
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ประกันชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการประกอบธุรกิจประกันชีวิตของ

ธนาคารออมสินตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“บริษัท”๒ หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศ
ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

“สํานักงานใหญ” หมายความรวมถึงสํานักงานสาขาของบริษัทประกันชีวิต
ตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้
ดวย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๖/หนา ๑/๑๐ เมษายน ๒๕๓๕ 
๒ มาตรา ๕ นิยามคําวา “บริษัท” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“การประกอบธุรกิจประกันชีวิต” หมายความรวมถึงการประกอบธุรกิจประกันตอ
ดวย 

“เงินกองทุน”๓ (ยกเลิก) 
“ตัวแทนประกันชีวิต” หมายความวา ผูซึ่งบริษัทมอบหมายใหทําการชักชวนให

บุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท 
“นายหนาประกันชีวิต” หมายความวา ผูช้ีชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญา

ประกันชีวิตกับบริษัท โดยกระทําเพ่ือบําเหน็จเนื่องจากการนั้น 
“คณะกรรมการ”๔ หมายความวา คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย 
“กองทุน”๕ หมายความวา กองทุนประกันชีวิต 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“นายทะเบียน”๖ หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยมอบหมาย 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กับออก
ประกาศตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 
บริษัท 

                                                 
๓ มาตรา ๕ นิยามคําวา “เงินกองทุน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๕ นิยามคําวา “คณะกรรมการ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๕ นิยามคําวา “กองทุน”แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ มาตรา ๕ นิยามคําวา “นายทะเบียน”แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๗๘  การประกอบธุรกิจประกันชีวิตจะกระทําไดเมื่อไดจัดตั้งข้ึนในรูป
บริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และโดยไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามวรรคหนึ่ง ใหผูเร่ิมจัดตั้ง
บริษัทยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอรัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีไดพิจารณา
อนุมัติใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตแลว ใหผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
มหาชนจํากัด และดําเนินการวางหลักทรัพยประกันตามมาตรา ๒๐ พรอมทั้งดํารงไวซึ่ง
เงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ ภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด
แลว 

เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา ผูย่ืนคําขออนุญาตไดดําเนินการตามที่กําหนด
ในวรรคสองแลวใหออกใบอนุญาตใหแกบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งข้ึน 

ในกรณีที่บริษัทมหาชนจํากัดไมสามารถวางหลักทรัพยหรือดํารงเงินกองทุนตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว ใหถือวาการอนุมัติใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตสิ้นผล 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง และในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได 

 
มาตรา ๘  บริษัทประกันชีวิตตางประเทศจะตั้งสาขาของบริษัทเพื่อประกอบ

ธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี ในการนี้รัฐมนตรีจะอนุญาตโดยมีเง่ือนไขก็ได 

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและการออกใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิตโดยตั้งเปนสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

สาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิต ตองดํารงทรัพยสินไวในประเทศไทยตามจํานวน ชนิด วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด จํานวนทรัพยสินที่รัฐมนตรีกําหนดตองไมต่ํากวาจํานวนเงินกองทุนที่บริษัทตองดํารงตาม
มาตรา ๒๗ 

รัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งก็ตอเมื่อบริษัทไดวาง
หลักทรัพยประกันตามมาตรา ๒๐ และดํารงไวซึ่งทรัพยสินในประเทศไทยตามวรรคสามแลว 

บริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศจะเปดสาขา ณ ที่ใด ๆ มิได 
สาขาใหหมายความรวมถึงสํานักงานที่แยกออกจากสํานักงานใหญของบริษัทไม

วาจะเรียกชื่ออยางใด และไดรับเงินคาใชจายจากบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออมก็ตาม แต

                                                 
๘ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทั้งนี้ ไมรวมถึงสถานที่ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนใหใชเปนที่ตั้งหนวยปฏิบัติการขอมูล 
สถานที่เก็บเอกสาร และสถานที่ฝกอบรมที่เก่ียวกับกิจการของบริษัท 

 
มาตรา ๙๙  หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของบริษัทตองเปนหุนชนิดระบุช่ือผูถือ

และมีมูลคาหุนที่จดทะเบียนไวไมเกินหุนละหนึ่งรอยบาท 
การออกหุนบุริมสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน

จํากัด  ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อคุมครองประโยชนของผู
เอาประกันภัยโดยไมขัดตอกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดก็ได 

 
มาตรา ๑๐๑๐  บริษัทตองมีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในส่ีของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด และมีบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๑) และ (๒) ถือหุนรวมกันเกิน
รอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด 

