
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อเร่งให้กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัยจ่ายเงิน
แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยได้ทันท่วงที เมื่อบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 

                 สายกฎหมาย 
              ส านกังาน คปภ.  
                                    

1. บทน า 
 
  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 ได้บัญญัติจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต และกองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกัน
วินาศภัยให้มีความม่ันคงและเสถียรภาพ ต่อมา พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติจัดตั้งกองทุนประกันชีวิต และ
กองทุนประกันวินาศภัยขึ้น โดยยุบรวมกองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต และกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย เข้ากับกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนทั้ง
สองมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีที่
บริษัทประกันภัยล้มละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย 
  อย่างไรก็ตาม แม้จะได้มีการจัดตั้งกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย
ขึ้น แต่กระบวนการในการด าเนินการในการจ่ายเงินของกองทุนทั้งสองนั้น ยังไม่สามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ในการให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัยในกรณีท่ีบริษัทประกันภัยล้มละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย
ได้อย่างทันท่วงที จึงได้มีการด าเนินการเพื่อแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และการประกัน
วินาศภัย ในส่วนของกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อให้การด าเนินการจ่ายเงิน
ของกองทุนทั้งสองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งข้ึน 
   ในบทความนี้จะกล่าวถึงข้อขัดข้องของกระบวนการในการช าระเงินของกองทุน
ประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัยตามกฎหมายฉบับปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และจะกล่าวถึงข้ันตอนกระบวนการในการช าระเงินของกองทุนประกันชีวิต 
และกองทุนประกันวินาศภัยตามกฎหมายฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
2. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการ ช าระเงินของกองทุนประกัน ชีวิต และกองทุนประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายฉบับปัจจุบัน 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตจะปรากฏในมาตรา 84 ถึงมาตรา 88/2 
ในหมวด 5 กองทุนประกันชีวิต แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ส่วนกองทุนประกันวินาศภัยจะปรากฏอยู่ใน
มาตรา 79 ถึงมาตรา 83/2 ในหมวด 5 กองทุนประกันวินาศภัย แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซ่ึง
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กระบวนการช าระเงินของกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย ตามกฎหมายฉบับปัจจุบัน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความไว้ในความเห็น เรื่องเสร็จที่ 220/2552 และเรื่องเสร็จที่ 610/2552 
ว่าการจ่ายเงินของกองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิต หรือ
บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัยจะต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้จากกองทรัพย์สินของบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกัน
วินาศภัย ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ก่อน เมื่อได้มี
การด าเนินการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ตามกระบวนการล้มละลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากเจ้าหนี้ซึ่ง
มีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยรายใดได้รับชดใช้ยังไม่ครบตามจ านวนหนี้ที่ตนมีสิทธิ
ได้รับ เจ้าหนี้รายดังกล่าวจึงจะมีสิทธิได้รับในส่วนที่ยังขาดอยู่จากกองทุนประกันชีวิต หรือกองทุน
ประกันวินาศภัย โดยเมื่อรวมกับจ านวนเงินที่ได้รับการเฉลี่ยจากหลักทรัพย์ประกัน และเงินส ารองท่ี
บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยวางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แล้ว จะต้อง
ไม่เกินจ านวนหนึ่งล้านบาท   เนื่องจากการที่กองทุนฯ จะสามารถจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้แต่ละรายเป็น
จ านวนเท่าใด นั้น กองทุน ฯ จะต้องทราบจ านวนเงินที่เจ้าหนี้ดังกล่าวได้รับช าระหนี้จากทรัพย์สิน
ทั้งหมดของบริษัทตาม มาตรา 26 ก่อน ซึ่งหมายความว่า เจ้าหนี้ ดังกล่าว จะต้องด าเนินการตาม
กระบวนการล้มละลายเสียก่อน หากกองทุนจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ดังกล่าว ไปโดยไม่รอผลการ
ด าเนินการตามกระบวนการล้มละลาย จะเป็นการด าเนินการที่ขัดกับมาตรา 85/5  แห่ง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 หรือมาตรา 80/5 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 
รายละเอียดขั้นตอนการขอรับช าระเงินจากกองทุนประกันชีวิต หรือกองทุนประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ช าระบัญชีตามกระบวนการล้มละลายเสร็จสิ้น ตลอดจน
ได้รับการเฉลี่ยหลักทรัพย์ประกัน และเงินส ารอง 

