันได)รับคําสั่ง 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่หลักทรัพยOประกันของบริษัทใดมีมูลค6าเพ่ิมข้ึนกว6าท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๐ ให)คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*
มีอํานาจสั่งถอนหลักทรัพยOประกันส6วนท่ีมีมูลค6าเพ่ิมข้ึนน้ันได) ตามคําขอของบริษัทซึ่งสามารถพิสูจนO
ได)ถึงมูลค6าท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
มาตรา ๒๓๒๐  ให)บริษัทจัดสรรเบ้ียประกันภัยไว)เป.นเงินสํารองประกันภัยสําหรับ

กรมธรรมOประกันภัยท่ียังมีความผูกพันอยู6 และเงินสํารองอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
เงินสํารองตามวรรคหน่ึงจะเป.นเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพยOสินอย6างอ่ืนก็

ได)  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑO วิธีการ เง่ือนไข และสัดส6วนท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๔๒๑  คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดให)บริษัทวางเงินสํารองตามมาตรา 

๒๓ ไว)กับนายทะเบียนเป.นมูลค6าไม6เกินร)อยละย่ีสิบห)าของเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ 
การวางเงินสํารองตามวรรคหน่ึงให)เป.นไปตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด และให)นําบทบัญญัติในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช)บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีหลักทรัพยOประกันท่ีบริษัทวางไว)กับนายทะเบียนตามมาตรา 

๒๐ และเงินสํารองท่ีบริษัทวางไว)กับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ เป.นทรัพยOสินท่ีการโอนหรือการได)มา
ซึ่งทรัพยOสินน้ันจะต)องจดทะเบียนต6อพนักงานเจ)าหน)าท่ีตามกฎหมาย หรือต)องกระทําต6อบุคคลอ่ืนซึ่ง
                                                 

๑๙ มาตรา ๑๙ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐ มาตรา ๒๓ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑ มาตรา ๒๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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เก่ียวข)องกับการโอนหรือการได)มาซึ่งทรัพยOสินน้ัน ให)นายทะเบียนมีหนังสือแจ)งให)พนักงานเจ)าหน)าท่ี
หรือบุคคลซึ่งเก่ียวข)องน้ันทราบ และห)ามมิให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีหรือบุคคลซึ่งเก่ียวข)องน้ันโอนหรือให)
ไปซึ่งทรัพยOสินน้ัน จนกว6านายทะเบียนจะมีหนังสือแจ)งการถอนหรือการเปลี่ยนแปลงทรัพยOสินน้ัน 

 
มาตรา ๒๖๒๒  หลักทรัพยOประกันท่ีบริษัทวางไว)ตามมาตรา ๒๐ และเงินสํารองตาม

มาตรา ๒๓ ท่ีบริษัทวางไว)กับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ ไม6อยู6ในความรับผิดแห6งการบังคับคดี  
ท้ังน้ี ตลอดเวลาท่ีบริษัทยังมิได)เลิกกัน รวมท้ังเวลาท่ีบริษัทยังคงดํารงอยู6เท6าท่ีจําเป.นเพ่ือการชําระ
บัญชี 

ในกรณีที่บริษัทเลิกกัน ให)เจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัย
มีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพยOสินท่ีวางเป.นหลักทรัพยOประกันตามมาตรา ๒๐ และเงินสํารองตามมาตรา 
๒๓ ท่ีวางไว)กับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ และมีสิทธิได)รับชําระหน้ีจากทรัพยOสินดังกล6าวก6อน
เจ)าหน้ีบุริมสิทธิพิเศษอ่ืน 

ในกรณีท่ีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ให)เจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิ
ได)รับชําระหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัยมีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพยOสินท่ีวางเป.นหลักทรัพยOประกัน
ตามมาตรา ๒๐ และเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ท่ีวางไว)กับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ และให)
ดําเนินการตามมาตรา ๖๖/๒ และมาตรา ๖๖/๓ 

ทรัพยOสินของบริษัทนอกจากหลักทรัพยOประกันตามมาตรา ๒๐ และเงินสํารองตาม
มาตรา ๒๓ ท่ีวางไว)กับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ ให)เจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการ
เอาประกันภัยมีสิทธิได)รับชําระหน้ีเป.นอย6างเดียวกันกับผู)ทรงบุริมสิทธิในมูลค6าภาษีอากรตามประมวล
กฎหมายแพ6งและพาณิชยO 

 
หมวด ๑/๑ 

การดํารงเงินกองทุนและสินทรัพยOสภาพคล6อง๒๓ 
   

 
มาตรา ๒๗๒๔  ให)คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดประเภทและชนิดของ

เงินกองทุนรวมท้ังหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัท 
บริษัทต)องดํารงไว)ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกิจประกันชีวิตเป.น

อัตราส6วนกับสินทรัพยO หน้ีสิน ภาระผูกพัน หรือความเสี่ยงตามอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
การกําหนดอัตราการดํารงเงินกองทุนตามวรรคสอง คณะกรรมการจะกําหนดตาม

ขนาดหรือประเภทของสินทรัพยO หน้ีสิน ภาระผูกพัน หรือความเสี่ยงรวมทุกประเภทหรือแต6ละ
ประเภทก็ได) 

                                                 
๒๒ มาตรา ๒๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๓ หมวด ๑/๑ การดํารงเงินกองทุนและสินทรัพยOสภาพคล6อง มาตรา ๒๗ ถึง มาตรา ๒๗/๗ เพ่ิม

โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔ มาตรา ๒๗ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ในกรณีที่บริษัทมีการซื้อหุ)นคืนตามกฎหมายว6าด)วยบริษัทมหาชนจํากัด มิให)นับหุ)นท่ี
ซื้อคืนน้ันเป.นส6วนหน่ึงของเงินกองทุน โดยให)หักเงินกองทุนออกตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ห)ามบริษัทนําเงินกองทุนไปใช)ก6อภาระผูกพัน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑO วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๗/๑๒๕  บริษัทต)องดํารงสินทรัพยOสภาพคล6องเป.นอัตราส6วนกับสินทรัพยO 

หน้ีสิน ภาระผูกพัน หรือเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ซึ่งต)องไม6ตํ่ากว6าอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
การกําหนดอัตราการดํารงสินทรัพยOสภาพคล6องตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการจะ

กําหนดแต6เพียงบางประเภทหรือทุกประเภท หรือจะกําหนดอัตราส6วนของแต6ละประเภทในอัตราใดก็ได) 
อัตราการดํารงสินทรัพยOสภาพคล6องท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตราน้ีถ)าเป.นการ

เพ่ิมอัตราดังกล6าวต)องประกาศล6วงหน)าก6อนวันใช)บังคับไม6น)อยกว6าหกสิบวัน 
 
มาตรา ๒๗/๒๒๖  สินทรัพยOสภาพคล6อง ได)แก6 
(๑) เงินสด หรือเงินฝากธนาคารตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
(๒) หลักทรัพยOรัฐบาลไทย หรือหลักทรัพยOธนาคารแห6งประเทศไทย 
(๓) หุ)นกู)หรือพันธบัตรท่ีกระทรวงการคลัง ธนาคารแห6งประเทศไทย หรือกองทุนเพ่ือ

การฟVXนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินคํ้าประกันเงินต)นและดอกเบ้ีย 
(๔) สินทรัพยOอ่ืนตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
สินทรัพยOสภาพคล6องตาม (๒) (๓) และ (๔) ต)องปราศจากภาระผูกพันและสามารถโอน

เปลี่ยนมือได) 
 
มาตรา ๒๗/๓๒๗  บริษัทต)องบริหารสินทรัพยO หน้ีสิน ภาระผูกพัน และเงินสํารอง

ตามมาตรา ๒๓ ให)มีความสัมพันธOกับระยะเวลาในการรับชําระเบ้ียประกันภัย การกู)ยืมเงิน หรือการรับ
เงินจากผู)เอาประกันภัยหรือประชาชนตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๒๗/๔๒๘  ให)บริษัทจัดสรรสินทรัพยOไว)สําหรับหน้ีสินและภาระผูกพันตาม

สัญญาประกันชีวิต  ท้ังน้ี ตามประเภท ชนิด และสัดส6วนท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
ให)บริษัทนําเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ยกเว)นส6วนท่ีบริษัทวางไว)กับนายทะเบียนตาม

มาตรา ๒๔ และสินทรัพยOตามวรรคหน่ึงฝากกับสถาบันการเงินหรือดําเนินการอย6างอ่ืน  ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
                                                 

๒๕ มาตรา ๒๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖ มาตรา ๒๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๗ มาตรา ๒๗/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๘ มาตรา ๒๗/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ห)ามบริษัทนําสินทรัพยOตามวรรคสองไปใช)ก6อภาระผูกพัน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑO วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๗/๕๒๙  ให)บริษัทจัดทํารายงานการดํารงเงินกองทุนเสนอต6อนายทะเบียนทุก

เดือนตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด 
ในกรณีท่ีเงินกองทุนของบริษัทใดลดลงตํ่ากว6าเงินกองทุนท่ีต)องดํารงไว)ตามมาตรา 

๒๗ วรรคสอง ให)บริษัทเสนอโครงการเพ่ือแก)ไขฐานะเงินกองทุนภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีได)รับแจ)ง
จากนายทะเบียนหรือวันท่ีผู)สอบบัญชีหรือบริษัทตรวจพบ 

โครงการตามวรรคสองอย6างน)อยต)องประกอบด)วยรายการ ดังต6อไปน้ี 
(๑) ข้ันตอนท่ีจะเพ่ิมเงินกองทุนให)เพียงพอ 
(๒) ระดับเงินกองทุนท่ีคาดว6าจะดํารงในแต6ละไตรมาสภายในระยะเวลาของ

โครงการ 
(๓) ประเภทและธุรกิจท่ีจะประกอบการ 
(๔) ระยะเวลาของโครงการซึ่งต)องไม6เกินหน่ึงป/ 
ในการพิจารณาให)ความเห็นชอบ นายทะเบียนจะต)องพิจารณาและแจ)งให)บริษัท

ทราบภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีได)รับโครงการ  ท้ังน้ี การให)ความเห็นชอบจะกําหนดเง่ือนไขหรือ
เง่ือนเวลาไว)ด)วยก็ได) 

ในกรณีที่นายทะเบียนไม6ให)ความเห็นชอบโครงการ หรือบริษัทไม6เห็นด)วยกับเง่ือนไข 
หรือเง่ือนเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด ให)บริษัทมีสิทธิอุทธรณOต6อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต6
วันท่ีได)รับแจ)ง และให)คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOให)แล)วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต6วันท่ีได)รับ
อุทธรณO 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให)เป.นท่ีสุด 
 
มาตรา ๒๗/๖๓๐  ในระหว6างดําเนินการตามโครงการท่ีได)รับความเห็นชอบตาม

มาตรา ๒๗/๕ บริษัทสามารถประกอบกิจการได)ตามปกติ แต6จะดําเนินการขยายธุรกิจไม6ได)จนกว6าจะ
สามารถดํารงเงินกองทุนได)ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง 

การขยายธุรกิจของบริษัทตามวรรคหน่ึงให)หมายถึง 
(๑) การรับประกันภัยรายใหม6 หรือการขยายวงเงินการรับประกันภัยของกรมธรรมO

ประกันภัยท่ีมีอยู6 
(๒) การเพ่ิมความเสี่ยงในการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท 
(๓) การก6อภาระผูกพันเพ่ิมเติม เว)นแต6เป.นการดําเนินการตามภาระผูกพันท่ีมีอยู6 
(๔) การทําสัญญาแต6งต้ังตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน)าประกันชีวิตเพ่ิมเติม 
(๕) การรับโอนกิจการของบริษัท 
กรณีใดเป.นการเพ่ิมความเสี่ยงตาม (๒) หรือเป.นการก6อภาระผูกพันเพ่ิมเติมตาม (๓) 

ให)เป.นไปตามท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด 
 

                                                 
๒๙ มาตรา ๒๗/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๐ มาตรา ๒๗/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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มาตรา ๒๗/๗๓๑  ให)นายทะเบียนพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๕๓ เม่ือมีกรณีใด
กรณีหน่ึง ดังต6อไปน้ี 

(๑) บริษัทไม6เสนอโครงการตามมาตรา ๒๗/๕ ต6อนายทะเบียนภายในกําหนดเวลา 
(๒) บริษัทไม6ดําเนินการตามโครงการ หรือดําเนินการไม6เป.นไปตามโครงการท่ีได)รับ

ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๗/๕  ท้ังน้ี ตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด 
(๓) โครงการท่ีเสนอตามมาตรา ๒๗/๕ ไม6ได)รับความเห็นชอบและบริษัทไม6ย่ืน

อุทธรณOภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยให)ยกอุทธรณO 
 

หมวด ๒ 
การควบคุมบริษัท 
   

 
มาตรา ๒๘  นอกจากการประกันชีวิต บริษัทจะลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนใดได)

เฉพาะท่ีคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*ประกาศกําหนด ในการน้ี
คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*จะกําหนดเง่ือนไขสําหรับการประกอบ
ธุรกิจน้ัน ๆ ให)บริษัทปฏิบัติด)วยก็ได) 

 
มาตรา ๒๙  กรมธรรมOประกันภัยท่ีบริษัทออกให)แก6ผู)เอาประกันภัย ต)องเป.นไปตาม

แบบและข)อความท่ีนายทะเบียนได)ให)ความเห็นชอบ  ท้ังน้ี รวมท้ังเอกสารประกอบหรือแนบท)าย
กรมธรรมOประกันภัยด)วย 

แบบและข)อความท่ีนายทะเบียนได)ให)ความเห็นชอบไว)แล)วตามวรรคหน่ึง เม่ือนาย
ทะเบียนเห็นสมควรหรือเม่ือบริษัทร)องขอ นายทะเบียนจะสั่งให)แก)ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือยกเลิก
แบบหรือข)อความน้ันบางส6วนหรือท้ังหมดก็ได) 

ในกรณีท่ีบริษัทออกกรมธรรมOประกันภัยแตกต6างไปจากแบบหรือข)อความท่ีนาย
ทะเบียนได)ให)ความเห็นชอบตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ผู)เอาประกันภัยหรือผู)รับประโยชนOตาม
กรมธรรมOประกันภัยมีสิทธิเลือกให)บริษัทต)องรับผิดในการชําระหน้ีตามแบบกรมธรรมOประกันภัยหรือ
ข)อความท่ีบริษัทออกให)น้ัน หรือตามแบบหรือข)อความท่ีนายทะเบียนได)ให)ความเห็นชอบไว)แล)วก็ได) 
และไม6ว6าผู)เอาประกันภัยหรือผู)รับประโยชนOตามกรมธรรมOประกันภัยจะใช)สิทธิดังกล6าวน้ีประการใด
หรือไม6ย6อมไม6เป.นเหตุให)บริษัทพ)นความผิดท่ีบัญญัติไว)ในพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีท่ีบริษัทออกกรมธรรมOประกันภัยโดยใช)แบบหรือข)อความท่ีนายทะเบียนมิได)ให)
ความเห็นชอบตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ผู)เอาประกันภัยจะเลือกให)บริษัทต)องรับผิดตามกรมธรรมO
ประกันภัยน้ัน หรือจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตน้ันเสียและให)บริษัทคืนเบ้ียประกันภัยท้ังสิ้นท่ีได)
ชําระไว)แล)วแก6บริษัทก็ได) และไม6ว6าผู)เอาประกันภัยจะใช)สิทธิดังกล6าวน้ีประการใดหรือไม6 ย6อมไม6เป.น
เหตุให)บริษัทพ)นความผิดท่ีบัญญัติไว)ในพระราชบัญญัติน้ี 

 

                                                 
๓๑ มาตรา ๒๗/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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มาตรา ๓๐  อัตราเบ้ียประกันภัยท่ีบริษัทกําหนด จะต)องได)รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียน 

อัตราเบ้ียประกันภัยท่ีนายทะเบียนเห็นชอบไว)แล)ว เม่ือนายทะเบียนเห็นสมควรหรือ
เม่ือบริษัทร)องขอ นายทะเบียนจะสั่งให)เปลี่ยนอัตราน้ันเสียใหม6ก็ได) การเปลี่ยนอัตราใหม6ไม6มีผลกระทบ
กระเทือนกรมธรรมOประกันภัยท่ีได)กําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีนายทะเบียนได)ให)ความเห็นชอบไว)ก6อน
แล)ว 

 
มาตรา ๓๐/๑๓๒  ให)ถือว6าข)อความหรือภาพท่ีโฆษณา หรือหนังสือชักชวนเป.นส6วน

หน่ึงของกรมธรรมOประกันภัย หากข)อความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับข)อความในกรมธรรมO
ประกันภัยให)ตีความไปในทางท่ีเป.นคุณแก6ผู)เอาประกันภัยหรือผู)รับประโยชนOตามกรมธรรมOประกันภัย 
แล)วแต6กรณี 

ห)ามตัวแทนประกันชีวิตนําข)อความหรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนท่ีไม6ได)รับ
ความเห็นชอบจากบริษัทไปใช)ในการชักชวนให)บุคคลทําสัญญาประกันชีวิต 

 
มาตรา ๓๑  ห)ามมิให)บริษัทออกกรมธรรมOประกันภัยโดยระบุจํานวนเงินอันจะพึงใช)

ให)เป.นเงินตราต6างประเทศแก6ผู)เอาประกันภัยหรือผู)รับประโยชนO 
 
มาตรา ๓๒  การคํานวณผลกําไรของบริษัทว6ามีหรือไม6และเท6าใดเพ่ือประโยชนOในการ

จ6ายเงินป1นผลแก6ผู)ถือหุ)น บริษัทต)องได)รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 
มาตรา ๓๓  ห)ามมิให)บริษัทกระทําการ ดังต6อไปน้ี 
(๑) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
(๒) ลดทุนโดยมิได)รับอนุญาตเป.นหนังสือจากนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย* 
(๓) ฝากเงินไว)ที่อ่ืนนอกจากท่ีธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยO 
(๔) เก็บเงินสดไว)ที่อ่ืนนอกจากเก็บไว)ที่สํานักงานของบริษัท 
(๕) จ6ายเงินหรือทรัพยOสินอ่ืนใดให)แก6กรรมการ ผู)จัดการ ท่ีปรึกษา พนักงาน หรือ

ลูกจ)างของบริษัทเพ่ือเป.นค6านายหน)าหรือค6าตอบแทนสําหรับหรือเน่ืองจากธุรกิจหรือการกระทําใด ๆ 
เว)นแต6เป.นการจ6ายบําเหน็จ เงินเดือน โบนัส หรือเงินอย6างอ่ืนท่ีพึงจ6ายตามปกติ 

(๖) จ6ายเงินหรือทรัพยOสินอ่ืนใดให)แก6ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน)าประกันชีวิต 
นอกจากเงินค6าจ)างหรือบําเหน็จท่ีพึงจ6ายตามปกติ 

