
 
 
 

ระเบียบกองทุนประกันชวีิต 
     วาดวยการรับ การจาย และการเก็บรักษาเงิน 

 พ.ศ. 2552 
…………………….. 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/3 (2) (6) แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต 

พ .ศ .2535 ซ่ึงแกไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่  2) พ .ศ .2551 
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย จึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปน้ี 

 
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทุนประกันชีวิต วาดวยการรับ การจาย และ
การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2552”  
 
  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป  
 
  ขอ 3 ในระเบียบนี้ 
  “บริษัท” หมายความวา บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต  

“กองทุน” หมายความวา กองทุนประกันชีวิต 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต 
“เจาหนาที่การเงิน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานหรือเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการเงิน 
“หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานซึ่งแสดงวาไดมีการจายเงินให

เจาหน้ี หรือผูรับเงินตามขอผูกพัน 
“ใบสําคัญคูจาย” หมายความวา หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงิน หลักฐาน

ของธนาคารแสดงการจายเงินใหเจาหน้ี หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝาก 
“ใบเสร็จรับเงิน” หมายความวา หลักฐานการรับเงินที่กองทุนออกใหแกผูชําระ

เงิน และลักษณะใบเสร็จรับเงินใหเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนด 
 

  ขอ 4 ใหประธานคณะกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด 1 
ขอความทั่วไป 

 
  ขอ 5 กองทุนมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองเจาหน้ี ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิด
จากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิต และเพ่ือพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตใหมีความม่ันคงและเสถียรภาพ 
 
  ขอ 6 กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสินตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ.2535 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
ดังน้ี 
   (1) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกัน
ชีวิต  ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
        (2) เงินที่ไดรับตามมาตรา 52   
        (3) เงินที่ไดรับตามมาตรา 85/3 
        (4) เงินเพ่ิมที่ไดรับตามมาตรา 85/4 
        (5) เงินคาปรับตามมาตรา 117 หลังจากหักเงินสินบนรางวัลและ
คาใชจายในการดําเนินงานแลว 
        (6) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนที่มีผูมอบให 

 (7) ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
   (8) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
   

หมวด 2 
การรับเงิน  

   
ขอ 7 การรับเงินเขากองทุนใหรับไดโดยวิธีอยางหนึ่งอยางใด ดังน้ี 

(1) รับเปนเงินสด เช็ค หรือดราฟ 
(2) โดยวิธีอ่ืน ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด    
 

ขอ 8 เช็คที่จะรับทุกกรณีตองมีลักษณะและเงื่อนไข ดังน้ี 
   (1) สั่งจายแกกองทุนและตองมิใชเช็คโอนดวยสลักหลัง 
   (2) มีรายการครบถวนตามมาตรา 988 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และหามมิใหรับเช็คลงวนัที่ลวงหนา 
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(3) เปนเช็คของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เขามาผูกพันกับการจายเงินแก
กองทุนโดยตรงเทาน้ัน 
   (4) เปนเช็คที่เรียกเก็บได ณ ธนาคารในทองที่ที่กองทุนซ่ึงระบุเปนผูรับ
เงินตามเช็คตั้งอยูเทาน้ัน 
   (5) เปนเช็คขีดครอม และขีดฆาคําวา “ผูถือ” 
 

ขอ 9 การรับเงินหรือทรัพยสินตามขอ 6 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) จะตองออก
ใบเสร็จรับเงิน เวนแตตามลักษณะไมอยูในสภาพที่จะออกใบเสร็จรับเงินไดก็ใหใชหลักฐานการ
รับเงินแทน แบบของใบเสร็จใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดและใหมีสําเนาอยางนอย     
1 ฉบับ ใหพิมพหมายเลขกํากับเลมและหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ และ
ใหมีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

ในกรณีออกใบเสร็จรับเงินดวยคอมพิวเตอรตองมีหมายเลขกํากับ 
 

ขอ 10 กรณีที่ยังไมสามารถออกใบเสร็จดวยระบบคอมพิวเตอรไดใบเสร็จรับเงิน
แตละเลมใหใชสําหรับรับเงินของปบัญชีแตละปเทาน้ัน เม่ือขึ้นปบัญชีใหมใหใชใบเสร็จรับเงิน
เลมใหม สวนเลมเกาใหใชประทับตรายกเลิกใช หรือเจาะรูเพ่ือมิใหนํากลับมาใชรับเงินไดอีก 
 

  ขอ 11 ใบเสร็จรับเงินหามขูด ขีด ลบ แกไขเพ่ิมเติมจํานวนเงินหรือผูชําระเงิน 
หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาดใหขีดฆาและเขียนใหมชัดเจน แลวใหผูรับ
เงินลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆาน้ันไวดวย หรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ โดยออก
ฉบับใหม ใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาเลิกใชใหติดไวกับสําเนาใบเสร็จฉบับใหม 
  

