ระเบียบกองทุนประกันชีวิต
วาดวย การเบิกคาใชจาย
พ.ศ. 2552
……………………………..
โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบในการบริหารกิจการของกองทุนประกัน
ชีวิ ต อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 86/3(1) แหงพระราชบัญญัติประกันชี วิต พ.ศ.2535
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบระเบียบกองทุน
ประกันชีวิตวาดวยการรับ การจาย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2552 ขอ 12 (3) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุ นประกันชีวิต ครั้ งที่ 9/2552
เมื่อวันที่ 13 ตุล าคม 2552
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิตออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทุนประกันชีวิต วาดวยการเบิกคาใชจาย
พ.ศ. 2552”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนประกันชีวิต

ตามกฎหมายวาดวยการ

ประกันชีวิต
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว า คณะกรรมการบริหารกองทุน
ประกันชีวิต
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนประกันชีวิต
“พนักงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในกองทุนประกันชีวิต โดยไดรับ
เงิ น เดือ นในตํ า แหน ง งานตามอัต ราเงิ น เดื อ นที่ผู จัด การกองทุ น ประกันชี วิต กํา หนด ภายใต
ระเบียบที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต
ขอ 4. การเบิกจายเงินของกองทุนตามระเบียบนี้ ใหเบิกไดเทาที่จายจริง
เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน
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ขอ 5. ใหบุคคลดังตอไปนี้ มีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงินภายในวงเงินที่
กําหนดดังนี้
(1) ผูจัดการ มีอํานาจอนุมัติภายในวงเงิน ครั้งละไมเกิน 100,000 บาท
การแบงการอนุมัติเบิกจายโดยลดวงเงินที่จะอนุมัติเบิกจายในครั้งเดียวกัน
เพื่อใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนดในวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อใหอํานาจในการอนุมัติเบิกจายเปลี่ยนไป
จะกระทํามิได
(2) คณะกรรมการบริหารกองทุน มีอํานาจอนุมัติวงเงิน ครั้งละเกิน 100,000 บาท
ขอ 6. การเบิกคาใชจายที่โดยปกติไมมีการออกใบเสร็จรับเงิน ใหผูเบิกจัดทํา
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ผูจัดการกําหนด
สํ า หรั บ กรณี ก ารเบิ ก ค า ใช จ า ยที่ โ ดยปกติ มี ก ารออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น
แตใบเสร็จรับเงินสูญหาย ใหผูเบิกทํารายงานชี้แจงเหตุที่สูญหายตอผูจัดการ เพื่ออนุมัติใหทํา
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ผูจัดการกําหนด
ความในวรรคสองไมใชบังคับกับกรณีที่ผูเบิกสามารถนําสําเนาใบเสร็จรับเงินที่
ผูออกใบเสร็จรับเงินไดรับรองความถูกตองแลวมาแสดงได
ขอ 7. คาใชจายดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนคาใชจายที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
และอนุมัติคาใชจายเมื่อไดมีการอนุมัติใหดําเนินการในครั้งแรกไวแลว
(1)
คาใชจายบางประเภทที่กองทุนมีขอผูกพันตองจายตามปกติเปน
รายเดือน หรือเปนงวด เชน เงินเดือน คาจาง คาใชจายอื่นๆเกี่ยวกับพนักงาน ประโยชน
ตอบแทนของคณะกรรมการบริหารกองทุน
(2) คาใชจายบางประเภทที่กองทุนมีขอผูกพันตองจายตามที่สถาบันอื่น
เรียกเก็บโดยตรงจากกองทุนเปนประจําหรือเปนครั้งคราว เชน คาสาธารณูปโภค คาเชา
คาใชบริการ คาบัตรโดยสารเครื่องบินที่บริษัทการบินเรียกเก็บ เงินสงเขากองทุนประกันสังคม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(3) คาภาษีมูลคาเพิ่ม
(4) คาธรรมเนียมในการโอนเงิน คาอากรเช็ค และคาธรรมเนียมอื่นที่สถาบัน
การเงินผูรับฝากเงินเรียกเก็บ
(5) คาใชจายอื่นนอกจาก (1) (2) (3) และ (4) ตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนด
ขอ 8. การเบิกจายคาใชจายใดที่มีขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งที่กําหนดไวเปน
การเฉพาะอยูแลวใหปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้น ๆ
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