(๗) จ6ายเงินหรือทรัพยOสินอื่นใดล6วงหน)าให)แก6บุคคลใด เป.นค6านายหน)า หรือ
ค6าตอบแทนสําหรับงานท่ีจะทําให)แก6บริษัท 

(๘) จ6ายบําเหน็จให)แก6บุคคลท่ีช6วยให)มีการทําสัญญาประกันชีวิต ซึ่งมิใช6ตัวแทน
ประกันชีวิตหรือนายหน)าประกันชีวิตของบริษัท 

(๙) ซื้อหรือมีไว)ซึ่งอสังหาริมทรัพยO เว)นแต6 

                                                 
๓๒ มาตรา ๓๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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(ก) เพ่ือใช)เป.นสถานท่ีสําหรับประกอบธุรกิจหรือสําหรับใช)เพ่ือสวัสดิการของ
พนักงานหรือลูกจ)างของบริษัทตามสมควร 

(ข) เพ่ือใช)สําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีคณะกรรมการกํากับและ
ส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๘ 

(ค) เป.นอสังหาริมทรัพยOท่ีบริษัทได)มาจากการรับชําระหน้ีหรือจากการบังคับ
จํานอง 

การซื้อหรือมีไว)ซึ่งอสังหาริมทรัพยOตาม (ก) หรือ (ข) หรือการได)อสังหาริมทรัพยOมา
จากการรับชําระหน้ีตาม (ค) ต)องได)รับอนุญาตเป.นหนังสือจากนายทะเบียน ในการอนุญาตนายทะเบียน
จะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ไว)ด)วยก็ได) 

(๑๐) ให)ประโยชนOเป.นพิเศษแก6ผู)เอาประกันภัยหรือผู)รับประโยชนOตามกรมธรรมO
ประกันภัยนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว)ในกรมธรรมOประกันภัย 

(๑๑) รับชําระเบ้ียประกันภัยจากผู)เอาประกันภัยลดลงตํ่ากว6าจํานวนท่ีต)องชําระ 
(๑๒) ต้ังหรือมอบหมายบุคคลอ่ืนนอกจากตัวแทนประกันชีวิต นายหน)าประกันชีวิต 

หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหน)าท่ีเก่ียวกับการรับเงินเป.นผู)รับชําระเบ้ียประกันภัย 
(๑๓) ออกกรมธรรมOประกันภัยโดยไม6มีลายมือช่ือของกรรมการผู)มีอํานาจผูกพัน

บริษัทและไม6ได)ประทับตราของบริษัทตามท่ีได)จดทะเบียนไว) หรือไม6มีลายมือช่ือของผู)จัดการสาขา
ของบริษัทประกันชีวิตต6างประเทศตามท่ีระบุไว)ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและไม6ได)
ประทับตราของบริษัทน้ันด)วย ถ)ามี 

(๑๔) โฆษณาจูงใจอันเป.นเท็จหรือเกินความจริงเก่ียวกับบริษัทหรือธุรกิจประกันชีวิต
ของบริษัท 

(๑๕) ต้ังหรือมอบหมายบุคคลอ่ืนนอกจากตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทไปชักชวนช้ี
ช6องหรือจัดการให)บุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท  ท้ังน้ี เว)นแต6เป.นการกระทําของกรรมการ 
พนักงาน หรือลูกจ)างของบริษัทซึ่งกระทําการในนามบริษัท หรือ 

(๑๖)๓๓ ขายหรือให)อสังหาริมทรัพยOใด ๆ หรือสังหาริมทรัพยOท่ีมีมูลค6ารวมกันสูงกว6า
ท่ีนายทะเบียนกําหนดแก6กรรมการบริษัท หรือซื้อทรัพยOสินจากกรรมการบริษัท  ท้ังน้ี รวมถึงบุคคลท่ี
เก่ียวข)องกับกรรมการบริษัทตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด เว)นแต6จะได)รับความยินยอมจาก
คณะกรรมการบริษัทและได)รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

 
มาตรา ๓๔๓๔  บริษัทต)องจําหน6ายอสังหาริมทรัพยOท่ีตกเป.นของบริษัทตามมาตรา 

๓๓ (๙) ในกรณีดังต6อไปน้ี 
(๑) อสังหาริมทรัพยOท่ีบริษัทมีไว)เพ่ือใช)เป.นสถานท่ีสําหรับประกอบธุรกิจ หรือสําหรับใช)

เพ่ือสวัสดิการของพนักงานหรือลูกจ)างของบริษัท หรือเพ่ือใช)สําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนตาม
มาตรา ๓๓ (๙) (ก) หรือ (ข) ถ)ามิได)ใช)อสังหาริมทรัพยOดังกล6าวแล)วให)จําหน6ายภายในห)าป/นับแต6วันท่ี
เลิกใช) 

                                                 
๓๓ มาตรา ๓๓ (๑๖) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๔ มาตรา ๓๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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(๒) อสังหาริมทรัพยOท่ีบริษัทได)มาจากการรับชําระหน้ี หรือจากการบังคับจํานองตาม
มาตรา ๓๓ (๙) (ค) ให)จําหน6ายภายในห)าป/นับแต6วันท่ีได)มา เว)นแต6จะได)รับอนุญาตจากนายทะเบียน
ให)มีไว)เพ่ือใช)ในกิจการตามมาตรา ๓๓ (๙) (ก) หรือ (ข) 

นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาตาม (๑) และ (๒) ได)อีกตามระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด  ท้ังน้ี นายทะเบียนอาจกําหนดเง่ือนไขในการให)ขยายระยะเวลาไว)
ด)วยก็ได) 

 
มาตรา ๓๕๓๕  กรรมการ ผู)จัดการ บุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือท่ี

ปรึกษาของบริษัทต)องเป.นบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม6ตํ่ากว6าระดับปริญญาตรี หรือเป.นผู)มี
ประสบการณOในการทํางานท่ีเก่ียวข)องกับธุรกิจประกันภัย และไม6มีลักษณะต)องห)าม ดังต6อไปน้ี 

(๑) เป.นหรือเคยเป.นบุคคลล)มละลาย 
(๒) เคยต)องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให)ลงโทษจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยO 
(๓) เคยเป.นกรรมการ ผู)จัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทใน

ช6วงเวลาท่ีบริษัทน้ันถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย เว)นแต6เป.นผู)ซึ่งนายทะเบียนด)วยความเห็นชอบของคณะกรรมการแต6งต้ังให)ดํารง
ตําแหน6งเช6นว6าน้ันในช6วงเวลาดังกล6าว 

(๔) เป.นกรรมการ ผู)จัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทอ่ืนท่ีได)รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เว)นแต6จะได)รับยกเว)นตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๕) ถูกถอดถอนจากการเป.นกรรมการ ผู)จัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการ
แทนบริษัทตามมาตรา ๕๔ 

(๖) เป.นข)าราชการการเมืองหรือผู)ดํารงตําแหน6งทางการเมือง 
(๗) เป.นข)าราชการหรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งมีหน)าท่ีเก่ียวกับการควบคุมบริษัท เว)นแต6กรณีของบริษัทท่ีเป.น
รัฐวิสาหกิจ หรือได)รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพ่ือช6วยเหลือการดําเนินงานของบริษัทหรือ
เป.นผู)ได)รับแต6งต้ังตามมาตรา ๕๔ 

(๘) มีประวัติเสียหายหรือดําเนินกิจการใดท่ีมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ
รับผิดชอบหรือความรอบคอบเย่ียงผู)ประกอบวิชาชีพในฐานะเช6นน้ันจักต)องมีตามวิสัยและพฤติการณO 

 
มาตรา ๓๖๓๖  ภายใต)บังคับมาตรา ๗๑ ห)ามมิให)บริษัทมอบหมายหรือยินยอมให)

บุคคลใดทําการรับประกันชีวิตโดยใช)กรมธรรมOประกันภัยของบริษัท 
ห)ามมิให)บริษัทมอบหมายหรือยินยอมให)บุคคลใดชดใช)ค6าสินไหมทดแทนตาม

กรมธรรมOประกันภัยบางส6วนหรือท้ังหมดนอกจากการประกันต6อ เว)นแต6จะได)รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียน 

 

                                                 
๓๕ มาตรา ๓๕ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๖ มาตรา ๓๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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มาตรา ๓๗  ห)ามมิให)บริษัทประวิงการใช)เงินแก6ผู)เอาประกันภัยหรือผู)รับประโยชนOตาม
กรมธรรมOประกันภัย หรือประวิงการคืนเบ้ียประกันภัยท่ีต)องจ6าย หรือคืนโดยไม6มีเหตุอันสมควร หรือ
จ6ายหรือคืนไปโดยไม6สุจริต 

การกระทําหรือการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทท่ีจะถือว6าเป.นการฝUาฝVนตามวรรคหน่ึง ให)
เป.นไปตามหลักเกณฑO วิธีการและระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย*ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๗/๑๓๗  ในกรณีที่มีการร)องเรียนเก่ียวกับการประกันภัย การจ6ายค6าสินไหม

ทดแทน การชดใช)เงินหรือประโยชนOอ่ืนใดตามกรมธรรมOประกันภัย นายทะเบียนอาจจัดให)มีการ
พิจารณาข)อร)องเรียนและดําเนินการไกล6เกลี่ยได) 

 
มาตรา ๓๘๓๘  ภายใต)บังคับบทบัญญัติแห6งพระราชบัญญัติน้ี ให)คณะกรรมการมี

อํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขใด ๆ ให)บริษัทปฏิบัติในเร่ืองดังต6อไปน้ีได) 
(๑) การเก็บเบ้ียประกันภัย 
(๒) การประเมินราคาทรัพยOสินและหน้ีสินของบริษัท 
(๓) การประกันต6อ 
(๔) การจําแนกประเภทค6าใช)จ6าย 
(๕) การกําหนดวิธีการออกและเสนอขายกรมธรรมOประกันภัย อัตราเงินค6าเวนคืน

ตามกรมธรรมOประกันภัย อัตรามูลค6าการใช)เงินสําเร็จตามกรมธรรมOประกันภัย และอัตราขยาย
ระยะเวลาการใช)เงินตามกรมธรรมOประกันภัย และเง่ือนไขในการจ6ายเงินน้ัน 

(๖) การกําหนดอัตราค6าจ)างหรือบําเหน็จสําหรับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน)า
ประกันชีวิต 

(๗) การกําหนดแบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาท่ีใช) และข)อความของเอกสารแสดงการ
รับเงินของบริษัท 

(๘) การให)กู)ยืมเงินโดยมีกรมธรรมOประกันภัยเป.นประกัน 
(๙) การแบ6งจ6ายคืนเงินป1นผลให)แก6ผู)เอาประกันภัย 
(๑๐) การกําหนดประเภทและอัตราอย6างสูงของค6าใช)จ6ายเก่ียวกับการรับประกันภัย 
(๑๑) การรับเงิน การจ6ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน 
(๑๒) การชดใช)เงินตามสัญญาประกันชีวิต 
(๑๓) การกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
 
มาตรา ๓๙  ในการติดต6อกับประชาชน บริษัทต)องเปQดทําการตามวันและเวลาท่ี

คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*ประกาศกําหนด แต6ทั้งน้ี บริษัทจะเปQด
ทําการเกินกว6าท่ีกําหนดก็ได) 

 

                                                 
๓๗ มาตรา ๓๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๘ มาตรา ๓๘ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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มาตรา ๔๐  ให)บริษัทจัดทําสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทตาม
แบบและรายการท่ีคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*กําหนด 

เม่ือมีเหตุจะต)องลงในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีของบริษัทเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท 
ให)บริษัทลงรายการท่ีเก่ียวกับเหตุน้ันในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท  ท้ังน้ี ไม6
ช)ากว6าเจ็ดวันนับแต6วันท่ีมีเหตุอันจะต)องลงรายการน้ัน 

 
มาตรา ๔๑  ให)บริษัทเก็บรักษาสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามมาตรา ๔๐ ไว)ท่ี

สํานักงานของบริษัทไม6น)อยกว6าสิบป/นับแต6วันท่ีลงรายการคร้ังสุดท)ายในสมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชี
น้ัน หรือนับแต6วันท่ีบริษัทพ)นจากความรับผิดตามรายการท่ีมีความรับผิดหลังสุด  ท้ังน้ี แล)วแต6อย6าง
ใดจะยาวกว6า 

 
มาตรา ๔๒  ผู)มีส6วนได)เสียจะขอตรวจดูสมุดทะเบียนตามมาตรา ๔๐ เฉพาะรายการ

ท่ีตนเก่ียวข)องหรือจะขอให)บริษัทคัดสําเนารายการดังกล6าวโดยรับรองว6าถูกต)องด)วยก็ได)  ท้ังน้ี ต)อง
เสียค6าบริการตามท่ีคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*กําหนด 

 
มาตรา ๔๓๓๙  บริษัทต)องจัดทําและย่ืนงบการเงินและรายงานเก่ียวกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทต6อคณะกรรมการ ดังต6อไปน้ี 
(๑) งบการเงินรายไตรมาสท่ีผู)สอบบัญชีได)สอบทานแล)ว 
(๒) งบการเงินสําหรับรอบป/ปฏิทินท่ีล6วงมาท่ีผู)สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

ความเห็นแล)ว 
(๓) รายงานประจําป/แสดงการดําเนินงานของบริษัท 
การจัดทําและย่ืนงบการเงินและรายงานตามวรรคหน่ึง ให)เป.นไปตามแบบ

หลักเกณฑO วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด และผู)สอบบัญชีต)องเป.น
ผู)สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว6าด)วยวิชาชีพบัญชี 

สําหรับบริษัทท่ีเป.นสาขาของบริษัทประกันชีวิตต6างประเทศ นอกจากต)องดําเนินการ
ตามวรรคหน่ึงและวรรคสองแล)ว ต)องส6งรายงานประจําป/ของบริษัทประกันชีวิตต6างประเทศท่ีตนเป.น
สาขาด)วยภายในห)าเดือนนับแต6วันสิ้นป/บัญชีของบริษัทประกันชีวิตต6างประเทศน้ัน 

 
มาตรา ๔๔  ถ)าปรากฏว6ารายงานประจําป/ท่ีบริษัทส6งตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง ไม6

ถูกต)องหรือไม6มีรายการครบถ)วนบริบูรณO ให)คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย*มีอํานาจสั่งให)บริษัทแก)ไขเพ่ิมเติมให)ถูกต)องหรือครบถ)วนบริบูรณOภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*กําหนด 

ในกรณีท่ีบริษัทไม6ปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคหน่ึง ให)ถือว6าบริษัทมิได)ส6งรายงาน
ประจําป/ตามมาตรา ๔๓ 

 

                                                 
๓๙ มาตรา ๔๓ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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มาตรา ๔๕  ให)คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให)บริษัทย่ืนรายงานหรือเอกสารใด ๆ 
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยคณะกรรมการจะให)ทําคําช้ีแจงเพ่ืออธิบายหรือขยาย
ความแห6งรายงานหรือเอกสารน้ันด)วยก็ได)๔๐ 

รายงานหรือเอกสารท่ีย่ืนหรือแสดงหรือทําคําช้ีแจงเพ่ืออธิบายหรือขยายความตาม
วรรคหน่ึง บริษัทต)องทําให)ครบถ)วนตรงต6อความเป.นจริง 

 
มาตรา ๔๖๔๑  ให)บริษัทประกาศรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนตามแบบท่ี

คณะกรรมการกําหนดภายในสิบห)าวันนับแต6วันท่ีส6งงบการเงินตามมาตรา ๔๓ (๒) ในหนังสือพิมพO
รายวันท่ีออกจําหน6ายแพร6หลายอย6างน)อยหน่ึงฉบับมีระยะเวลาไม6น)อยกว6าสามวันและให)ปQดประกาศ
ไว)ในท่ีเปQดเผย ณ สํานักงานใหญ6และสํานักงานสาขาของบริษัทไม6น)อยกว6าหน่ึงเดือนด)วย 

 
มาตรา ๔๖/๑๔๒  เพ่ือประโยชนOในการให)ประชาชนได)รับทราบข)อมูลเก่ียวกับฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให)นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให)บริษัทเปQดเผยข)อมูลดังกล6าวได)
ตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๗๔๓  ให)บริษัทส6งรายงานประจําป/การคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมO

ประกันภัยท่ีรับรองโดยนักคณิตศาสตรOประกันภัยต6อคณะกรรมการตามแบบ หลักเกณฑO วิธีการ 
เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๘  ให)นายทะเบียนและพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจตรวจสอบกิจการและ

ฐานะการเงินของบริษัท และเพ่ือประโยชนOในการตรวจสอบ ให)นายทะเบียนและพนักงานเจ)าหน)าท่ีมี
อํานาจ 

(๑) เข)าไปในสํานักงานของบริษัทในระหว6างเวลาทําการเพ่ือทราบข)อเท็จจริง ในการ
น้ีให)มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ จากกรรมการ ผู)จัดการ ท่ีปรึกษา พนักงาน หรือลูกจ)าง
ของบริษัทและสอบถามบุคคลดังกล6าวได) 

(๒) เข)าไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจของบริษัท หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยว6ามีสมุดบัญชี เอกสาร หรือดวงตรา หรือหลักฐานอ่ืนอันเก่ียวกับกิจการสินทรัพยOและหน้ีสินของ
บริษัท เพ่ือตรวจสอบหรือประเมินราคาทรัพยOสินของบริษัท ในระหว6างเวลาทําการหรือในเวลา
ระหว6างพระอาทิตยOขึ้นและพระอาทิตยOตก 

(๓) สั่งให)บริษัทหรือผู)ที่เก่ียวข)องกับธุรกิจของบริษัทส6งเอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ 
(๔) เรียกบุคคลดังกล6าวใน (๑) หรือ (๓) มาให)ถ)อยคําหรือจะสั่งให)บุคคลดังกล6าวย่ืน

คําช้ีแจงแสดงข)อเท็จจริงตามท่ีต)องการก็ได) 
ในการปฏิบัติหน)าท่ีของนายทะเบียนและพนักงานเจ)าหน)าท่ีตามวรรคหน่ึงให)ผู)ท่ี

เก่ียวข)องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
                                                 

๔๐ มาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๑ มาตรา ๔๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๒ มาตรา ๔๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๓ มาตรา ๔๗ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหน)าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี นายทะเบียนและพนักงาน

เจ)าหน)าท่ีต)องแสดงบัตรประจําตัวตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเม่ือผู)ที่เก่ียวข)องร)องขอ 
 
มาตรา ๕๐  ผู)มีส6วนได)เสียชอบท่ีจะขอตรวจดูสมุดทะเบียนและเอกสารท่ีเก่ียวแก6

สมุดทะเบียนท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไว) และขอคัดสําเนาโดยมีคํารับรองของนายทะเบียนได) โดยย่ืนคํา
ขอต6อนายทะเบียนตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 
มาตรา ๕๑๔๔  บริษัทใดประสงคOจะเลิกประกอบธุรกิจประกันชีวิต ให)ย่ืนคําขอ