หมวด 3 
การจายเงิน 

 

  ขอ 12 การจายเงินจากกองทุนใหจายไดในกรณีตอไปน้ี 
(1) ใหความชวยเหลือเจาหน้ีซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา

ประกันภัย ในกรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
(2) เปนคาใชจายในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตใหมีความม่ันคงและ

เสถียรภาพ ทั้งน้ี ไมเกินวงเงินที่ไดรับตามขอ 6 (1) และ (2) 
(3) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวกับหรือ

เก่ียวเนื่องกับการจัดกิจการของกองทุน ตามอัตราหลักเกณฑหรือวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด        
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   (4) เปนคาเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืนแกประธานกรรมการ 
กรรมการ และอนุกรรมการของคณะกรรมการตามอัตราที่รัฐมนตรีกําหนด 
  คาใชจายตามขอ 12 (3) ใหจายไดไมเกินตามแผนงบประมาณที่จะไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการ  

ใหกองทุนจัดทําประมาณการรายรับ-รายจายประจําปของกองทุนเสนอ
คณะกรรมการภายในเดือนตุลาคมของทุกป เพ่ือพิจารณาอนุมัติสําหรับการทํางบประมาณปถัดไป 

 

ขอ 13 การจายเงินจะตองมีหลักฐานการจายไวเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ
     

ขอ 14 การจายเงินใหแกผูรับเงินทุกราย จะตองมีการบันทึกรายการจายเงินนั้น
ไวในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารแลวแตกรณีในวันที่จายเงินนั้น 

   

ขอ 15 หามมิใหเจาหนาที่การเงินเรียกใบสําคัญคูจาย หรือใหผูรับเงินลงลายมือ
ชื่อรับเงินในหลักฐานการจายเงินโดยที่ยังมิไดมีการจายเงินใหแกผูมีสิทธิรับเงิน 

 
หมวด 4 

การอนุมัติเบิกจายเงิน 
 

ขอ 16 การอนุมัติการจายเงินใหเปนอํานาจของบุคคล ดังตอไปน้ี 
 16.1 คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือผู ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร

กองทุนมอบหมาย สําหรับการจายเงินตามขอ 12 (1) และ (2)  
 16.2 ผูจัดการกองทุน สําหรับการจายเงินตามขอ 12 (3) และ (4) 
    

  ขอ 17 การอนุมัติการจายเงินตามขอ 12 ใหผูมีอํานาจสั่งอนุมัติการจายเงินและ
ลงลายมือชื่อในหลักฐานการจายหรือใบสําคัญคูจายหรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ทุกฉบับ 
หรือลงลายมือชื่อในงบหนาหลักฐานการจายหรือใบสําคัญคูจายก็ได 
 

หมวด 5 
การเก็บรักษาเงิน 

 

  ขอ 18 เงินที่กองทุนไดรับใหนําฝากเขาบัญชีเงินฝากที่กองทุนเปดไวภายใน
วันที่ที่ไดรับหรืออยางชาภายในวันทําการถัดไป 
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  ขอ 19 เพ่ือประโยชนในการบริหารเงินกองทุน ใหกองทุนเปดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  
   

ขอ 20 ใหกองทุนมีเงินสดเพ่ือทดรองจายภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 
 

หมวด 6 
การสั่งจาย 

 
  ขอ 21 การจายเงินตามระเบียบนี้ ใหจายเปนเงินสด หรือเช็ค หรือโอนทาง

ธนาคาร 
 
  ขอ 22 การเขียนเช็คสั่งจายเงิน ใหเขียนสั่งจายในนามผูมีสิทธิรับเงิน และขีด

ฆาคําวา  “ ผูถือ ”  
 

ขอ 23 การสั่งจายเงินกองทุน ใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อรวมกันอยางนอย 2 คน  
 

  หมวด 7 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 
  ขอ 24 ระบบบัญชีของกองทุน ใหจัดทําตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มี
การสอบบัญชีภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ 
        (1) การรับและจายเงิน 
        (2) สินทรัพยและหนี้สินซ่ึงแสดงการเงินที่เปนอยูตามจริงและตามท่ีควร 
พรอมดวยขอความอันเปนเหตุที่มาของรายการนั้น 
 

  ขอ 25 การปดบัญชีใหกระทําปละครั้งตามปปฏิทิน และใหจัดทํางบการเงินของ
กองทุนพรอมรายละเอียดประกอบสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูสอบบัญชีอิสระท่ี
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีตรวจสอบภายใน 60 วัน นับแต
วันสิ้นปบัญชี 
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