เจ้าหนี้ฯ ยื่นขอรับช าระตามกระบวนการล้มละลาย 

เจ้าหนี้ฯ ยื่นขอรับช าระจากกองทุนฯ ในส่วนท่ีขาด 

กองทุนฯ ช าระในส่วนท่ียังขาดอยู่ แต่เมื่อรวมกับท่ีได้รับการ
เฉลี่ยหลักทรัพย์ประกัน และเงินส ารองแล้ว  

ไม่เกิน 1 ล้านบาท 
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3. การช าระเงินของกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัยตามร่างกฎหมายฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
 

สืบเนื่องจากปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการช าระเงินของกองทุนประกันชีวิต 
และกองทุนประกันวินาศภัยตามกฎหมายปัจจุบันที่กล่าวข้างต้น ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเจ้าหนี้
ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยได้อย่างทันท่วงที เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่
เกิดจากการเอาประกันภัยต้องรอเป็นระยะเวลานานกว่าจะได้รับช าระเงิน ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สามารถคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนประกันชีวิต และ
กองทุนประกันวินาศภัย 

กระบวนการช าระเงินของกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย ตามร่าง
กฎหมายฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมมีลักษณะ ดังนี้ 

เมื่อรัฐมนตรีมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัยของบริษัท
ประกันภัยใด ให้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แต่งตั้งผู้ช าระ
บัญชี โดยผู้ช าระบัญชีดังกล่าวจะต้องประกาศการเพิกถอนใบอนุญาต และให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับ
ช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยยื่นค าทวงหนี้ต่อผู้ช าระบัญชี พร้อมทั้งส่งจดหมายลงทะเบียน
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยที่ปรากฏชื่อใน
บัญชีหรือเอกสารของบริษัทท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว ให้ยื่นค าทวงหนี้ต่อผู้ช าระบัญชีภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ประกาศ โดยการประกาศดังกล่าวจะต้องประกาศในหนังสือพิมพ์ที่จ าหน่าย
แพร่หลายทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน 

ภายหลังครบก าหนดยื่นค าทวงหนี้แล้ว ผู้ช าระบัญชีจะด าเนินการตรวจสอบจ านวน
เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย และจ านวนหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวแต่ละรายมี
สิทธิจะได้รับช าระ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน โดยผู้ช าระบัญชีจะน าหลักทรัพย์ประกัน และเงิน
ส ารองที่บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยวางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาเฉลี่ย
ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยที่ได้ยื่นค าทวงหนี้ไว้ ทั้งนี้ เจ้าหนี้
ดังกล่าวต้องไม่มีข้อโต้แย้งในส่วนเฉลี่ยที่ได้รับ เมื่อผู้ช าระบัญชีได้ด าเนินการเฉลี่ยหลักทรัพย์ประกัน 
และเงินส ารองเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบัญชีจะออกหนังสือรับรองให้เจ้าหนี้แต่ละราย และแจ้งข้อมูล
รายชื่อเจ้าหนี้ จ านวนหนี้ จ านวนหนี้ที่ได้ช าระไปแล้ว จ านวนหนี้ที่คงเหลือ และรายละเอียดเกี่ยวกับ
เจ้าหนี้ดังกล่าว ให้แก่นายทะเบียนส านักงาน คปภ. และกองทุนประกันชีวิต หรือกองทุนประกันวินาศภัย 

เมื่อกองทุนประกันชีวิต หรือกองทุนประกันวินาศภัยได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้ช าระ
บัญชีแล้ว กองทุนฯ จะด าเนินการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัยดังกล่าวแทนบริษัทท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามที่ คปภ. 
ประกาศก าหนด ซึ่งจ านวนเงินที่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยมีสิทธิจะ
ได้รับจากกองทุนฯ เมื่อรวมกับจ านวนเงินที่ได้รับการเฉลี่ยหลักทรัพย์ประกัน และเงินส ารองจาก      
ผู้ช าระบัญชีแล้ว จะต้องไม่เกินจ านวนหนึ่งล้านบาท 

ในกระบวนการช าระเงิน กองทุนประกันชีวิต หรือกองทุนประกันวินาศภัยจะมี
หนังสือแจ้งให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยมายื่นขอรับเงินจากกองทุนฯ
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ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว โดยเจ้าหนี้ดังกล่าวจะต้องยื่นค าขอตามแบบท่ี
กองทุนฯ ก าหนด พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองท่ีผู้ช าระบัญชีออกให้ ทั้งนี้ หากเจ้าหนี้ฯ รายใดไม่
ได้มายื่นขอรับจากกองทุนภายใน 10 ปี เงินดังกล่าวจะตกเป็นของกองทุน 