อนุญาตต6อคณะกรรมการ 
เพ่ือพิทักษOประโยชนOของผู)เอาประกันภัย ผู)รับประโยชนOตามกรมธรรมOประกันภัย

หรือผู)มีส6วนได)เสีย ให)คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑO วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาอย6าง
น)อยดังต6อไปน้ี ให)บริษัทต)องปฏิบัติให)แล)วเสร็จก6อนท่ีคณะกรรมการจะอนุญาตให)เลิกกิจการ 

(๑) วิธีจัดการหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรมOประกันภัยท่ียังมีผลผูกพันอยู6 
(๒) วิธีการบอกกล6าวให)ผู)เอาประกันภัย ผู)รับประโยชนOตามกรมธรรมOประกันภัยและ

ผู)มีส6วนได)เสียทราบและใช)สิทธิตามกฎหมาย 
(๓) การโอนหรือการขอรับเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ท่ีบริษัทวางไว)กับนายทะเบียนตาม

มาตรา ๒๔ 
(๔) การจัดการทรัพยOสินและหน้ีสิน ท้ังในส6วนท่ีเก่ียวกับกิจการประกันชีวิตและกิจการท่ี

ได)รับอนุญาตให)ดําเนินการตามมาตรา ๒๘ 
(๕) ระยะเวลาของการดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการอนุญาตให)เลิกประกอบธุรกิจประกันชีวิต และบริษัท

ประสงคOจะเลิกบริษัท การเลิกบริษัทให)มีผลนับแต6วันท่ีได)รับอนุญาตให)เลิกประกอบธุรกิจประกันชีวิต
และให)มีการชําระบัญชี แต6ในกรณีท่ีไม6ประสงคOจะเลิกบริษัท ให)บริษัทดําเนินการแก)ไขหนังสือ
บริคณหOสนธิโดยเปลี่ยนแปลงช่ือและวัตถุประสงคOไม6ให)เก่ียวข)องกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

ในการชําระบัญชีหรือการแก)ไขหนังสือบริคณหOสนธิ ให)ดําเนินการตามกฎหมายว6า
ด)วยบริษัทมหาชนจํากัด 

ในกรณีท่ีบริษัทซึ่งเป.นสาขาของบริษัทประกันชีวิตต6างประเทศเลิกกิจการให)มีการ
ชําระบัญชี ในการชําระบัญชีน้ันให)นําบทบัญญัติในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ มาใช)บังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๑/๑๔๕  ให)บริษัทท่ีได)รับอนุญาตให)เลิกประกอบธุรกิจประกันชีวิตส6งคืน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตต6อนายทะเบียนพร)อมกับย่ืนคําขอรับคืนหลักทรัพยOประกันท่ี
บริษัทวางไว)ตามมาตรา ๒๐  ท้ังน้ี ภายใต)บังคับมาตรา ๒๖ วรรคสองและวรรคสาม 

 

                                                 
๔๔ มาตรา ๕๑ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๕ มาตรา ๕๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๕๒  จํานวนเงินท่ีผู) เอาประกันภัย หรือผู) รับประโยชนOตามกรมธรรมO
ประกันภัย หรือทายาทของผู)เอาประกันภัยมีสิทธิได)รับตามกรมธรรมOประกันภัย หากมิได)เรียกร)อง
จากบริษัทจนล6วงพ)นอายุความแล)ว ให)บริษัทนําส6งเงินดังกล6าวเข)ากองทุนภายในหน่ึงเดือนนับแต6วันท่ี
ครบกําหนดอายุความ 

 
มาตรา ๕๓๔๖  เม่ือมีกรณีใดกรณีหน่ึงตามมาตรา ๒๗/๗ หรือปรากฏหลักฐานต6อ

นายทะเบียนว6าบริษัทใดมีฐานะหรือการดําเนินการอยู6ในลักษณะอันอาจเป.นเหตุให)เกิดความเสียหาย
แก6ผู)เอาประกันภัยหรือประชาชน นายทะเบียนด)วยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งให)
บริษัทน้ันแก)ไขฐานะหรือการดําเนินการดังกล6าวได)ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด หรือสั่งให)
เพ่ิมทุนหรือลดทุนเพ่ือให)เป.นไปตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ก็ได) 

ในกรณีท่ีบริษัทใดไม6เพ่ิมทุนหรือลดทุนภายในกําหนดเวลาท่ีนายทะเบียนสั่งตาม
วรรคหน่ึง ให)ถือว6าคําสั่งของนายทะเบียนเป.นมติท่ีประชุมผู)ถือหุ)นนับแต6วันท่ีครบกําหนดเวลาตาม
คําสั่งของนายทะเบียนดังกล6าว 

ในกรณีท่ีมีความจําเป.นรีบด6วนท่ีจะต)องให)บริษัทใดเพ่ิมทุนหรือลดทุนเพ่ือให)บริษัท
น้ันสามารถพยุงฐานะและการดําเนินการต6อไปได) นายทะเบียนด)วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จะสั่งให)บริษัทเพ่ิมทุนหรือลดทุนทันทีก็ได) โดยให)ถือว6าคําสั่งของนายทะเบียนดังกล6าวเป.นมติท่ี
ประชุมผู)ถือหุ)น 

ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุนตามวรรคสองหรือวรรคสาม มิให)นําบทบัญญัติในมาตรา 
๑๓๖ วรรคสอง (๒) มาตรา ๑๓๙ และมาตรา ๑๔๑ แห6งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
๒๕๓๕ มาใช)บังคับ 

 
มาตรา ๕๔  เม่ือปรากฏหลักฐานต6อนายทะเบียนว6าบริษัทใดมีฐานะหรือการดําเนินการ

อยู6ในลักษณะอันอาจเป.นเหตุให)เกิดความเสียหายแก6ผู)เอาประกันภัยหรือประชาชน หรือกรรมการหรือ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทใดไม6ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๕๓ 
นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให)บริษัทน้ันถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทผู)เป.นต)นเหตุดังกล6าวออกจากตําแหน6งได) 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนสั่งถอดถอนบุคคลตามวรรคหน่ึง ให)บริษัทน้ันแต6งต้ังบุคคลอ่ืน
โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนเข)าดํารงตําแหน6งดังกล6าวแทนภายในหน่ึงเดือนนับแต6วันถอดถอน 

ในกรณีที่บริษัทใดไม6ถอดถอนบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือถอดถอนแล)วไม6แต6งต้ังบุคคล
อ่ืนเข)าดํารงตําแหน6งแทนตามวรรคสอง นายทะเบียนด)วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับและ
ส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย* มีอํานาจสั่งถอดถอนบุคคลดังกล6าวหรือแต6งต้ังบุคคลใดบุคคล
หน่ึงหรือหลายคนไปดํารงตําแหน6งเป.นเวลาไม6เกินสามป/ และมิให)นําความในมาตรา ๓๕ (๔) มาใช)
บังคับ 

ให)ผู)ซึ่งนายทะเบียนแต6งต้ังตามวรรคสามได)รับค6าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการกํากับ
และส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*กําหนด โดยให)จ6ายจากทรัพยOสินของบริษัทน้ัน และใน

                                                 
๔๖ มาตรา ๕๓ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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ระหว6างเวลาท่ีบุคคลดังกล6าวดํารงตําแหน6งอยู6 ผู)ถือหุ)นของบริษัทจะมีมติเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง
คําสั่งของนายทะเบียนมิได) 

บุคคลซึ่งถูกถอดถอนตามคําสั่งของนายทะเบียนจะเข)าไปเก่ียวข)องหรือดําเนินการใด ๆ 
ในบริษัทน้ันไม6ได)ไม6ว6าโดยทางตรงและทางอ)อม 

ให)ถือว6าคําสั่งของนายทะเบียนท่ีให)ถอดถอนหรือแต6งต้ังตามมาตราน้ีเป.นมติของท่ี
ประชุมผู)ถือหุ)น 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ แล)ว แต6

ฐานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัทก็ยังไม6ดีข้ึน รัฐมนตรีจะสั่งให)มีการควบคุมบริษัทน้ัน หรือ
จะมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทน้ันเสียก็ได) 

 
มาตรา ๕๖  เม่ือมีการควบคุมบริษัทใด ให)นายทะเบียนแจ)งคําสั่งน้ันไปยังบริษัท 

และให)ปQดคําสั่งน้ันไว)ในท่ีเปQดเผย ณ สํานักงานของบริษัทน้ัน กับท้ังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ
หนังสือพิมพOรายวันท่ีออกจําหน6ายในท)องถ่ินท่ีสํานักงานใหญ6ของบริษัทต้ังอยู6อย6างน)อยสองฉบับ  

 
มาตรา ๕๗  เม่ือมีการควบคุมบริษัทใด ให)รัฐมนตรีต้ังคณะกรรมการควบคุมบริษัท

น้ันประกอบด)วยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอ่ืนอีกไม6น)อยกว6าสองคน คณะกรรมการ
ควบคุมบริษัท*มีอํานาจและหน)าท่ีดําเนินกิจการของบริษัทน้ันได)ทุกประการและให)ประธานกรรมการ
เป.นผู)แทนของบริษัทน้ัน  ท้ังน้ี มิให)นําความในมาตรา ๓๕ (๔) มาใช)บังคับ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม6อาจปฏิบัติหน)าท่ีได) ให)รัฐมนตรีแต6งต้ังกรรมการคนใด
คนหน่ึงเป.นผู)ปฏิบัติหน)าท่ีแทน 

คณะกรรมการควบคุมบริษัท*มีอํานาจมอบหมายให)กรรมการ พนักงานและลูกจ)าง
ของบริษัทท่ีถูกควบคุมหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติหน)าท่ีใด ๆ ของบริษัทได) 

การต้ังคณะกรรมการควบคุมบริษัท*และการแต6งต้ังกรรมการปฏิบัติหน)าท่ีแทน
ประธานกรรมการให)ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕๘  เม่ือมีการควบคุมบริษัทใด ห)ามมิให)กรรมการและพนักงานของบริษัท

ดําเนินกิจการของบริษัทน้ัน เว)นแต6จะได)รับมอบหมายจากคณะกรรมการควบคุมบริษัท 
 
มาตรา ๕๙  เม่ือมีการควบคุมบริษัทใด ให)กรรมการ พนักงานและลูกจ)างของบริษัท

น้ันจัดการตามควร เพ่ือปกป[องรักษาทรัพยOสินและประโยชนOของบริษัทไว) และรีบรายงานกิจการและ
มอบทรัพยOสินพร)อมด)วยสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา และสิ่งอ่ืนอันเก่ียวกับกิจการและทรัพยOสินของ
บริษัทให)แก6คณะกรรมการควบคุมบริษัทน้ันโดยมิชักช)า 

 
มาตรา ๖๐  คณะกรรมการควบคุมบริษัทมีอํานาจสั่งให)บุคคลใด ๆ มาให)ถ)อยคํา หรือ

ให)แสดง หรือส6งสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตราและหลักฐานอ่ืนอันเก่ียวกับกิจการและทรัพยOสินของ
บริษัทท่ีถูกควบคุม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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มาตรา ๖๑  เม่ือคณะกรรมการควบคุมบริษัทเห็นว6าบริษัทท่ีถูกควบคุมจะดําเนิน
กิจการของตนเองต6อไปได) ให)รายงานต6อรัฐมนตรี ถ)ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีคําสั่งให)เลิกการควบคุม
เสียก็ได) เม่ือรัฐมนตรีมีคําสั่งเช6นว6าน้ัน ให)นายทะเบียนแจ)งคําสั่งน้ันไปยังบริษัทและให)ประกาศคําสั่งใน
ราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพOรายวันท่ีออกจําหน6ายในท)องถ่ินท่ีสํานักงานใหญ6ของบริษัทต้ังอยู6
อย6างน)อยสองฉบับ 

 
มาตรา ๖๒  เม่ือคณะกรรมการควบคุมบริษัทเห็นว6าบริษัทท่ีถูกควบคุมไม6อาจ

ดําเนินกิจการต6อไปได) และมีเหตุสมควรเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามมาตรา ๖๔ 
ให)รายงานต6อรัฐมนตรี ถ)ารัฐมนตรีเห็นว6ามีเหตุอันสมควรจะมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตของบริษัทน้ันเสียตามมาตรา ๖๔ ก็ได) 

 
มาตรา ๖๓  คณะกรรมการควบคุมบริษัทอาจได)รับเงินค6าตอบแทนในการปฏิบัติ

หน)าท่ีตามท่ีคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*กําหนด โดยให)จ6ายจาก
ทรัพยOสินของบริษัท 

 
หมวด ๓ 

การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
   

 
มาตรา ๖๔  รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เม่ือ

ปรากฏแก6รัฐมนตรีว6าบริษัท 
(๑) มีหน้ีสินเกินกว6าทรัพยOสินหรือมีฐานะการเงินไม6ม่ันคงอันอาจเกิดความเสียหายแก6ผู)

เอาประกันภัยหรือประชาชน 
(๒) ฝUาฝVนบทบัญญัติแห6งพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวง เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรี

กําหนด หรือประกาศท่ีออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัติน้ี หรือไม6ปฏิบัติตามคําสั่งของ
รัฐมนตรี นายทะเบียนหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ในเม่ืออาจทําให)
เกิดความเสียหายแก6ผู)เอาประกันภัยหรือประชาชน 

(๓) หยุดประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยไม6มีเหตุอันสมควร 
(๔) ประวิงการจ6ายเงินท่ีต)องใช)ตามกรมธรรมOประกันภัย หรือประวิงการคืนเบ้ีย

ประกันภัยท่ีต)องจ6ายหรือคืนโดยไม6มีเหตุอันสมควร หรือจ6ายหรือคืนไปโดยไม6สุจริต 
(๕) ถ)าประกอบธุรกิจประกันชีวิตต6อไปจะทําให)เกิดความเสียหายแก6ผู)เอาประกันภัย

หรือประชาชน 
 
มาตรา ๖๕  เม่ือบริษัทใดถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตให)

บริษัทน้ันเลิกกันนับแต6วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและให)มีการชําระบัญชี ในการชําระบัญชีน้ันให)
คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*แต6งต้ังผู)ชําระบัญชี การใดท่ีเป.น
อํานาจหน)าท่ีของท่ีประชุมใหญ6ผู)ถือหุ)นให)เป.นอํานาจหน)าท่ีของนายทะเบียน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๖๖  เพ่ือประโยชนOแก6การชําระบัญชี ให)ถือว6าบริษัทซึ่งเป.นสาขาของบริษัท
ประกันชีวิตต6างประเทศเป.นบริษัทจํากัด และเพ่ือประโยชนOแก6การน้ี ให)ถือว6านายทะเบียนและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*เป.นนายทะเบียนหุ)นส6วน
บริษัทหรือสํานักงานทะเบียนหุ)นส6วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ6งและพาณิชยO แล)วแต6กรณี และ
การเสนอรายงานต6อท่ีประชุมใหญ6ผู)ถือหุ)น ให)เสนอต6อนายทะเบียน แต6ท้ังน้ี ไม6กระทบถึงสิทธิเรียกร)องใด 
ๆ ท่ีมีต6อบริษัทประกันชีวิตต6างประเทศน้ัน 

 
มาตรา ๖๖/๑๔๗  ให)นําบทบัญญัติว6าด)วยการชําระบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ6ง

และพาณิชยOหรือกฎหมายว6าด)วยบริษัทมหาชนจํากัด แล)วแต6กรณี มาใช)บังคับแก6บริษัทท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เว)นแต6ที่ได)บัญญัติไว)เป.นการเฉพาะตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖๖/๒๔๘  นับแต6วันท่ีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
(๑) ให)นายทะเบียนส6งมอบหลักทรัพยOประกันท่ีบริษัทวางไว)ตามมาตรา ๒๐ และเงิน

สํารองตามมาตรา ๒๓ ท่ีวางไว)กับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ ให)แก6ผู)ชําระบัญชีภายในสามสิบวัน 
(๒) ให)กรรมการ ผู)จัดการ บุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท ท่ีปรึกษา และ

พนักงานของบริษัท ส6งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต6าง ๆ ท้ังหมดของบริษัทให)แก6ผู)ชําระบัญชี
ภายในเจ็ดวัน 

 
มาตรา ๖๖/๓๔๙  ภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีได)รับการแต6งต้ัง ให)ผู)ชําระบัญชีส6ง

จดหมายลงทะเบียนไปรษณียOไปยังเจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยท่ีปรากฏ
ช่ือในบัญชีและเอกสารของบริษัทเพ่ือให)ผู)น้ันย่ืนคําทวงหน้ีต6อผู)ชําระบัญชี พร)อมท้ังให)ประกาศว6า
บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และให)เจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิด
จากการเอาประกันภัยย่ืนคําทวงหน้ีต6อผู)ชําระบัญชีภายในหกสิบวันนับแต6วันท่ีกําหนดในประกาศ เม่ือ
เจ)าหน้ีดังกล6าวได)ย่ืนคําทวงหน้ีแล)ว ให)อายุความสะดุดหยุดลง 

ภายในหน่ึงร)อยย่ีสิบวันนับแต6วันครบกําหนดเวลาย่ืนคําทวงหน้ีตามวรรคหน่ึง ให)ผู)
ชําระบัญชีตรวจสอบจํานวนเจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัย และจํานวนหน้ี
ท่ีเจ)าหน้ีดังกล6าวแต6ละรายมีสิทธิได)รับชําระหน้ีทุกสัญญารวมกัน และให)ผู)ชําระบัญชีนําหลักทรัพยO
ประกันและเงินสํารองท่ีได)รับการส6งมอบจากนายทะเบียนตามมาตรา ๖๖/๒ (๑) มาชําระหน้ีให)แก6
เจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัยท่ีย่ืนคําทวงหน้ีต6อผู)ชําระบัญชีเฉพาะเจ)าหน้ี
ท่ีไม6มีข)อโต)แย)งตามส6วนเฉลี่ยของมูลหน้ีก6อนท่ีจะร)องขอต6อศาลให)มีคําสั่งให)บริษัทล)มละลาย หลังจาก
น้ันให)ผู)ชําระบัญชีออกหนังสือรับรองให)เจ)าหน้ีแต6ละราย รวมท้ังให)แจ)งข)อมูลรายช่ือเจ)าหน้ี จํานวน
หน้ี จํานวนหน้ีท่ีได)รับชําระแล)ว จํานวนหน้ีคงเหลือ และรายละเอียดเก่ียวกับเจ)าหน้ีดังกล6าวให)นาย
ทะเบียนและกองทุนทราบด)วย 

การประกาศตามวรรคหน่ึง ให)ผู)ชําระบัญชีประกาศในหนังสือพิมพOท่ีจําหน6าย
แพร6หลายท่ัวประเทศไม6น)อยกว6าสามฉบับเป.นเวลาสามวันติดต6อกันด)วย 
                                                 

๔๗ มาตรา ๖๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๘ มาตรา ๖๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๙ มาตรา ๖๖/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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ลักษณะของมูลหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยตามวรรคหน่ึง และการแจ)งข)อมูล
รายช่ือเจ)าหน้ีจํานวนหน้ี จํานวนหน้ีท่ีได)รับชําระแล)ว จํานวนหน้ีคงเหลือ และรายละเอียดเก่ียวกับ
เจ)าหน้ีตามวรรคสอง ให)เป.นไปตามหลักเกณฑOที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๖๖/๔๕๐  ในการขายหรือโอนสินทรัพยO หน้ีสิน หรือภาระผูกพันของบริษัทท่ี

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตของผู)ชําระบัญชี มิให)นํามาตรา ๒๓๗ และมาตรา 
๓๐๖ แห6งประมวลกฎหมายแพ6งและพาณิชยO  หรือมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แห6ง
พระราชบัญญัติล)มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาใช)บังคับ แล)วแต6กรณี 

การขายหรือโอนสินทรัพยOของบริษัทตามวรรคหน่ึง หากเป.นการขายหรือโอน
สินทรัพยOท่ีมีหลักประกันเป.นอย6างอ่ืนท่ีมิใช6สิทธิจํานอง สิทธิจํานํา หรือสิทธิอันเกิดข้ึนแต6การคํ้า
ประกัน ซึ่งย6อมตกแก6ผู)รับโอนตามมาตรา ๓๐๕ แห6งประมวลกฎหมายแพ6งและพาณิชยOแล)ว ให)
หลักประกันเป.นอย6างอ่ืนน้ันตกแก6บุคคลท่ีรับซื้อหรือรับโอน แล)วแต6กรณี 

ในการขายหรือโอนสินทรัพยO หน้ีสิน หรือภาระผูกพันของบริษัทตามวรรคหน่ึง ถ)ามี
การฟ[องบังคับสิทธิเรียกร)องเป.นคดีอยู6ในศาล ให)บุคคลท่ีรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยO หน้ีสิน หรือภาระ
ผูกพันเข)าสวมสิทธิเป.นคู6ความแทนในคดีดังกล6าว และอาจนําพยานหลักฐานใหม6มาแสดงคัดค)าน
เอกสารท่ีได)ย่ืนไว)แล)ว ถามค)านพยานท่ีสืบมาแล)วและคัดค)านพยานหลักฐานท่ีได)สืบไปแล)วได) แต6หาก
การคัดค)านหรือถามค)านพยานดังกล6าวจะก6อให)เกิดความไม6เป.นธรรมแก6คู6ความ ศาลอาจไม6อนุญาตก็
ได) และในกรณีที่ศาลได)มีคําพิพากษาบังคับตามสิทธิเรียกร)องน้ันแล)ว ก็ให)เข)าสวมสิทธิเป.นเจ)าหน้ีตาม
คําพิพากษาน้ันได) 

 
มาตรา ๖๗  ผู)ชําระบัญชีซึ่งคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย*แต6งต้ังตามมาตรา ๖๕ อาจได)รับเงินค6าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการกํากับและส6งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย*กําหนด โดยให)จ6ายจากทรัพยOสินของบริษัท 

 
หมวด ๔ 

ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน)าประกันชีวิต 
   

 
มาตรา ๖๘๕๑  ผู)ใดจะกระทําการเป.นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน)าประกันชีวิตต)อง

ได)รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาต ให)เป.นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
ใบอนุญาตเป.นตัวแทนประกันชีวิต ให)ระบุด)วยว6าเป.นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท

ใด 
 
มาตรา ๖๙  ผู)ขอรับใบอนุญาตเป.นตัวแทนประกันชีวิต ต)องมีคุณสมบัติ ดังต6อไปน้ี 
(๑) บรรลุนิติภาวะ 

                                                 
๕๐ มาตรา ๖๖/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๑ มาตรา ๖๘ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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(๒) มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
(๓) ไม6เป.นคนวิกลจริตหรือจิตฟ1\นเฟVอนไม6สมประกอบ 
(๔) ไม6เคยต)องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให)จําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยOท่ี

กระทําโดยทุจริต เว)นแต6ได)พ)นโทษมาแล)วไม6น)อยกว6าห)าป/ก6อนวันขอรับใบอนุญาต 
(๕)๕๒ ไม6เป.นบุคคลล)มละลาย 
(๖) ไม6เป.นนายหน)าประกันชีวิต 
(๗)๕๓ ไม6เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป.นตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเป.น

นายหน)าประกันชีวิตในระยะเวลาห)าป/ก6อนวันขอรับใบอนุญาต 
(๘) ได)รับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการกํากับและ

ส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*ประกาศกําหนดหรือสอบความรู)เก่ียวกับการประกันชีวิตได)ตาม
หลักสูตรและวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗๐  ผู)มีคุณสมบัติตามมาตรา ๖๙ ซึ่งประสงคOจะเป.นตัวแทนประกันชีวิตของ

บริษัทใด ให)ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเป.นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทน้ันต6อนายทะเบียนพร)อมด)วย
หนังสือแสดงความต)องการของบริษัทให)ผู)น้ันเป.นตัวแทนประกันชีวิตและหนังสือรับรองว6าผ6านการ
อบรมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผ6านการ
อบรมตามหลักสูตรและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยประกาศกําหนด๕๔ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให)เป.นไปตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด๕๕ 

ผู)ท่ีเป.นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใดอยู6แล)ว อาจขอรับใบอนุญาตเป.นตัวแทน
ประกันชีวิตของบริษัทอ่ืนอีกได) คําขอรับใบอนุญาตเช6นว6าน้ี ผู)ขอต)องย่ืนหนังสือแสดงความยินยอม
ของบริษัทท่ีผู)น้ันเป.นตัวแทนประกันชีวิตอยู6แล)วพร)อมด)วยหนังสือแสดงความต)องการของบริษัทใหม6ท่ี
ต)องมีข)อความแสดงไว)ด)วยว6าบริษัทใหม6น้ันได)ทราบแล)วว6าผู)ขอเป.นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใด
อยู6แล)ว เม่ือนายทะเบียนได)ออกใบอนุญาตแล)วให)แจ)งบริษัทท่ีเก่ียวข)องทราบ 

หนังสือแสดงความต)องการตามวรรคหน่ึงและหนังสือแสดงความยินยอมตามวรรค
สาม ให)เป.นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 
มาตรา ๗๐/๑๕๖  บริษัทต)องร6วมรับผิดกับตัวแทนประกันชีวิตต6อความเสียหายท่ี

ตัวแทนประกันชีวิตน้ันได)ก6อข้ึนจากการกระทําการเป.นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท 
 

                                                 
๕๒ มาตรา ๖๙ (๕) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๓ มาตรา ๖๙ (๗) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๔ มาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๕ มาตรา ๗๐ วรรคสอง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๖ มาตรา ๗๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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มาตรา ๗๐/๒๕๗  ในการปฏิบัติหน)าท่ีหรือกระทําการเป.นตัวแทนประกันชีวิตของ
บริษัทตัวแทนประกันชีวิตต)องไม6แสดงข)อความอันเป.นเท็จหรือปกปQดข)อความจริงซึ่งควรบอกให)แจ)ง 
และต)องปฏิบัติตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีตัวแทนประกันชีวิตไม6ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ไม6เป.นเหตุให)เสื่อมสิทธิของผู)
เอาประกันภัย ผู)รับประโยชนOตามกรมธรรมOประกันภัย หรือบุคคลท่ีเก่ียวข)อง 

 
มาตรา ๗๑๕๘  ให)ตัวแทนประกันชีวิตมีสิทธิรับเบ้ียประกันภัยในนามของบริษัท 
ตัวแทนประกันชีวิตอาจทําสัญญาประกันชีวิตในนามของบริษัทได)เม่ือได)รับหนังสือ

มอบอํานาจจากบริษัท 
นายหน)าประกันชีวิตหรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหน)าท่ีเก่ียวกับการรับเงินอาจรับ

เบ้ียประกันภัยในนามของบริษัทได) เม่ือได)รับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคสองและวรรคสามให)ทําตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนกําหนด 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แม)มิได)ทําตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนดก็ไม6เป.นเหตุ

ให)เสื่อมสิทธิของผู)เอาประกันภัย ผู)รับประโยชนOตามกรมธรรมOประกันภัยหรือบุคคลท่ีเก่ียวข)อง 
 
มาตรา ๗๑/๑๕๙  ตัวแทนประกันชีวิตต)องแสดงใบอนุญาตเป.นตัวแทนประกันชีวิตทุก

คร้ังท่ีมีการชักชวนให)บุคคลทําสัญญาประกันชีวิต หรือรับเบ้ียประกันภัยในนามของบริษัท 
ตัวแทนประกันชีวิตต)องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัททุกคร้ังท่ีมีการรับเบ้ีย

ประกันภัยในนามของบริษัท 
 
มาตรา ๗๑/๒๖๐  นายหน)าประกันชีวิตหรือพนักงานของบริษัทต)องแสดงหนังสือ

มอบอํานาจจากบริษัททุกคร้ังท่ีมีการรับเบ้ียประกันภัยในนามของบริษัท 
นายหน)าประกันชีวิตหรือพนักงานของบริษัทต)องออกเอกสารแสดงการรับเงินของ

บริษัททุกคร้ังท่ีมีการรับเบ้ียประกันภัยในนามของบริษัท 
ความในวรรคหน่ึงไม6ใช)บังคับแก6พนักงานของบริษัทซึ่งปฏิบัติหน)าท่ีรับเบ้ีย

ประกันภัย ณ สํานักงานของบริษัท 
 
มาตรา ๗๒  บุคคลธรรมดาซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป.นนายหน)าประกันชีวิตได) ต)อง

ไม6เป.นตัวแทนประกันชีวิต หรือเป.นกรรมการ ผู)จัดการ พนักงาน หรือลูกจ)างของบริษัทใด  และให)นํา
ความในมาตรา ๖๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) และ (๘) มาใช)บังคับโดยอนุโลม 

นิติบุคคลอาจขอรับใบอนุญาตเป.นนายหน)าประกันชีวิตได)เม่ือ 
(๑) นิติบุคคลน้ันมีสํานักงานใหญ6ในประเทศไทย 
(๒) กิจการดังกล6าวอยู6ในขอบวัตถุประสงคOของนิติบุคคลน้ัน 

                                                 
๕๗ มาตรา ๗๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๘ มาตรา ๗๑ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๙ มาตรา ๗๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๐ มาตรา ๗๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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(๓) นิติบุคคลน้ันมีพนักงานหรือลูกจ)างท่ีได)รับใบอนุญาตเป.นนายหน)าประกันชีวิตตาม
พระราชบัญญัติน้ีเป.นผู)ทําการแทนนิติบุคคลดังกล6าว และ 

(๔)๖๑ นิติบุคคลน้ันต)องไม6เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป.นนายหน)าประกันชีวิตใน
ระยะเวลาห)าป/ก6อนวันขอรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๗๓  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๒ ประสงคOจะ

เป.นนายหน)าประกันชีวิต ให)ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต6อนายทะเบียน 
การออกใบอนุญาตให)นิติบุคคลเป.นนายหน)าประกันชีวิต ให)เป.นไปตามหลักเกณฑO

และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*กําหนด 
คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตตามมาตราน้ี ให)ทําตามแบบท่ีนายทะเบียน

กําหนด 
 
มาตรา ๗๔  นายหน)าประกันชีวิตต)องมีสํานักงานตามท่ีระบุไว)ในคําขอรับใบอนุญาต

เป.นนายหน)าประกันชีวิต ในกรณีย)ายสํานักงาน ต)องแจ)งต6อนายทะเบียนเป.นหนังสือภายในห)าวันนับ
แต6วันท่ีย)าย 

 
มาตรา ๗๕  ให)นายหน)าประกันชีวิตจัดทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสาร

เก่ียวกับธุรกิจของตนตามแบบและรายการท่ีคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย*กําหนด 

เม่ือมีเหตุจะต)องลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารตามวรรคหน่ึงให)นายหน)า
ประกันชีวิตลงรายการเก่ียวกับเหตุน้ันในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเช6นว6าน้ันภายในเจ็ดวันนับ
แต6วันท่ีมีเหตุจะต)องลงรายการน้ัน 

 
มาตรา ๗๖  ให)นายหน)าประกันชีวิตเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสาร

เก่ียวกับธุรกิจของตนรวมท้ังเอกสารประกอบการลงสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีไว)ท่ีสํานักงานของตน
ไม6น)อยกว6าห)าป/นับแต6วันลงรายการคร้ังสุดท)ายในสมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชีน้ัน 

 
มาตรา ๗๗๖๒  ใบอนุญาตเป.นตัวแทนประกันชีวิตและใบอนุญาตเป.นนายหน)า

ประกันชีวิตให)มีอายุหน่ึงป/นับแต6วันท่ีออกใบอนุญาต ถ)าผู)รับใบอนุญาตดังกล6าวประสงคOจะขอต6ออายุ
ใบอนุญาต ให)ย่ืนคําขอต6ออายุใบอนุญาตต6อนายทะเบียนภายในกําหนดสองเดือนก6อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ โดยผู)ขอต6ออายุใบอนุญาตต)องมีหนังสือรับรองว6าผ6านการฝTกอบรมเพ่ิมเติมจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผ6านการอบรมตามหลักสูตรและ
วิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด 

ถ)าผู)ได)รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงได)ต6ออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดต6อกันแล)ว และ
ได)ย่ืนคําขอต6ออายุใบอนุญาต ให)ใบอนุญาตท่ีออกให)ต6อไปมีอายุคร้ังละห)าป/ 
                                                 

๖๑ มาตรา ๗๒ วรรคสอง (๔) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๖๒ มาตรา ๗๗ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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การขอต6ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให)เป.นไปตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗๘  นายหน)าประกันชีวิตผู)ใด ได)รับแต6งต้ังให)เป.นกรรมการ ผู)จัดการ 

พนักงานหรือลูกจ)างในบริษัทใด ให)ใบอนุญาตเป.นนายหน)าประกันชีวิตของผู)น้ันสิ้นสุดลง 
 
มาตรา ๗๙  ในกรณีท่ีบริษัทได)ส6งมอบกรมธรรมOประกันภัยแก6ผู)เอาประกันภัยหรือ

ผู)รับประโยชนOตามกรมธรรมOประกันภัยน้ันแล)วก็ดี หรือได)ส6งมอบแก6นายหน)าประกันชีวิตเพ่ือส6งมอบ
แก6ผู)เอาประกันภัยหรือผู)รับประโยชนOตามกรมธรรมOประกันภัยน้ันก็ดี ให)สันนิษฐานไว)ก6อนว6าผู)เอา
ประกันภัยรายน้ันได)ชําระเบ้ียประกันภัยแก6บริษัทแล)ว 

 
มาตรา ๘๐  เพ่ือประโยชนOในการตรวจสอบการปฏิบัติของนายหน)าประกันชีวิต 

นายทะเบียนและพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจเรียกให)นายหน)าประกันชีวิตมาให)ถ)อยคําหรือสั่งให)ส6ง
สมุดทะเบียน สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ หรือให)ส6งรายงานตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน
กําหนดเพ่ือตรวจสอบหรือจะเข)าไปในสํานักงานของบุคคลดังกล6าวในเวลาระหว6างพระอาทิตยOข้ึนและ
พระอาทิตยOตกเพ่ือตรวจสอบดังกล6าวก็ได) ในการน้ีนายหน)าประกันชีวิตต)องอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 

 
มาตรา ๘๑๖๓  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป.นตัวแทนประกันชีวิต หรือ

ใบอนุญาตเป.นนายหน)าประกันชีวิต เม่ือปรากฏแก6นายทะเบียนว6าตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน)า
ประกันชีวิต 

(๑) กระทําการอันเป.นการฝUาฝVนบทบัญญัติแห6งพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) ฝUาฝVนหรือไม6ปฏิบัติตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนหรือ

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๒ แล)วแต6กรณี 
(๔) ดําเนินงานทําให)เกิดหรืออาจทําให)เกิดความเสียหายแก6ผู)เอาประกันภัย ผู)รับ

ประโยชนOตามกรมธรรมOประกันภัย หรือประชาชน 
เม่ือนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงแล)ว ให)แจ)งคําสั่งน้ันไปยังผู)ถูก

สั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๘๒  ผู) ถูกสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๘๑ มีสิทธิอุทธรณOต6อ

คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*ภายในสิบห)าวันนับแต6วันท่ีได)ทราบ
คําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*ให)เป.นท่ีสุด 

 

                                                 
๖๓ มาตรา ๘๑ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๘๓  ห)ามมิให)ผู)ใดชักชวน แนะนํา หรือกระทําด)วยประการใด ๆ เพ่ือให)
บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับผู)ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในต6างประเทศหรือกับบุคคลใด ๆ นอกจากผู)
ท่ีได)รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติน้ี 

ความในวรรคหน่ึง มิให)ใช)บังคับแก6กรณีท่ีนายหน)าประกันชีวิตซึ่งได)รับใบอนุญาต
จากนายทะเบียนให)ทําการช้ีช6องหรือจัดการให)ผู)ท่ีได)รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม
พระราชบัญญัติน้ีทําสัญญาประกันต6อกับผู)ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในต6างประเทศ 

 
หมวด ๔/๑ 

นักคณิตศาสตรOประกันภัย๖๔ 
   

 
มาตรา ๘๓/๑๖๕  รายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมOประกันภัยของ

บริษัทต)องผ6านการรับรองโดยนักคณิตศาสตรOประกันภัย 
 
มาตรา ๘๓/๒๖๖  ผู)ใดจะเป.นนักคณิตศาสตรOประกันภัยต)องได)รับใบอนุญาตจากนาย

ทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาต ให)เป.นไปตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๘๓/๓๖๗  ผู)ขอรับใบอนุญาตเป.นนักคณิตศาสตรOประกันภัยต)องมีคุณสมบัติ 

ดังต6อไปน้ี 
(๑) สําเร็จการศึกษาทางคณิตศาสตรOประกันภัยตามหลักสูตรหรือวิชาท่ีนายทะเบียน

ประกาศกําหนดจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง และปฏิบัติงานด)านคณิตศาสตรOประกันภัยหรือ
สถิติที่เก่ียวข)องกับการประกันภัยท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดมาแล)วไม6น)อยกว6าห)าป/ หรือ 

(๒) เป.นสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตรOประกันภัยท่ีนายทะเบียน
ประกาศกําหนด 

ประกาศของนายทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให)ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘๓/๔๖๘  ผู)ขอรับใบอนุญาตเป.นนักคณิตศาสตรOประกันภัยต)องไม6มีลักษณะ