นอกจากนี้ หากมีเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยรายใดที่
ได้รับช าระหนี้จากกองทุนประกันชีวิต หรือกองทุนประกันวินาศภัยแล้ว แต่ยังได้รับช าระหนี้ไม่ครบ
ตามจ านวนหนี้ที่ตนเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวอยู่ เจ้าหนี้
ดังกล่าวยังคงมีสิทธิได้รับช าระหนี้ในส่วนที่ยังขาดอยู่จากกองทรัพย์สินของบริษัท 
 
รายละเอียดขั้นตอนการขอรับช าระเงินจากกองทุนประกันชีวิต หรือกองทุนประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 
 

บริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต  

คปภ. แต่งตั้งผู้ช าระบัญชี  

  1. แจ้งเจ้าหนี้ประกันภัยให้ทวงหนี้ 
  2. ประกาศการถูกเพิกถอนในหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ  
เป็นระยะเวลา 3 วัน 

30 วันนับแต่แต่งตั้ง  

เจ้าหนี้ประกันภัยทวงหนี้  

30 วัน นับแตว่ันท่ีก าหนดในประกาศ 

ผู้ช าระบัญชีตรวจสอบหนี้ และน าหลักทรัพย์
ประกัน เงินส ารอง มาช าระหนี้ตามส่วนเฉลี่ย 

120 วัน นับแต่วันครบก าหนด ทวงหนี้ 

ผู้ช าระบัญชีออกหนังสือรับรองส าหรับหนี้ส่วน 
ที่เหลือ พร้อมทั้งแจ้งนายทะเบียน และกองทุนฯ 

กองทุนฯแจ้งเจ้าหนี้ประกันภัย  

เจ้าหนี้ประกันภัยขอรับเงินจากกองทุนฯ แต่
เมื่อรวมกับที่ได้รับการเฉลี่ยหลักทรัพย์ประกัน 

และเงินส ารองแล้ว ไม่เกิน 1 ล้านบาท 

60 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง 

เจ้าหนี้ประกันภัยขอรับเงินส่วนที่ขาดจากกอง
ทรัพย์สินของบริษัทท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
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ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตภายหลังที่ได้มีการจัดตั้งกองทุนฯ ตาม

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และกองทุนฯ ยังไม่ได้ช าระเงินให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับ
ช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยแทนบริษัทท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว หากกระบวนการ
จัดสรรทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวอยู่ในระหว่างการช าระบัญชีให้ด าเนินการตามที่ได้กล่าวในข้างต้น 
ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการล้มละลายให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ด าเนินการ
จัดสรรเฉลี่ยหลักทรัพย์ประกัน และเงินส ารองให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย และแจ้งรายละเอียดแก่กองทุนฯ เพื่อด าเนินการช าระให้แก่เจ้าหนี้ดังกล่าวตาม
กระบวนการต่อไป 

 
4. สรุป  
  การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย ได้เลื่อน
ขั้นตอนการจ่ายเงินของกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัยจากเดิมท่ีอยู่ในขั้นตอน
สุดท้ายภายหลังจากท่ีได้มีการจัดการทรัพย์สินในกระบวนการล้มละลายเสร็จสิ้น มาอยู่ก่อน
กระบวนการล้มละลาย อันจะส่งผลให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
ดังกล่าวได้รับช าระเงินได้ทันท่วงที นอกจากนี้ร่างกฎหมายที่เพ่ิมเติมทั้งสองฉบับยังได้เพ่ิมเติมกรอบ
การด าเนินงานของกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย ให้สามารถกู้ยืมเงิน หรือออกตรา
สารทางการเงินอื่น เพื่อประโยชน์ในการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย อันจะเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่กองทุนฯ ตลอดจนช่วยให้กองทุนฯ สามารถหาเม็ดเงิน
มาช าระให้แก่เจ้าหนี้ฯ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  

ปัจจุบันร่างกฎหมายที่แก้ไขเพ่ิมเติมนี้ ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งข้ันตอนต่อไป คือ การเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาและหากร่างกฎหมาย
ดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาและมีผลใช้บังคับ จะเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหนี้ซึ่งมี
สิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนประกันชีวิต 
และกองทุนประกันวินาศภัย 

 
 