ต)องห)าม ดังต6อไปน้ี 

                                                 
๖๔ หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตรOประกันภัย มาตรา ๘๓/๑ ถึงมาตรา ๘๓/๑๐ เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๕ มาตรา ๘๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๖ มาตรา ๘๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๗ มาตรา ๘๓/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๘ มาตรา ๘๓/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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(๑) เคยต)องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให)ลงโทษจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยO หรือ
ความผิดตามมาตรา ๑๑๔/๑ หรือมาตรา ๑๑๔/๒ เว)นแต6ได)พ)นโทษมาแล)วไม6น)อยกว6าห)าป/ก6อนวันขอรับ
ใบอนุญาต 

(๒) เป.นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟ1\นเฟVอนไม6สมประกอบ คนไร)ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร)ความสามารถ 

(๓) เป.นบุคคลล)มละลาย 
(๔) อยู6ในระหว6างถูกพักใช)ใบอนุญาตเป.นนักคณิตศาสตรOประกันภัย 
(๕) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป.นนักคณิตศาสตรOประกันภัยในระยะเวลาห)าป/ก6อน

วันขอรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๘๓/๕๖๙  ใบอนุญาตเป.นนักคณิตศาสตรOประกันภัยให)มีอายุสองป/นับแต6วันท่ี

ออกใบอนุญาต 
การขอต6ออายุใบอนุญาต ให)ผู)ได)รับใบอนุญาตย่ืนคําขอภายในกําหนดสองเดือนก6อน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ และเม่ือได)ย่ืนคําขอแล)วให)ถือว6าผู)ย่ืนคําขออยู6ในฐานะผู)ได)รับใบอนุญาตจนกว6าจะ
ได)รับแจ)งคําสั่งไม6อนุญาต 

การขอต6ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให)เป.นไปตามหลักเกณฑO วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘๓/๖๗๐  นักคณิตศาสตรOประกันภัยต)องจัดทํารายงานหรือเอกสารท่ี

เก่ียวข)องกับรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมOประกันภัยหรือรายงานการวิเคราะหOทาง
คณิตศาสตรOอ่ืน ๆ ตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด โดยนายทะเบียนจะให)ทําคํา
ช้ีแจงเพ่ืออธิบายหรือขยายความแห6งรายงานหรือเอกสารน้ันด)วยก็ได) 

 
มาตรา ๘๓/๗๗๑  นักคณิตศาสตรOประกันภัยต)องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห6งวิชาชีพ

ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘๓/๘๗๒  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช)ใบอนุญาตเป.นนักคณิตศาสตรO

ประกันภัยเม่ือปรากฏแก6นายทะเบียนว6านักคณิตศาสตรOประกันภัย 
(๑) ไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๘๓/๖ หรือมาตรา ๘๓/๗ 
(๒) รับรองรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมOประกันภัยโดยขาดความ

ระมัดระวัง 
การสั่งพักใช)ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให)นายทะเบียนกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร

แต6ไม6เกินคร้ังละหน่ึงป/ 
 

                                                 
๖๙ มาตรา ๘๓/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๐ มาตรา ๘๓/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๑ มาตรา ๘๓/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๒ มาตรา ๘๓/๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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มาตรา ๘๓/๙๗๓ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป.นนักคณิตศาสตรO
ประกันภัยเม่ือปรากฏแก6นายทะเบียนว6านักคณิตศาสตรOประกันภัย 

(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘๓/๓ หรือมีลักษณะต)องห)ามตามมาตรา ๘๓/๔ 
(๒) เคยถูกสั่งพักใช)ใบอนุญาตมาแล)วและกระทําการอย6างหน่ึงอย6างใดตามมาตรา 

๘๓/๘ อีก 
 
มาตรา ๘๓/๑๐๗๔  ผู) ถูกสั่งพักใช)ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป.นนัก

คณิตศาสตรOประกันภัยตามมาตรา ๘๓/๘ หรือมาตรา ๘๓/๙ มีสิทธิอุทธรณOต6อคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแต6วันท่ีได)รับแจ)งคําสั่ง และให)คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOให)แล)วเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแต6วันท่ีได)รับอุทธรณO 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให)เป.นท่ีสุด 
 

หมวด ๕ 
กองทุนประกันชีวิต๗๕ 

   
 

มาตรา ๘๔๗๖  ให)จัดต้ังกองทุนข้ึนเรียกว6า “กองทุนประกันชีวิต” มีฐานะเป.นนิติ
บุคคล มีวัตถุประสงคOเพ่ือคุ)มครองเจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณี
บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพ่ือพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให)มีความ
ม่ันคงและเสถียรภาพ๗๗ 

กองทุนไม6เป.นส6วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว6าด)วยวิธีการงบประมาณ 
 
มาตรา ๘๕๗๘  กองทุนประกอบด)วย 
(๑) เงินและทรัพยOสินท่ีได)รับโอนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(๒) เงินท่ีได)รับตามมาตรา ๕๒ 
(๓) เงินท่ีได)รับตามมาตรา ๘๕/๓ 
(๔) เงินเพ่ิมท่ีได)รับตามมาตรา ๘๕/๔ 
(๕) เงินท่ีตกเป.นของกองทุนตามมาตรา ๘๕/๕ 
(๖) เงินค6าปรับตามมาตรา ๑๑๗ 
(๗) เงินท่ีได)จากการกู)ยืมเงิน หรือการออกตราสารทางการเงินอ่ืน 

                                                 
๗๓ มาตรา ๘๓/๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
๗๔ มาตรา ๘๓/๑๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๕ หมวด ๕ กองทุนประกันชีวิต มาตรา ๘๔ ถึง มาตรา ๘๘ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๖ มาตรา ๘๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๗ มาตรา ๘๔ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗๘ มาตรา ๘๕ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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(๘) เงินค6าตอบแทนท่ีได)รับจากการชําระบัญชีตามท่ีคณะกรรมการแต6งต้ัง 
(๙) เงินหรือทรัพยOสินอ่ืนท่ีมีผู)มอบให) 
(๑๐) ดอกผลหรือรายได)จากเงินหรือทรัพยOสินของกองทุน 
(๑๑) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
 
มาตรา ๘๕/๑๗๙  กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต6าง ๆ ภายในขอบแห6ง

วัตถุประสงคOตามมาตรา ๘๔ อํานาจเช6นว6าน้ีให)รวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต6าง ๆ 
(๒) ก6อต้ังสิทธิ หรือนิติกรรมใด ๆ ท้ังในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) ให)บริษัทกู)ยืมเงินเพ่ือประโยชนOในการดําเนินการตามวัตถุประสงคOของกองทุน 
(๔) ลงทุนหาผลประโยชนOจากทรัพยOสินของกองทุน 
(๕) กู)ยืมเงิน หรือออกตราสารทางการเงินอ่ืน เพ่ือประโยชนOในการชําระหน้ีให)แก6

เจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยแทนบริษัทท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

(๖) เป.นผู)ชําระบัญชีบริษัทตามท่ีคณะกรรมการแต6งต้ัง 
(๗) กระทําการอ่ืนใดท่ีเ ก่ียวกับหรือเ ก่ียวเน่ืองในการจัดการให)สําเร็จตาม

วัตถุประสงคOของกองทุน 
 
มาตรา ๘๕/๒๘๐  เงินกองทุนให)ใช)จ6ายเพ่ือกิจการ ดังต6อไปน้ี 
(๑) ให)ความช6วยเหลือเจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยใน

กรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
(๒) เป.นค6าใช)จ6ายในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให)มีความม่ันคงและเสถียรภาพ  

ท้ังน้ี ไม6เกินวงเงินท่ีได)รับตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๒) 
(๓) เป.นค6าใช)จ6ายในการบริหารกองทุน และค6าใช)จ6ายอ่ืนท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ือง

กับการจัดกิจการของกองทุน  ท้ังน้ี ไม6เกินอัตราท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
(๔) จ6ายคืนเงินต)นและดอกเบ้ียตามมาตรา ๘๕/๑ (๕) 
 
มาตรา ๘๕/๓๘๑  ให)บริษัทนําส6งเงินเข)ากองทุนตามอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศ

กําหนดด)วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี อัตราดังกล6าวต)องไม6เกินร)อยละศูนยOจุดห)าของเบ้ียประกันภัย
ท่ีบริษัทได)รับในรอบระยะเวลาหกเดือนก6อนหน)างวดท่ีต)องนําส6งเงินเข)ากองทุน 

หลักเกณฑO วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการนําส6งเงินเข)ากองทุนให)เป.นไป
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินและทรัพยOสินเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามวัตถุประสงคOแล)ว 
คณะกรรมการด)วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะประกาศลดอัตราหรืองดการนําส6งเงินเข)ากองทุนก็ได) 

 
                                                 

๗๙ มาตรา ๘๕/๑ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๐ มาตรา ๘๕/๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๑ มาตรา ๘๕/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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มาตรา ๘๕/๔๘๒  บริษัทใดไม6นําเงินส6งเข)ากองทุนให)ถูกต)องและครบถ)วนตามมาตรา 
๕๒ หรือมาตรา ๘๕/๓ ต)องเสียเงินเพ่ิมในอัตราร)อยละหน่ึงจุดห)าต6อเดือนของจํานวนเงินท่ีบริษัทน้ัน
นําส6งไม6ถูกต)องหรือไม6ครบถ)วน เศษของเดือนให)นับเป.นหน่ึงเดือน 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว6ามีเหตุสุดวิสัยทําให)บริษัทไม6สามารถนําเงินส6งเข)ากองทุนได)
ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๘๕/๓ และบริษัทได)นําเงินส6งเข)ากองทุนภายในเจ็ดวันนับแต6วันท่ี
ครบกําหนด เงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึงให)ลดลงเหลือร)อยละหน่ึง 

ในระหว6างท่ีบริษัทไม6นําส6งเงินเข)ากองทุนหรือไม6ชําระเงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึง ให)นาย
ทะเบียนมีคําสั่งห)ามบริษัทน้ันดําเนินการขยายธุรกิจ  ท้ังน้ี จนกว6าบริษัทจะนําเงินส6งเข)ากองทุนและ
ชําระเงินเพ่ิมให)ถูกต)องและครบถ)วน และนายทะเบียนได)ยกเลิกคําสั่งห)ามบริษัทดําเนินการขยาย
ธุรกิจ 

เพ่ือประโยชนOแห6งมาตราน้ี กรณีใดเป.นการขยายธุรกิจตามวรรคสาม ให)นํา
บทบัญญัติในมาตรา ๒๗/๖ วรรคสอง และบทกําหนดโทษในการฝUาฝVนมาตรา ๒๗/๖ วรรคหน่ึง 
ตามท่ีบัญญัติไว)ในมาตรา ๙๔/๑ มาใช)บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๕/๕๘๓  เม่ือได)รับแจ)งข)อมูลตามมาตรา ๖๖/๓ แล)ว ให)กองทุนชําระหน้ี

ให)แก6เจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยดังกล6าวแทนบริษัทท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามหลักเกณฑO วิ ธีการ และเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด  ท้ังน้ี จํานวนเงินท่ีเจ)าหน้ีดังกล6าวแต6ละรายมีสิทธิได)รับชําระหน้ีจาก
กองทุน เม่ือรวมกับจํานวนเงินท่ีได)รับชําระมาแล)วจากผู)ชําระบัญชีตามมาตรา ๖๖/๓ ต)องไม6เกินหน่ึง
ล)านบาท โดยเจ)าหน้ีแต6ละรายให)พิจารณาตามจํานวนบุคคลท่ีได)รับความคุ)มครองตามสัญญา
ประกันภัยเป.นสําคัญ 

ในการชําระหน้ีแทนบริษัทท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม
วรรคหน่ึง ให)กองทุนมีหนังสือแจ)งให)เจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยมาย่ืน
ขอรับเงินจากกองทุนภายในหกสิบวันนับแต6วันท่ีได)รับหนังสือดังกล6าว และเม่ือกองทุนได)ชําระหน้ี
ให)แก6เจ)าหน้ีแทนบริษัทท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามวรรคหน่ึงแล)ว ให)มี
หนังสือแจ)งนายทะเบียนเพ่ือทราบด)วย 

ในการขอรับเงินจากกองทุน ให)เจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการเอา
ประกันภัยย่ืนคําขอตามแบบท่ีกองทุนกําหนด พร)อมท้ังหนังสือรับรองท่ีผู)ชําระบัญชีออกให)ตาม
มาตรา ๖๖/๓ 

เม่ือพ)นกําหนดเวลาตามวรรคสอง หากเจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการ
เอาประกันภัยมิได)มาย่ืนขอรับเงินจากกองทุนภายในสิบป/ ให)เงินน้ันตกเป.นของกองทุน 

การชําระหน้ีของกองทุนตามมาตราน้ีไม6กระทบสิทธิของเจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระ
หน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัยท่ีจะได)รับชําระหน้ีส6วนท่ีเหลือจากกองทรัพยOสินของบริษัท 

 

                                                 
๘๒ มาตรา ๘๕/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๓ มาตรา ๘๕/๕ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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มาตรา ๘๕/๖๘๔  เพ่ือความเป.นธรรม คณะกรรมการด)วยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดจํานวนเงินท่ีจะจ6ายให)แก6เจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการเอา
ประกันภัยให)สูงกว6าท่ีกําหนดไว)ในมาตรา ๘๕/๕ เป.นการท่ัวไป หรือเป.นการเฉพาะแก6สัญญาประกัน
ชีวิตประเภทใดประเภทหน่ึงก็ได) 

 
มาตรา ๘๕/๗๘๕  เม่ือกองทุนได)ชําระหน้ีให)แก6เจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิด

จากการเอาประกันภัยตามมาตรา ๘๕/๕ แล)ว ให)กองทุนเข)ารับช6วงสิทธิของเจ)าหน้ีน้ันเท6ากับจํานวน
เงินท่ีกองทุนได)จ6ายไป 

 
มาตรา ๘๖๘๖  ให)มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว6า “คณะกรรมการบริหาร

กองทุน” ประกอบด)วยปลัดกระทรวงการคลังเป.นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกํากับ
และส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป.นรองประธานกรรมการ ผู)แทนธนาคารแห6งประเทศไทย 
ผู)แทนสมาคมประกันชีวิตไทยจํานวนสองคน และผู)ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังจํานวนไม6เกินสี่คน
เป.นกรรมการ 

ให)ผู)จัดการเป.นเลขานุการ 
 
มาตรา ๘๖/๑๘๗  กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังมีวาระการดํารงตําแหน6ง

คราวละสามป/ 
ในกรณีท่ีกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังพ)นจากตําแหน6งก6อนวาระ หรือใน

กรณีที่รัฐมนตรีแต6งต้ังกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหว6างท่ีกรรมการซึ่งแต6งต้ังไว)แล)วยังมีวาระอยู6
ในตําแหน6ง ให)ผู)ที่ได)รับแต6งต้ังดํารงตําแหน6งแทนหรือเป.นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู6ในตําแหน6งเท6ากับวาระท่ี
เหลืออยู6ของกรรมการซึ่งได)แต6งต้ังไว)แล)ว 

เม่ือครบกําหนดวาระตามวรรคหน่ึง หากยังมิได)มีการแต6งต้ังกรรมการข้ึนใหม6ให)
กรรมการซึ่งพ)นจากตําแหน6งตามวาระน้ันอยู6ในตําแหน6งเพ่ือดําเนินงานต6อไปจนกว6ากรรมการซึ่งได)รับ
แต6งต้ังเข)ารับหน)าท่ี 

กรรมการซึ่งพ)นจากตําแหน6งอาจได)รับแต6งต้ังอีกได) แต6จะดํารงตําแหน6งเกินสอง
วาระติดต6อกันไม6ได) 

 
มาตรา ๘๖/๒๘๘  นอกจากการพ)นจากตําแหน6งตามวาระตามมาตรา ๘๖/๑ 

กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังพ)นจากตําแหน6ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป.นบุคคลล)มละลาย 

                                                 
๘๔ มาตรา ๘๕/๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๕ มาตรา ๘๕/๗ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๖ มาตรา ๘๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๗ มาตรา ๘๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๘ มาตรา ๘๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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(๔) รัฐมนตรีให)ออกเพราะบกพร6องต6อหน)าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย6อน
ความสามารถ 

(๕) เป.นคนไร)ความสามารถหรือคนเสมือนไร)ความสามารถ 
(๖) ได)รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให)จําคุก 
(๗) เป.นข)าราชการการเมืองหรือผู)ดํารงตําแหน6งทางการเมือง 
 
มาตรา ๘๖/๓๘๙  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน)าท่ี ดังต6อไปน้ี 
(๑) กําหนดนโยบายและออกระเบียบ ข)อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการ

ของกองทุน 
(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ6ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
(๓) กําหนดหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขในการให)บริษัทกู)ยืมเงินตามมาตรา ๘๕/

๑ (๓) 
(๔) กําหนดหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขการลงทุนหาผลประโยชนOจากทรัพยOสิน

ของกองทุนตามมาตรา ๘๕/๑ (๔) 
(๕) กําหนดหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขในการกู)ยืมเงิน หรือออกตราสารทาง

การเงินอ่ืนตามมาตรา ๘๕/๑ (๕) 
(๖) วางระเบียบเก่ียวกับการใช)เงินของกองทุนในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให)มี

ความม่ันคงและเสถียรภาพ 
(๗) กําหนดอัตราค6าใช)จ6ายในการบริหารกองทุน และค6าใช)จ6ายอ่ืนท่ีเก่ียวกับหรือ

เก่ียวเน่ืองกับการจัดกิจการของกองทุนตามมาตรา ๘๕/๒ (๓) 
(๘) ออกข)อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู)จัดการ 
(๙) กระทําการอ่ืนใดท่ีจําเป.นหรือเก่ียวเน่ืองเพ่ือให)บรรลุวัตถุประสงคOของกองทุน 
การดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ต)องได)รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 
ในการปฏิบัติหน)าท่ีตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจขอให)นาย

ทะเบียน บริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวข)องช้ีแจง รวมท้ังให)ส6งเอกสารหรือพยานหลักฐานมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได) 

 
มาตรา ๘๖/๔๙๐  การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนต)องมีกรรมการมา

ประชุมไม6น)อยกว6าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป.นองคOประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ถ)าประธานกรรมการไม6มาประชุม

หรือไม6อาจปฏิบัติหน)าท่ีได) ให)รองประธานกรรมการเป.นประธานในท่ีประชุม ถ)าประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการไม6มาประชุมหรือไม6อาจปฏิบัติหน)าท่ีได) ให)กรรมการท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเป.นประธานในท่ีประชุม 

                                                 
๘๙ มาตรา ๘๖/๓ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๐ มาตรา ๘๖/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให)ถือเสียงข)างมาก กรรมการคนหน่ึงให)มีเสียงหน่ึงใน
การลงคะแนน ถ)าคะแนนเสียงเท6ากันให)ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป.นเสียงช้ี
ขาด 

 
มาตรา ๘๖/๕๙๑  ในการปฏิบัติหน)าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการบริหาร

กองทุนมีอํานาจแต6งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนมอบหมายได) 

ให)นําบทบัญญัติในมาตรา ๘๖/๔ มาใช)บังคับแก6การประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๘๖/๖๙๒  ให)ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการของคณะ

กรรมการบริหารกองทุนได)รับเบ้ียประชุมและประโยชนOตอบแทนอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๘๗๙๓  ให)กองทุนมีผู)จัดการคนหน่ึงซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนแต6งต้ัง 
การดํารงตําแหน6ง การพ)นจากตําแหน6ง และการกําหนดเง่ือนไขในการทดลอง

ปฏิบัติงานหรือการทํางานในหน)าท่ีผู)จัดการ ให)เป.นไปตามสัญญาจ)างท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุน
กําหนด โดยให) มีอายุการจ)างคราวละไม6 เ กินสี่ป/  และเ ม่ือครบกําหนดอายุสัญญาจ)างแล)ว 
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะต6ออายุสัญญาจ)างอีกก็ได) แต6จะดํารงตําแหน6งเกินสองวาระติดต6อกัน
ไม6ได) 

การทําสัญญาจ)างผู)จัดการ ให)ประธานกรรมการเป.นผู)มีอํานาจทําสัญญาในนามของ
กองทุน 

ให)ผู)จัดการได)รับเงินค6าจ)าง ค6าตอบแทน และเงินอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนด 

 
มาตรา ๘๗/๑๙๔  ผู)ได)รับการแต6งต้ังเป.นผู)จัดการต)องมีคุณสมบัติ ดังต6อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม6เกินหกสิบห)าป/บริบูรณO 
(๓) สามารถปฏิบัติงานให)แก6กองทุนได)เต็มเวลา 
 
มาตรา ๘๗/๒๙๕  นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘๗/๑ แล)ว ผู)ได)รับการแต6งต้ังเป.น

ผู)จัดการต)องไม6มีลักษณะต)องห)าม ดังต6อไปน้ี 
(๑) เคยต)องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให)ลงโทษจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยO 
(๒) เป.นหรือเคยเป.นบุคคลล)มละลาย 

                                                 
๙๑ มาตรา ๘๖/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๒ มาตรา ๘๖/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๓ มาตรา ๘๗ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๔ มาตรา ๘๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๕ มาตรา ๘๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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(๓) เป.นข)าราชการ พนักงานหรือลูกจ)างของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส6วนท)องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว6าด)วยวิธีการงบประมาณ หรือหน6วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๔) เป.นข)าราชการการเมืองหรือผู)ดํารงตําแหน6งทางการเมือง 
(๕) ดํารงตําแหน6งอ่ืนใดในนิติบุคคลท่ีมีการประกอบกิจการในลักษณะท่ีเป.นการ

แข6งขันกับกองทุน 
(๖) เป.นผู)มีส6วนได)เสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการท่ีกระทําให)แก6กองทุนไม6ว6า

โดยทางตรงหรือทางอ)อม เว)นแต6เป.นผู)ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายให)เป.นกรรมการใน
บริษัทท่ีกองทุนเป.นผู)ถือหุ)น 

 
มาตรา ๘๗/๓๙๖  นอกจากการพ)นจากตําแหน6งตามอายุการจ)าง ผู)จัดการพ)นจาก

ตําแหน6งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต)องห)ามตามมาตรา ๘๗/๑ หรือมาตรา ๘๗/๒ 
(๔) คณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติเห็นสมควรให)เลิกจ)าง 
 
มาตรา ๘๗/๔๙๗  ในกิจการของกองทุนท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให)ผู)จัดการเป.น

ผู)แทนของกองทุน การปฏิบัติงานของผู)จัดการและการมอบหมายให)ผู)อ่ืนปฏิบัติงานแทน ให)เป.นไป
ตามข)อบังคับท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

นิติกรรมหรือการใดท่ีกระทําโดยฝUาฝVนข)อบังคับตามวรรคหน่ึง ย6อมไม6ผูกพันกองทุน 
เว)นแต6คณะกรรมการบริหารกองทุนจะให)สัตยาบัน 

 
มาตรา ๘๘๙๘  ให)กองทุนวางและถือไว)ซึ่งระบบการบัญชีตามหลักสากล มีการสอบบัญชี

ภายในเป.นประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ 
(๑) การรับและจ6ายเงิน 
(๒) สินทรัพยOและหน้ีสินซึ่งแสดงการเงินท่ีเป.นอยู6ตามจริงและตามท่ีควรพร)อมด)วย

ข)อความอันเป.นเหตุที่มาของรายการน้ัน 
 
มาตรา ๘๘/๑๙๙  ให)สํานักงานการตรวจเงินแผ6นดินหรือผู)สอบบัญชีท่ีสํานักงานการ

ตรวจเงินแผ6นดินให)ความเห็นชอบ เป.นผู)สอบบัญชีของกองทุน 
 
มาตรา ๘๘/๒๑๐๐  ผู)สอบบัญชีต)องทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการ

บริหารกองทุนภายในหน่ึงร)อยย่ีสิบวันนับจากวันสิ้นป/บัญชี และให)ส6งสําเนารายงานดังกล6าวต6อ
คณะกรรมการและรัฐมนตรีด)วย 
                                                 

๙๖ มาตรา ๘๗/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๗ มาตรา ๘๗/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๘ มาตรา ๘๘ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๙ มาตรา ๘๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๘๙  บริษัทใดฝUาฝVนหรือไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคห)า มาตรา ๙ มาตรา 

๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ หรือไม6ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๗ 
วรรคสี่ มาตรา ๘ วรรคหน่ึง หรือเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๓๓ (๙) วรรคสอง หรือ
มาตรา ๓๔ วรรคสอง ต)องระวางโทษปรับต้ังแต6สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และถ)าเป.นกรณีกระทํา
ความผิดต6อเน่ือง ให)ปรับอีกไม6เกินวันละหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝUาฝVนอยู6 

 
มาตรา ๙๐  บริษัทใดไม6ตรวจสอบทะเบียนผู)ถือหุ)น หรือไม6แจ)งผู)ถือหุ)นอันเป.นการ

ไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ต)องระวางโทษปรับต้ังแต6หน่ึงหม่ืนบาทถึงห)าหม่ืนบาทในกรณีท่ีเป.นการกระทํา
ความผิดต6อเน่ืองให)ปรับอีกวันละห)าพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝUาฝVนอยู6 

 
มาตรา ๙๑  ผู)ใดฝUาฝVนมาตรา ๑๘ ต)องระวางโทษจําคุกต้ังแต6สองป/ถึงห)าป/ หรือ

ปรับต้ังแต6สองแสนบาทถึงห)าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไม6เกินวันละสองหม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียังฝUาฝVนอยู6 

 
มาตรา ๙๒๑๐๑  ผู)ใดฝUาฝVนมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง ต)องระวางโทษปรับต้ังแต6สองหม่ืนบาทถึง

หน่ึงแสนบาท และปรับอีกไม6เกินวันละห)าพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝUาฝVนอยู6 
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน)าประกันชีวิตผู)ใดใช)ช่ือหรือคําแสดงช่ือในธุรกิจฝUาฝVน

หลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต)องระวางโทษ
จําคุกไม6เกินหน่ึงป/ หรือปรับไม6เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๓๑๐๒  บริษัทใดฝUาฝVนหรือไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๘ มาตรา 

๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือไม6วางเงินสํารองตาม
มาตรา ๒๔ หรือไม6ปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๘ ต)องระวางโทษปรับไม6
เกินห)าแสนบาท และถ)าเป.นกรณีการกระทําความผิดต6อเน่ือง ให)ปรับอีกไม6เกินวันละสองหม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียังฝUาฝVนอยู6 

 
มาตรา ๙๔  ผู)ใดฝUาฝVนมาตรา ๒๕ ต)องระวางโทษปรับไม6เกินห)าหม่ืนบาท 
 

                                                                                                                                            
๑๐๐ มาตรา ๘๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๑ มาตรา ๙๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๒ มาตรา ๙๓ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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มาตรา ๙๔/๑๑๐๓  บริษัทใดฝUาฝVนมาตรา ๒๗ วรรคห)า มาตรา ๒๗/๑ วรรคหน่ึง 
มาตรา ๒๗/๓ มาตรา ๒๗/๔ หรือมาตรา ๒๗/๖ วรรคหน่ึง ต)องระวางโทษปรับไม6เกินห)าแสนบาท 

 
มาตรา ๙๕๑๐๔  บริษัทใดออกกรมธรรมOประกันภัย หรือเอกสารประกอบ หรือแนบท)าย

กรมธรรมOประกันภัยโดยฝUาฝVนมาตรา ๒๙ หรือกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยโดยฝUาฝVนมาตรา ๓๐ หรือ
ฝUาฝVนมาตรา ๓๑ หรือไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ต)องระวางโทษปรับไม6เกินสามแสนบาท 

 
มาตรา ๙๖  บริษัทใดไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ต)องระวางโทษปรับไม6เกินห)าหม่ืน

บาท 
 
มาตรา ๙๗  บริษัทใดไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ ต)องระวางโทษปรับไม6เกินหน่ึงแสน

บาท 
 
มาตรา ๙๘๑๐๕  บริษัทใดฝUาฝVนหรือไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗/๕ วรรคหน่ึง มาตรา 

๔๐ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือไม6ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๕ หรือ
คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๖/๑ ต)องระวางโทษปรับไม6เกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไม6เกิน
วันละห)าพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝUาฝVนอยู6 

 
มาตรา ๙๙  บริษัทใดไม6ยอมให)ผู)มีส6วนได)เสียตรวจดูสมุดทะเบียนหรือไม6ยอมคัด

สําเนารายการให)ตามท่ีผู)มีส6วนได)เสียร)องขอตามมาตรา ๔๒ ต)องระวางโทษปรับไม6เกินห)าพันบาท 
 
มาตรา ๑๐๐  บริษัทใดจงใจแสดงข)อความอันเป.นเท็จหรือปกปQดความจริงท่ีต)อง

บอกให)แจ)งในการย่ืนรายการหรือให)คําช้ีแจงตามมาตรา ๔๕ ต)องระวางโทษปรับต้ังแต6สองหม่ืนบาทถึง
หน่ึงแสนบาท 

 
มาตรา ๑๐๑  ผู)ใดขัดขวางหรือไม6อํานวยความสะดวกแก6นายทะเบียนหรือพนักงาน

เจ)าหน)าท่ีซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๔๘ หรือฝUาฝVนคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๔๘ ต)องระวางโทษจําคุกไม6เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม6เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

 
มาตรา ๑๐๒๑๐๖  บริษัทใดฝUาฝVนมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง ต)องระวางโทษปรับไม6เกินห)า

แสนบาท 
 

                                                 
๑๐๓ มาตรา ๙๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๔ มาตรา ๙๕ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๕ มาตรา ๙๘ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๖ มาตรา ๑๐๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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มาตรา ๑๐๓  ผู)ใดฝUาฝVนมาตรา ๕๔ วรรคห)า ต)องระวางโทษจําคุกไม6เกินสามป/ หรือ
ปรับไม6เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๔  ผู)ใดฝUาฝVนมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๖๐ ต)องระวางโทษ

จําคุกไม6เกินหกเดือน หรือปรับไม6เกินห)าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๔/๑๑๐๗  กรรมการ ผู)จัดการ บุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทท่ี

ปรึกษา และพนักงานของบริษัท ผู)ใดไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖/๒ (๒) ต)องระวางโทษจําคุกไม6เกินหก
เดือน หรือปรับไม6เกินห)าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๕  ผู)ใดฝUาฝVนมาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง ต)องระวางโทษจําคุกไม6เกินหกเดือน 

หรือปรับไม6เกินห)าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๖๑๐๘  ตัวแทนประกันชีวิตผู)ใดทําสัญญาประกันชีวิตโดยไม6ได)รับมอบ

อํานาจเป.นหนังสือจากบริษัทตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง หรือนายหน)าประกันชีวิตหรือพนักงานของ
บริษัทผู)ใดรับเบ้ียประกันภัยโดยไม6ได)รับมอบอํานาจเป.นหนังสือจากบริษัทตามมาตรา ๗๑ วรรคสาม 
ต)องระวางโทษจําคุกไม6เกินสองป/ หรือปรับไม6เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๖/๑๑๐๙  ตัวแทนประกันชีวิตผู)ใดฝUาฝVนหรือไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐/๑ 

วรรคสอง หรือไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑/๑ ต)องระวางโทษปรับไม6เกินสามหม่ืนบาท 
ถ)าการกระทําตามวรรคหน่ึง เป.นเหตุให)เกิดความเสียหายแก6บริษัทหรือผู)เอาประกันภัย 

ต)องระวางโทษจําคุกไม6เกินสามเดือน หรือปรับไม6เกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๖/๒๑๑๐  นายหน)าประกันชีวิตหรือพนักงานของบริษัทผู)ใดไม6ปฏิบัติตาม

มาตรา ๗๑/๒ ต)องระวางโทษปรับไม6เกินสามหม่ืนบาท 
ถ)าการกระทําตามวรรคหน่ึง เป.นเหตุให)เกิดความเสียหายแก6บริษัทหรือผู)เอาประกันภัย ต)อง

ระวางโทษจําคุกไม6เกินสามเดือน หรือปรับไม6เกินสามหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๗  นายหน)าประกันชีวิตผู)ใดไม6มีสํานักงานตามท่ีระบุไว)ในคําขอรับ

ใบอนุญาตเป.นนายหน)าประกันชีวิต หรือตามท่ีได)แจ)งการย)ายสํานักงานไว)ต6อนายทะเบียนตามมาตรา ๗๔ 
ต)องระวางโทษปรับต้ังแต6หน่ึงหม่ืนบาทถึงห)าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๐๘  นายหน)าประกันชีวิตผู)ใดย)ายสํานักงานโดยไม6แจ)งต6อนายทะเบียนตาม

มาตรา ๗๔ ต)องระวางโทษปรับไม6เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
                                                 

๑๐๗ มาตรา ๑๐๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐๘ มาตรา ๑๐๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๙ มาตรา ๑๐๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๐ มาตรา ๑๐๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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มาตรา ๑๐๙  นายหน)าประกันชีวิตผู)ใดไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง หรือไม6

ลงรายการในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง ต)องระวางโทษปรับไม6เกินห)าหม่ืน
บาท และปรับอีกไม6เกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝUาฝVนอยู6 

 
มาตรา ๑๑๐  นายหน)าประกันชีวิตผู)ใดไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๗๖ ต)องระวางโทษปรับไม6

เกินห)าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๑๑  นายหน)าประกันชีวิตผู)ใดไม6ปฏิบัติตามคําสั่งเรียกของนายทะเบียนหรือ

พนักงานเจ)าหน)าท่ีซึ่งสั่งเรียกตามมาตรา ๘๐ ต)องระวางโทษจําคุกไม6เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม6เกิน
หน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๒  ผู)ใดขัดขวางหรือไม6อํานวยความสะดวกแก6นายทะเบียนหรือพนักงาน

เจ)าหน)าท่ีซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๘๐ ต)องระวางโทษจําคุกไม6เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม6เกินหน่ึงหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๓  ผู)ใดฝUาฝVนมาตรา ๘๓ วรรคหน่ึง ต)องระวางโทษจําคุกไม6เกินหกเดือน 

หรือปรับไม6เกินห)าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๑๔๑๑๑  ในกรณีท่ีบริษัทใดจงใจกระทําความผิดเพราะฝUาฝVนมาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง หรือจงใจแสดงข)อความอันเป.นเท็จหรือปกปQด
ความจริงท่ีต)องบอกให)แจ)งหรือให)ทําคําช้ีแจงตามมาตรา ๔๕ กรรมการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การดําเนินการของบริษัทน้ัน ต)องระวางโทษจําคุกไม6เกินหน่ึงป/ หรือปรับไม6เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ เว)นแต6จะพิสูจนOได)ว6าตนมิได)มีส6วนในการกระทําความผิดของบริษัทน้ันด)วย 

 
มาตรา ๑๑๔/๑๑๑๒  ผู)ใดฝUาฝVนมาตรา ๘๓/๒ ต)องระวางโทษจําคุกไม6เกินสามป/ หรือ

ปรับไม6เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๑๔/๒๑๑๓  นักคณิตศาสตรOประกันภัยผู)ใดทําคํารับรองรายงานการคํานวณ

ความรับผิดตามกรมธรรมOประกันภัย หรือจัดทํารายงานหรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข)องกับรายงานการ
คํานวณความรับผิดตามกรมธรรมOประกันภัยอันเป.นเท็จ ต)องระวางโทษจําคุกไม6เกินสองป/ หรือปรับไม6
เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และให)นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๕ วรรคสองและวรรคสาม มา
ใช)บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๕  ในกรณีที่ปรากฏว6ามีการกระทําความผิดอย6างใดอย6างหน่ึง ดังต6อไปน้ี 

                                                 
๑๑๑ มาตรา ๑๑๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๒ มาตรา ๑๑๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๓ มาตรา ๑๑๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๑) ในการดําเนินงานของบริษัท กรรมการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในบริษัท
กระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยOตามบทบัญญัติในหมวด ๑ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หรือหมวด ๗ 
ของลักษณะ ๑๒ แห6งประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แห6ง
พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห)างหุ)นส6วนจดทะเบียน ห)างหุ)นส6วนจํากัด บริษัทจํากัด 
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ หรือมาตรา ๒๑๕ หรือมาตรา ๒๑๖ แห6งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๒) ในการสอบบัญชีของบริษัท ผู)สอบบัญชีผู)ใดกระทําความผิดตามมาตรา ๒๖๙ แห6ง
ประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา ๓๑ แห6งพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห)างหุ)นส6วนจด
ทะเบียน ห)างหุ)นส6วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

(๓) ผู)ใดเป.นผู)ใช)ให)กระทําความผิดหรือเป.นผู)สนับสนุนการกระทําความผิดตาม (๑) 
หรือ (๒) 

ให)ถือว6าสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*เป.น
ผู)เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในความผิดตามมาตราน้ี เม่ือพนักงานอัยการย่ืนฟ[องคดีอาญา ให)พนักงานอัยการมี
อํานาจเรียกทรัพยOสิน หรือราคา หรือค6าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายแทนผู)ได)รับความเสียหาย
ด)วย ในการน้ีให)นําบทบัญญัติว6าด)วยการฟ[องคดีแพ6งท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาใช)บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๖  ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานว6าบุคคลใดกระทําความผิดตามท่ีบัญญัติไว)

ในมาตรา ๑๑๕ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*เห็นว6า
หากปล6อยเน่ินช)าไว)อาจเกิดความเสียหายแก6ประโยชนOของประชาชน ให)สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยOสินของบุคคลน้ัน หรือ
ทรัพยOสินซึ่งตามกฎหมายอาจถือได)ว6าเป.นของบุคคลน้ัน แต6จะยึดหรืออายัดทรัพยOสินไว)เกินกว6าหก
เดือนไม6ได) เว)นแต6ในกรณีมีการฟ[องคดีต6อศาลให)คําสั่งยึดหรืออายัดดังกล6าวคงมีผลต6อไปจนกว6าศาล
จะสั่งเป.นอย6างอ่ืน ในกรณีมีเหตุจําเป.นไม6สามารถฟ[องคดีได)ภายในหกเดือน ศาลท่ีมีเขตอํานาจจะสั่ง
ขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย*ก็ได) 

ให)สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*มี
อํานาจแต6งต้ังพนักงานเจ)าหน)าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย*เป.นผู)ดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยOสินตามวรรคหน่ึง 

การยึดหรืออายัดทรัพยOสินตามวรรคหน่ึง ให)นําบทบัญญัติแห6งประมวลรัษฎากรมา
ใช)บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว6าบุคคลดังกล6าวจะหลบหนีออกนอก
ราชอาณาจักร เม่ือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*ร)องขอ 
ให)ศาลอาญามีอํานาจสั่งห)ามมิให)บุคคลน้ันออกนอกราชอาณาจักรไว)ก6อนได) ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความ
จําเป.นรีบด6วน เม่ือเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*หรือ
บุคคลท่ีเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*มอบหมายแจ)งให)



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 
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อธิบดีกรมตํารวจทราบ ให)อธิบดีกรมตํารวจมีอํานาจสั่งห)ามมิให)บุคคลน้ันออกนอกราชอาณาจักรไว)
ก6อนเป.นการช่ัวคราวได)เป.นเวลาไม6เกินสิบห)าวันจนกว6าศาลอาญาจะมีคําสั่งเป.นอย6างอ่ืน 

ผู)ใดฝUาฝVนคําสั่งของศาลอาญาหรือของอธิบดีกรมตํารวจท่ีสั่งตามวรรคสี่ต)องระวาง
โทษจําคุกไม6เกินสิบป/ และปรับไม6เกินหน่ึงล)านบาท 

 
มาตรา ๑๑๗  ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ียกเว)นมาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๑๖ ให)

คณะกรรมการเปรียบเทียบ*ซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบได) 
คณะกรรมการเปรียบเทียบ*ซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังตามวรรคหน่ึง ให)มีจํานวนสามคน

และคนหน่ึงต)องเป.นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบ*ได)ทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผู)ต)องหาได)ชําระ

ค6าปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบ*กําหนดแล)ว ให)คดีน้ันเป.นอัน
เลิกกัน 

 
มาตรา ๑๑๗/๑๑๑๔  ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวถ)ามิได)

ฟ[องต6อศาลหรือมิได)มีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๑๗ ภายในห)าป/นับแต6วันกระทําความผิดเป.นอัน
ขาดอายุความ 

 
มาตรา ๑๑๗/๒๑๑๕  ในกรณีที่บริษัท ตัวแทนประกันชีวิต นายหน)าประกันชีวิต หรือ

นักคณิตศาสตรOประกันภัยผู)ใด กระทําการอันเป.นการฝUาฝVนหรือไม6ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห6ง
พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี ให)สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอํานาจประกาศหรือโฆษณาการฝUาฝVน
หรือไม6ปฏิบัติตามดังกล6าว โดยระบุรายละเอียดการฝUาฝVนหรือไม6ปฏิบัติตามรวมท้ังระบุช่ือบุคคลท่ี
เก่ียวข)องให)ประชาชนทราบได)  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑOและวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๑๘  ให)ถือว6าบรรดาบริษัทท่ีได)รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ เป.นบริษัทท่ีได)รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม
พระราชบัญญัติน้ี และให)ถือว6าสาขาของบริษัทท่ีได)รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล6าวอยู6ก6อนหรือใน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ เป.นสาขาของบริษัทท่ีได)รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ตามเง่ือนไข
ท่ีรัฐมนตรีกําหนดไว)ในการอนุญาต 

 
มาตรา ๑๑๙  บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ บริษัทใดได)ออกหุ)นไว)แล)วโดยไม6เป.นไปตาม

มาตรา ๙ แห6งพระราชบัญญัติ น้ี ให)บริษัทน้ันดําเนินการแก)ไขให)ถูกต)องตามมาตรา ๙ แห6ง
พระราชบัญญัติน้ี ภายในสองป/นับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ 
                                                 

๑๑๔ มาตรา ๑๑๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๕ มาตรา ๑๑๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 
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มาตรา ๑๒๐  บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ บริษัทใดมีผู)ถือหุ)นหรือกรรมการท่ีเป.นบุคคล

ผู)มีสัญชาติไทยตํ่ากว6าอัตราท่ีกําหนดไว)ตามมาตรา ๑๐ แห6งพระราชบัญญัติน้ีให)คงมีผู)ถือหุ)นหรือ
กรรมการท่ีเป.นบุคคลผู)มีสัญชาติไทยในอัตราท่ีเป.นอยู6ได)ต6อไป 

 
มาตรา ๑๒๑  ให)บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ท่ีมีสํานักงานแยกออกจากสํานักงานใหญ6และ

ประกอบการใด ๆ เพ่ือประโยชนOของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ย่ืนขอรับอนุญาตเป.นสาขาให)ถูกต)อง
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือเลิกสํานักงานน้ันเสีย  ท้ังน้ี ต)องดําเนินการให)แล)วเสร็จภายในหน่ึงป/นับแต6
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ และภายในระยะเวลาดังกล6าวมิให)ถือว6าบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ฝUาฝVน
มาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๑๒๒  ให)บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ วางหลักทรัพยOประกันให)ถูกต)องตาม

มาตรา ๒๐ แห6งพระราชบัญญัติน้ีภายในหน่ึงป/นับแต6วันท่ีกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๒๐ แห6ง
พระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ 

 
มาตรา ๑๒๓  ให)บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ จัดให)มีการดํารงไว)ซึ่งเงินกองทุนให)ถูกต)อง

ตามมาตรา ๒๗ แห6งพระราชบัญญัติน้ีภายในสามป/นับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ 
 
มาตรา ๑๒๔  มิให)นําบทบัญญัติในมาตรา ๓๔ แห6งพระราชบัญญัติน้ีมาใช)บังคับแก6

บรรดาอสังหาริมทรัพยOท่ีบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ได)มาหรือมีอยู6ก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ 
และต)องจําหน6ายไปตามมาตรา ๓๔ แห6งพระราชบัญญัติน้ีภายในเก)าป/นับแต6วันท่ีเลิกใช)หรือวันท่ี
ได)มาซึ่งอสังหาริมทรัพยOน้ัน แล)วแต6กรณี เว)นแต6อสังหาริมทรัพยOที่บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ได)มาหรือมี
อยู6ก6อนวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๑๐ 

 
มาตรา ๑๒๕  มิให)นําบทบัญญัติตามมาตรา ๓๕ แห6งพระราชบัญญัติน้ีมาใช)บังคับ

แก6ผู)ท่ีเป.นกรรมการ ผู)จัดการ พนักงาน บุคคลผู)มีอํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของบริษัทตาม
มาตรา ๑๑๘ อยู6แล)วโดยชอบก6อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ 

 
มาตรา ๑๒๖  เงินท่ีผู)เอาประกันภัยหรือผู)รับประโยชนOตามกรมธรรมOประกันภัยหรือ

ทายาทของผู)เอาประกันภัยมีสิทธิได)รับตามกรมธรรมOประกันภัย ซึ่งสิทธิเรียกร)องเงินน้ันขาดอายุความ
แล)วและอยู6ในครอบครองของบริษัทในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ ให)บริษัทตรวจสอบและนําส6งเงิน
ดังกล6าวเข)ากองทุนภายในสามเดือนนับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ และให)นําความในมาตรา 
๘๕ มาใช)บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๗  บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ บริษัทใดได)รับอนุญาตให)ประกอบธุรกิจ

ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว6าด)วยการประกันวินาศภัยอยู6แล)วก6อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)
บังคับ ให)บริษัทน้ันประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามใบอนุญาตน้ันต6อไปได)ภายใต)เง่ือนไขดังน้ี 
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(๑) หลักทรัพยOประกันท่ีบริษัทต)องวางไว)กับนายทะเบียนและเงินกองทุนท่ีบริษัท
ดํารงไว)ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๗ แห6งพระราชบัญญัติน้ี แล)วแต6กรณี ต)องเป.นหลักทรัพยO
ประกันและเงินกองทุนต6างหากจากหลักทรัพยOประกันและเงินกองทุนท่ีบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ต)องวาง
และดํารงไว)ตามกฎหมายว6าด)วยการประกันวินาศภัย 

(๒) ต)องแยกรายรับและรายจ6ายของธุรกิจประกันวินาศภัยออกเป.นส6วนหน่ึง
ต6างหากจากรายรับและรายจ6ายของธุรกิจประกันชีวิต 

(๓) ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม
มาตรา ๖๔ แห6งพระราชบัญญัติน้ี ให)ถือว6ารัฐมนตรีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ น้ันด)วย 

ให)บริษัทตามวรรคหน่ึง จัดต้ังบริษัทข้ึนใหม6เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว6าด)วยการประกันวินาศภัย โดยรับโอนบรรดาทรัพยOสิน หน้ีสิน ความ
รับผิดชอบตามกรมธรรมOประกันภัย ตลอดท้ังพนักงานและลูกจ)างในส6วนของธุรกิจประกันวินาศภัย
ของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ เป.นของบริษัทท่ีต้ังข้ึนใหม6น้ันให)แล)วเสร็จภายในแปดป/นับแต6วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ หากไม6จัดต้ังบริษัทข้ึนใหม6เพ่ือขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล6าว
หรือปฏิบัติฝUาฝVนมาตราน้ี ให)ถือว6าใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทตามมาตรา 
๑๑๘ น้ันเป.นอันสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๑๒๘  ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันจําเป.น ให)รัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาท่ี

กําหนดตามมาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห6งพระราชบัญญัติน้ีได)เม่ือ
บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ร)องขอโดยแสดงเหตุผลอันจําเป.นให)ปรากฏ แต6ระยะเวลาท่ีขยายให)ดังกล6าว
ต)องไม6เกินสองป/นับแต6วันครบกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว)ตามมาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๑ มาตรา 
๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ 

 
มาตรา ๑๒๙  ให)ผู)ได)รับใบอนุญาตเป.นตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเป.น

นายหน)าประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ เป.นผู)ได)รับใบอนุญาตเป.นตัวแทน
ประกันชีวิตหรือนายหน)าประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติน้ี แล)วแต6กรณี 

 
มาตรา ๑๓๐  ให)ผู)ได)รับใบอนุญาตเป.นตัวแทนประกันชีวิตและใบอนุญาตเป.น

นายหน)าประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ ในขณะเดียวกันแจ)งการเลิกกระทํา
การเป.นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน)าประกันชีวิตอย6างใดอย6างหน่ึงต6อนายทะเบียนภายในสองเดือน
นับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ และเม่ือพ)นระยะดังกล6าว หากผู)ใดมิได)แจ)งการบอกเลิกการเป.น
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน)าประกันชีวิตอย6างใดอย6างหน่ึงต6อนายทะเบียน ให)ถือว6าใบอนุญาตเป.น
นายหน)าประกันชีวิตของผู)น้ันสิ้นสุดลงต้ังแต6วันสิ้นระยะเวลาให)แจ)งการบอกเลิกดังกล6าว 

 
มาตรา ๑๓๑  ให)บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือเง่ือนไขในการอนุญาตท่ีออกหรือ

กําหนดซึ่งใช)บังคับอยู6ก6อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับยังคงใช)บังคับได)ต6อไปเท6าท่ีไม6ขัดหรือ
แย)งกับบทแห6งพระราชบัญญัติน้ี จนกว6าจะได)มีกฎกระทรวง ประกาศ หรือเง่ือนไขท่ีออกหรือกําหนด
ตามพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ 
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ผู)รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันทO  ป1นยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 
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อัตราค6าธรรมเนียม๑๑๖ 
   

 

 (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๓) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
  กรณีการควบบริษัท ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๔) ใบอนุญาตให)เปQดสาขาของบริษัท ๘๐,๐๐๐ บาท 

 (๕) การอนุญาตให)ย)ายสํานักงานใหญ6หรือสาขา ๒๐,๐๐๐ บาท 

 (๖) ค6าสมัครสอบความรู)เพ่ือขอรับใบอนุญาต 
  เป.นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน)าประกันชีวิต ๔๐๐  บาท 

 (๗) ใบอนุญาตเป.นตัวแทนประกันชีวิต ๘๐๐  บาท 

 (๘) ใบอนุญาตให)นิติบุคคลเป.นนายหน)าประกันชีวิต ๔๐,๐๐๐ บาท 

 (๙)  ใบอนุญาตให)บุคคลธรรมดาเป.นนายหน)า 
  ประกันชีวิต ๘๐๐  บาท 

 (๑๐)  คําขอรับใบอนุญาตเป.นนักคณิตศาสตรOประกันภัย ๕๐๐  บาท 

 (๑๑)  ใบอนุญาตเป.นนักคณิตศาสตรOประกันภัย ๒๐,๐๐๐ บาท 

 (๑๒) ใบแทนใบอนุญาตทุกชนิด ๔๐๐  บาท 

 (๑๓) ค6าธรรมเนียมรายป/สําหรับการประกอบธุรกิจ 
  ประกันชีวิต ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๑๔) การให)ต6ออายุใบอนุญาตเป.นตัวแทนประกันชีวิต 
  ประเภท ๑ ป/ ๔๐๐  บาท 

 (๑๕) การให)ต6ออายุใบอนุญาตเป.นตัวแทนประกันชีวิต 
  ประเภท ๕ ป/ ๒,๐๐๐  บาท 

 (๑๖) การให)ต6ออายุใบอนุญาตให)นิติบุคคลเป.นนายหน)า 
  ประกันชีวิต ประเภท ๑ ป/ ๑๒,๐๐๐ บาท 

 (๑๗)  การให)ต6ออายุใบอนุญาตให)นิติบุคคลเป.นนายหน)า 
  ประกันชีวิต ประเภท ๕ ป/ ๖๐,๐๐๐ บาท 

 (๑๘) การให)ต6ออายุใบอนุญาตให)บุคคลธรรมดาเป.นนายหน)า 
  ประกันชีวิต ประเภท ๑ ป/ ๔๐๐  บาท 

                                                 
๑๑๖ อัตราค6าธรรมเนียม แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 
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(๑๙) การให)ต6ออายุใบอนุญาตให)บุคคลธรรมดาเป.นนายหน)า 
ประกันชีวิต ประเภท ๕ ป/ ๒,๐๐๐  บาท 

(๒๐) การให)ต6ออายุใบอนุญาตเป.นนักคณิตศาสตรO 
ประกันภัย ๑๒,๐๐๐ บาท 

(๒๑ การขอตรวจดูเอกสาร คร้ังละ ๑๐๐  บาท 

(๒๒) การคัดหรือรับรองสําเนาเอกสาร หน)าละ ๑๐๐  บาท 

(๒๓) คําขอรับความเห็นชอบในแบบและข)อความแห6ง 
กรมธรรมOประกันภัย เอกสารประกอบหรือแนบท)าย 
กรมธรรมOประกันภัย แบบละ ๔,๐๐๐  บาท 

(๒๔) คําขอรับความเห็นชอบการกําหนด 
อัตราเบ้ียประกันภัย แบบละ ๔,๐๐๐  บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกฎหมายว6าด)วยการประกัน
ชีวิตฉบับป1จจุบันได)ใช)บังคับมาเป.นเวลานาน มีบทบัญญัติหลายประการไม6เหมาะสมกับกาลสมัยและ
ไม6สอดคล)องกับสภาวการณOทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีกําลังขยายตัวในป1จจุบันและในอนาคต 
ประกอบกับได)มีการเปลี่ยนฐานะของสํานักงานประกันภัยเป.นกรมการประกันภัย  ดังน้ัน เพ่ือเป.นการ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิต สมควรปรับปรุงหลักเกณฑOเก่ียวกับการดําเนินการประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิตให)มีความคล6องตัวและสามารถอํานวยประโยชนOแก6ผู)เอาประกันภัยเพ่ิมข้ึน ตลอดจน
ควรกําหนดขอบเขตอํานาจและหน)าท่ีของนายทะเบียนและพนักงานเจ)าหน)าท่ีเสียใหม6 เพ่ือให)
สามารถควบคุมและกํากับดูแลกิจการธุรกิจประกันชีวิตให)มีประสิทธิภาพมากข้ึน  จึงจําเป.นต)องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐๑๑๗ 
 

มาตรา ๓  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ)มครองผู)ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ)มครองผู)ประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติคุ)มครอง
ผู)ประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติคุ)มครองผู)ประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี 
๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ และบรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข)อบังคับ และคําสั่งท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัติดังกล6าวให)คงใช)บังคับต6อไป  ท้ังน้ี เท6าท่ีไม6ขัดหรือแย)งกับบทแห6งพระราชบัญญัติน้ี 

เพ่ือประโยชนOแห6งการนําพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข)อบังคับ
และคําสั่งตามวรรคหน่ึงมาใช)บังคับ ให)คําบางคําในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
ข)อบังคับ และคําสั่งน้ัน มีความหมายดังต6อไปน้ี 

(๑) ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
คําว6า “รัฐมนตรีว6าการกระทรวงพาณิชยO” ในมาตรา ๕ ให)หมายความถึง 

“รัฐมนตรีว6าการกระทรวงการคลัง” 
คําว6า “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๗ วรรคสาม มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา 

๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ 
มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๘ ให)หมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและ
ส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําว6า “อธิบดีกรมการประกันภัย” ในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๑๐ วรรคสี่ ให)
หมายความถึง “เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําว6า “นายทะเบียน” ในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๗ มาตรา 
๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๗ 
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ วรรคสอง และมาตรา ๗๐ ให)หมายความถึง 
“คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําว6า “กรมการประกันภัย” ในมาตรา ๖๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๑๐๙ และมาตรา ๑๑๐ 
ให)หมายความถึง “สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

                                                 
๑๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๔๙ ก/หน)า ๓/๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 
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คําว6า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๓๑ (๑๗) ให)หมายความถึง “คณะกรรมการบริษัท” 
คําว6า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๑๑๑ ให)หมายความถึง “คณะกรรมการ

เปรียบเทียบ” 
(๒) ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
คําว6า “รัฐมนตรีว6าการกระทรวงพาณิชยO” ในมาตรา ๖ ให)หมายความถึง 

“รัฐมนตรีว6าการกระทรวงการคลัง” 
คําว6า “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๘ วรรคสาม มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ 

มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๓ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๙๓ ให)หมายความถึง 
“คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําว6า “อธิบดีกรมการประกันภัย” ในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑๖ ให)หมายความถึง 
“เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําว6า “นายทะเบียน” ในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙  มาตรา 
๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๘ 
มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๓ วรรคสอง มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๗ ให)หมายความถึง “คณะกรรมการ
กํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําว6า “กรมการประกันภัย” ในมาตรา ๖๖ มาตรา ๘๗ มาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๑๖ 
ให)หมายความถึง “สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําว6า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๓๓ (๑๖) ให)หมายความถึง “คณะกรรมการ
บริษัท” 

คําว6า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๕๗ ให)หมายความถึง “คณะกรรมการควบคุม
บริษัท” 

คําว6า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๑๑๗ ให)หมายความถึง “คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ” 

(๓) ในพระราชบัญญัติคุ)มครองผู)ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติคุ)มครองผู)ประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติคุ)มครอง
ผู)ประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติคุ)มครองผู)ประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

คําว6า “รัฐมนตรีว6าการกระทรวงพาณิชยO” ในมาตรา ๕ ให)หมายความถึง 
“รัฐมนตรีว6าการกระทรวงการคลัง” 

คําว6า “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๔ ให)
หมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําว6 า  “ปลัดกระทรวงพาณิชยO”  ในมาตรา ๖ ให)หมายความถึง  “ปลัด
กระทรวงการคลัง” 

คําว6า “อธิบดีกรมการประกันภัย” ในมาตรา ๑๐ ทวิ วรรคหก ให)หมายความถึง 
“คณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําว6า “อธิบดีกรมการประกันภัย” ในมาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๐ ทวิ วรรค
สามให)หมายความถึง “เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 
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คําว6า “กรมการประกันภัย” ในมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ให)
หมายความถึง “สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําว6า “ผู)แทนกระทรวงการคลัง” ในมาตรา ๖ ให)หมายความถึง “ผู)แทนกระทรวง
พาณิชยO” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป1จจุบันการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยได)พัฒนาข้ึนอย6างรวดเร็ว รูปแบบการประกันภัยมีความหลากหลาย มีเงินหมุนเวียนใน
ธุรกิจน้ีหลายหม่ืนล)านบาทในแต6ละป/ และผู)เอาประกันภัยได)เพ่ิมจํานวนข้ึนเป.นอย6างมาก การประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจึงมีลักษณะเป.นธุรกรรมทางการเงินประเภทหน่ึงซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต6อระบบ
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศและต6อผู)เอาประกันภัยซึ่งเป.นผู)บริโภค องคOกรกํากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจึงต)องมีความคล6องตัวเพ่ือให)ทันต6อพัฒนาการของธุรกิจน้ี และต)องมีอิสระ
ในการดําเนินงาน เพ่ือให)การกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยเป.นไปตามหลักวิชาการด)านการประกันภัย 
แต6การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยในป1จจุบันเป.นอํานาจหน)าท่ีของกรมการประกันภัย 
กระทรวงพาณิชยO ซึ่งไม6สอดคล)องกับลักษณะของการประกอบธุรกิจประกันภัยท่ีเป.นธุรกรรมทาง
การเงินท่ีควรอยู6ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง นอกจากน้ี กรมการประกันภัยมีฐานะเป.น
ส6วนราชการจึงไม6มีความคล6องตัวและขาดความเป.นอิสระในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ดังน้ัน เพ่ือให)การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยและการคุ)มครองสิทธิของผู)เอา
ประกันภัยเป.นไปอย6างมีประสิทธิภาพ กรณีจึงสมควรให)มีคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยท่ีมีความเป.นอิสระและคล6องตัวในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยข้ึนเป.นการ
เฉพาะ  จึงจําเป.นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๑๘ 

 
มาตรา ๒ พระราชบัญญั ติ น้ี ให) ใช) บั ง คับ ต้ั งแต6 วัน ถัดจาก วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป.นต)นไป 
 
มาตรา ๕๔  ให)ถือว6าบรรดาบริษัทท่ีได)รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ เป.นบริษัทท่ีได)รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี และให)ถือว6าสาขา
ของบริษัทท่ีได)รับใบอนุญาตตามกฎหมายดังกล6าวอยู6ก6อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ เป.น
สาขาของบริษัทท่ีได)รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดไว)ในการอนุญาต 

ในกรณีบริษัทท่ีได)รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงเป.นบริษัทจํากัด ให)ดําเนินการแปร
สภาพเป.นบริษัทมหาชนจํากัดให)แล)วเสร็จภายในห)าป/นับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ หาก
ดําเนินการไม6แล)วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกล6าว ให)บริษัทสามารถประกอบกิจการตามปกติ
ต6อไปได)แต6จะดําเนินการขยายธุรกิจไม6ได)จนกว6าจะดําเนินการแปรสภาพเป.นบริษัทมหาชนจํากัดซึ่ง

                                                 
๑๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๖ ก/หน)า ๑/๑ กุมภาพันธO ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 
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ต)องดําเนินการให)แล)วเสร็จภายในสามป/ หากดําเนินการไม6แล)วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกล6าว
ให)ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทน้ันสิ้นอายุ และให)ถือว6าบริษัทน้ันถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

การดําเนินการแปรสภาพเป.นบริษัทมหาชนจํากัดตามวรรคสองให)ดําเนินการตาม
กฎหมายว6าด)วยบริษัทมหาชนจํากัด 

เพ่ือประโยชนOแห6งมาตราน้ี กรณีใดเป.นการขยายธุรกิจตามวรรคสองให)นํา
บทบัญญัติในมาตรา ๒๗/๖ วรรคสอง และบทกําหนดโทษในการฝUาฝVนมาตรา ๒๗/๖ วรรคหน่ึง 
ตามท่ีบัญญัติไว)ในมาตรา ๙๔/๑ แห6งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี มาใช)บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๕  ภายในห)าป/นับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ ให)บริษัทตามมาตรา 

๕๔ วรรคหน่ึง แห6งพระราชบัญญัติน้ี ดําเนินการแก)ไขสัดส6วนผู)ถือหุ)นหรือกรรมการให)เป.นไปตามท่ี
กําหนดในมาตรา ๑๐ แห6งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี ในกรณีท่ีไม6สามารถดําเนินการได)ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล6าว ให)บริษัท
สามารถประกอบกิจการต6อไปได)แต6จะเปQดสาขาเพ่ิมมิได) 

 
มาตรา ๕๖  ในระหว6างการดําเนินการแปรสภาพบริษัทจํากัดเป.นบริษัทมหาชน

จํากัดตามมาตรา ๕๔ แห6งพระราชบัญญัติน้ี 
(๑) การโอนหรือรับโอนกิจการท้ังหมดหรือบางส6วนระหว6างบริษัทจํากัดกับบริษัท

จํากัดหรือบริษัทจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัดท่ีได)รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ให)นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๔/๑ และมาตรา 
๑๔/๓ แห6งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี มาใช)
บังคับโดยอนุโลม 

(๒) การควบบริษัทจํากัดเข)ากันให)เป.นไปตามประมวลกฎหมายแพ6งและพาณิชยO แต6
บริษัทท่ีต้ังข้ึนใหม6ต)องจดทะเบียนเป.นบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว6าด)วยบริษัทมหาชนจํากัด 
และให)นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๔/๒ วรรคสองและวรรคสาม แห6งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี มาใช)บังคับโดยอนุโลม 

(๓) การควบเข)ากันระหว6างบริษัทจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัดให)เป.นไปตาม
กฎหมายว6าด)วยบริษัทมหาชนจํากัด และให)นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๔/๒ วรรคสองและวรรคสาม 
แห6งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี มาใช)บังคับโดย
อนุโลม 

(๔) การชําระบัญชีหรือการแก)ไขหนังสือบริคณหOสนธิในกรณีท่ีบริษัทจํากัดท่ีได)รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ประสงคOจะเลิก
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามมาตรา ๕๑ แห6งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก)ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให)ดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพ6งและพาณิชยO 

(๕) การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษัทจํากัดตามมาตรา ๕๓ วรรคสองหรือวรรคสาม 
แห6งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ มิให)นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๒๒๐ มาตรา ๑๒๒๔ 
มาตรา ๑๒๒๕ และมาตรา ๑๒๒๖ แห6งประมวลกฎหมายแพ6งและพาณิชยOมาใช)บังคับ 
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มาตรา ๕๗  ในกรณีท่ีคณะกรรมการยังมิได)ออกประกาศเก่ียวกับเงินกองทุนตาม

มาตรา ๒๗ แห6งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี หรือ
ออกประกาศแล)วแต6ยังไม6มีผลใช)บังคับ ให)บริษัทถือปฏิบัติโดยดํารงเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ แห6ง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปพลางก6อน 

การดําเนินการออกประกาศตามวรรคหน่ึงให)ดําเนินการให)แล)วเสร็จภายในสามป/นับ
แต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ 

 
มาตรา ๕๘  บรรดาอสังหาริมทรัพยOท่ีตกเป.นของบริษัทตามมาตรา ๓๓ (๙) แห6ง

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ การจําหน6าย
อสังหาริมทรัพยOดังกล6าวให)เป.นไปตามมาตรา ๓๔ แห6งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
มาตรา ๕๙  ให)บริษัทตามมาตรา ๕๔ วรรคหน่ึง แห6งพระราชบัญญัติน้ี ดําเนินการ

ให)มีกรรมการ ผู)จัดการ บุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือท่ีปรึกษาของบริษัทมีคุณสมบัติ
และไม6มีลักษณะต)องห)ามตามท่ีกําหนดไว)ในมาตรา ๓๕ แห6งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ภายในสองป/นับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ 

 
มาตรา ๖๐  ในกรณีท่ียังมิได)ออกประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไข

เก่ียวกับการขออนุญาตหรือการขอต6ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๗ แห6ง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี หรือมีการออก
ประกาศแล)วแต6ยังไม6มีผลใช)บังคับ การพิจารณาอนุญาตให)เป.นไปตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๗ 
แห6งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ แล)วแต6กรณี 

 
มาตรา ๖๑  ให)บุคคลซึ่งได)รับความเห็นชอบเป.นหนังสือจากนายทะเบียนให)เป.น

ผู)รับรองรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมOประกันภัยก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ 
สามารถรับรองรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมOประกันภัยต6อไปได)จนกว6าหนังสือให)
ความเห็นชอบจะสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๖๒  เม่ือพ)นกําหนดแปดป/นับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับผู)ขอรับ

ใบอนุญาตเป.นนักคณิตศาสตรOประกันภัยต)องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘๓/๓ (๒) เท6าน้ัน 
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะ

ขยายออกไปอีกตามความจําเป.นแก6กรณีก็ได) แต6ต)องไม6เกินสองป/ 
 
มาตรา ๖๓  ให)สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยโอนเงิน ทรัพยOสิน และหน้ีของกองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตท่ีมีอยู6ในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป.นของกองทุนประกันชีวิต 
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มาตรา ๖๔  ให)ยกเลิกอัตราค6าธรรมเนียมในบัญชีท)ายพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕ และให)ใช)อัตราค6าธรรมเนียมไม6เกินอัตราในบัญชีท)ายพระราชบัญญัติน้ีแทน 

 
มาตรา ๖๕  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ เ ง่ือนไข หรือคําสั่ ง ท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีใช)อยู6ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ ให)คงใช)บังคับได)
ต6อไปเท6าท่ีไม6ขัดหรือแย)งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว6าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ เง่ือนไข หรือคําสั่ง
ตามพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ เง่ือนไข หรือคําสั่งตามวรรคหน่ึง ให)
ดําเนินการให)แล)วเสร็จภายในสองป/นับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ 

 
มาตรา ๖๖  ให)รัฐมนตรีว6าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได)ใช)บังคับมานาน และปรากฏว6าหลักเกณฑOเก่ียวกับการกํากับดูแลบริษัทท่ีได)รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต และนายหน)าประกันชีวิตในพระราชบัญญัติ
ดังกล6าวไม6สอดคล)องกับสภาวการณOในป1จจุบันและไม6เพียงพอท่ีจะคุ)มครองประชาชนและผู)เอา
ประกันภัย ดังน้ัน สมควรแก)ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ีให)เหมาะสมย่ิงข้ึนเพ่ือคุ)มครอง
ประชาชนและผู)เอาประกันภัย และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันชีวิตให)มีความม่ันคงและ
เสถียรภาพ  จึงจําเป.นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๑๑๙ 

 
มาตรา ๑๑  บริษัทประกันชีวิตซึ่งได)รับอนุญาตหรือผ6อนผันให)มีผู) ถือหุ)นหรือ

กรรมการตามมาตรา ๑๐ วรรคสองหรือวรรคสาม แห6งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู6ก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช)บังคับ ให)ยังคงมีผู)ถือหุ)นหรือกรรมการ แล)วแต6กรณี ได)ต6อไปตามท่ีได)รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
กํากับและส6งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือได) รับการผ6อนผันจากรัฐมนตรีว6าการ
กระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ประกันชีวิตภายหลังการจัดต้ังกองทุนประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และเจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระ
หน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยได)ย่ืนคําขอรับชําระหน้ีต6อกองทุนประกันชีวิต ผู)ชําระบัญชี หรือเจ)า
พนักงานพิทักษOทรัพยOไว)แล)ว ก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับและยังไม6ได)รับการชําระหน้ี ให)
ดําเนินการตามแต6กรณี ดังน้ี 

                                                 
๑๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๕ ก/หน)า ๒๓/๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 
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(๑) ในกรณีที่อยู6ระหว6างการชําระบัญชี ให)ผู)ชําระบัญชีนําหลักทรัพยOประกันและเงิน
สํารองท่ีได)รับการส6งมอบจากนายทะเบียนมาชําระหน้ีให)แก6เจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิดจาก
การเอาประกันภัยท่ีย่ืนคําทวงหน้ีต6อผู)ชําระบัญชีเฉพาะเจ)าหน้ีที่ไม6มีข)อโต)แย)งตามส6วนเฉลี่ยของมูลหน้ี
ก6อนท่ีจะร)องขอต6อศาลให)มีคําสั่งให)บริษัทล)มละลาย หลังจากน้ันให)ผู)ชําระบัญชีออกหนังสือรับรองให)
เจ)าหน้ีแต6ละราย รวมท้ังให)แจ)งข)อมูลรายช่ือเจ)าหน้ี จํานวนหน้ี จํานวนหน้ีท่ีได)รับชําระแล)ว จํานวน
หน้ีคงเหลือ และรายละเอียดเก่ียวกับเจ)าหน้ีดังกล6าวให)นายทะเบียนและกองทุนประกันชีวิตทราบ 
และเม่ือกองทุนได)รับแจ)งแล)ว ให)นํามาตรา ๘๕/๕ แห6งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี มาใช)บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ในกรณีท่ีอยู6ระหว6างกระบวนการล)มละลาย ให)เจ)าพนักงานพิทักษOทรัพยOนํา
หลักทรัพยOประกันและเงินสํารองท่ีได)รับการส6งมอบจากนายทะเบียนหรือผู)ชําระบัญชีมาชําระหน้ี
ให)แก6เจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได) รับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยท่ีย่ืนคําขอรับชําระหน้ีตาม
กระบวนการล)มละลายเฉพาะเจ)าหน้ีท่ีไม6มีข)อโต)แย)งตามส6วนเฉลี่ยของมูลหน้ี และแจ)งข)อมูลรายช่ือ
เจ)าหน้ี จํานวนหน้ี จํานวนหน้ีท่ีได)รับชําระแล)ว จํานวนหน้ีคงเหลือ และรายละเอียดเก่ียวกับเจ)าหน้ี
ดังกล6าวให)นายทะเบียนและกองทุนประกันชีวิตทราบ และเม่ือกองทุนได)รับแจ)งแล)ว ให)นํามาตรา 
๘๕/๕ แห6งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี มาใช)
บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีเจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยไม6ได)ย่ืนคําทวง
หน้ีต6อผู)ชําระบัญชีหรือเจ)าพนักงานพิทักษOทรัพยO แต6ได)ย่ืนคําขอรับชําระหน้ีต6อกองทุนประกันชีวิต
ภายในเวลาท่ีกองทุนประกาศกําหนดก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ ให)กองทุนตรวจสอบจํานวน
หน้ีท่ีเจ)าหน้ีดังกล6าวแต6ละรายมีสิทธิได)รับชําระหน้ีทุกสัญญารวมกัน และให)ชําระหน้ีให)แก6เจ)าหน้ี
ดังกล6าวเฉพาะเจ)าหน้ีท่ีไม6มีข)อโต)แย)งตามมูลหน้ี แต6ไม6เกินรายละหน่ึงล)านบาท พร)อมท้ังแจ)งผู)ชําระ
บัญชีหรือเจ)าพนักงานพิทักษOทรัพยOทราบ 

เม่ือกองทุนประกันชีวิตชําระหน้ีให)แก6เจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการ
เอาประกันภัยไปแล)วตาม (๑) หรือ (๒) แล)วแต6กรณี ให)กองทุนเข)ารับช6วงสิทธิของเจ)าหน้ีน้ันเท6ากับ
จํานวนเงินท่ีกองทุนได)จ6ายไปโดยไม6ถือว6าเป.นหน้ีตามมาตรา ๙๔ (๑) แห6งพระราชบัญญัติล)มละลาย 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ และหากเจ)าหน้ีน้ันได)ย่ืนคําขอรับชําระหน้ีไว)แล)วในคดีล)มละลาย ให)กองทุนเข)า
รับช6วงสิทธิตามคําขอรับชําระหน้ีท่ีเจ)าหน้ีได)ย่ืนไว)แล)ว เฉพาะส6วนท่ีกองทุนได)จ6ายไป โดยกองทุนไม6
ต)องย่ืนคําขอรับชําระหน้ีใหม6 

 
มาตรา ๑๓  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข)อบังคับ หรือคําสั่งท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีใช)อยู6ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับให)ใช)บังคับได)ต6อไป
เท6าท่ีไม6ขัดหรือแย)งกับบทบัญญัติแห6งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี จนกว6าจะได)มีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข)อบังคับ หรือคําสั่งท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๔  ให)รัฐมนตรีว6าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีโครงสร)างผู)ถือหุ)นและ
กรรมการของบริษัทตามพระราชบัญญั ติประกันชี วิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งแก) ไขเ พ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม6เหมาะสมกับสภาพการประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตในป1จจุบัน อีกท้ังหากบริษัทล)มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
กองทุนประกันชีวิตจะเข)าไปช6วยเหลือเจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยได)
ต6อเม่ือกระบวนการตามกฎหมายล)มละลายเสร็จสิ้นแล)วเท6าน้ัน ซึ่งทําให)กองทุนไม6สามารถคุ)มครอง
เจ)าหน้ีซึ่งมีสิทธิได)รับชําระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยได)ทันท6วงที สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ
เก่ียวกับโครงสร)างผู)ถือหุ)นและกรรมการของบริษัทและกองทุนประกันชีวิตให)เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึง
จําเป.นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภิรมยOพร/แก)ไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๖ 
 

กฤษดายุทธ/เพ่ิมเติม 
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