(๑) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย หรือหางหุนสวนสามัญซึ่งไมจดทะเบียนที่ผู
เปนหุนสวนทั้งหมดมีสัญชาติไทย 

(๒) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปนี ้
(ก) มีบุคคลตาม (๑) ถือหุนอยูเกินรอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิ

ออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด หรือ 
(ข) มีบุคคลตาม (๑) หรือนิติบุคคลตาม (๒) (ก) หรือบุคคลตาม (๑) 

และนิติบุคคลตาม (๒) (ก) ถือหุนอยูเกินรอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและ
จําหนายไดแลวทั้งหมด 

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจอนุญาตใหบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยถือ
หุนไดถึงรอยละสี่สิบเกาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด และใหมี
กรรมการเปนบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดเกินกวาหนึ่งในส่ีแตไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดได  ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตใหนําหลักเกณฑการถือหุนของบุคคลตามวรรคหนึ่งมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่บริษัทมีฐานะหรือการดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ
ผอนผันใหบริษัทมีผูถือหุนหรือกรรมการแตกตางไปจากที่กําหนดตามวรรคสองไดในการผอนผัน
นั้นจะกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนเวลาไวดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๑  บุคคลใดไดหุนของบริษัทใดมา และการไดมานั้นเปนเหตุใหจํานวน

หุนหรือบุคคลผูถือหุนอยูเปนไปโดยฝาฝนมาตรา ๑๐ และไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ บุคคลนั้นจะ
ยกเอาการถือหุนในสวนที่เกินจํานวนที่ถือไวข้ึนใชยันตอบริษัทนั้นมิได และบริษัทจะจายเงินปนผล

                                                 
๙ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือเงินตอบแทนอื่นใดใหแกบุคคลนั้น หรือใหบุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผูถือ
หุนตามจํานวนหุนสวนที่เกินมิได 

 
มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ให

บริษัทตรวจสอบทะเบียนผูถือหุนไมนอยกวาสามเดือนกอนการประชุมผูถือหุนทุกคราว และแจง
ผลการตรวจสอบตอนายทะเบียนตามรายการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด ในกรณี
ที่พบวามีจํานวนหุนที่ผูถือหุนถือหุนโดยฝาฝนมาตรา ๑๐ ใหบริษัทแจงใหผูนั้นทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ตรวจพบและใหผูนั้นดําเนินการแกไขภายในหนึ่งเดือนนับแตวันรับแจง 

 
มาตรา ๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มิให

นํามาใชบังคับแกบริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศตามมาตรา ๘ 
 
มาตรา ๑๔๑๑  การโอนหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวน หรือการควบกัน

ของบริษัทใหกระทําไดเฉพาะกับบริษัทดวยกันเทานั้น 
ในกรณีที่บริษัทประสงคจะโอนหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวน หรือควบ

กันตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการบริษัทดังกลาวรวมกันจัดทําโครงการแสดงรายละเอียดการ
ดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการ  ทั้งนี้ ในการใหความเห็นชอบคณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไข
อยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นควรเพื่อคุมครองประโยชนของผูเอาประกันภัย หรือเพ่ือความมั่นคง
ของการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๔/๑๑๒  การโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวน เมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตามมาตรา ๑๔ วรรคสองแลว ใหดําเนินการโอนกิจการได  ทั้งนี้ การโอนสิทธิ
เรียกรองในการโอนกิจการไมตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา ๓๐๖ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย แตไมกระทบกระเทือนสิทธิของลูกหนี้ที่จะยกขอตอสูตามมาตรา ๓๐๘ 
วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ในกรณีเปนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทใหถือวาการโอนมีผลสมบูรณ เมื่อ
บริษัทที่โอนและบริษัทที่รับโอนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๔ 
วรรคสองแลวและใหมีผลเปนการยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตที่ออกใหแกบริษัทที่
โอนกิจการนั้น 

 
มาตรา ๑๔/๒๑๓  การควบบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน

จํากัด 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒ มาตรา ๑๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓ มาตรา ๑๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การควบบริษัทตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลสมบูรณเมื่อบริษัทที่จะควบกันไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๔ วรรคสองแลว และใหถือวาบริษัทที่ควบกัน
ไดรับอนุมัติใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง 

เมื่อไดมีการจดทะเบียนการควบบริษัท และดําเนินการวางหลักทรัพยประกันตาม
มาตรา ๒๐ พรอมทั้งดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ แลว ใหรัฐมนตรีออกใบอนุญาตใหแก
บริษัทที่ควบกันและใหมีผลเปนการยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตที่ออกใหแกบรษิทั
เดิม 

 
มาตรา ๑๔/๓๑๔  ในการโอนกิจการของบริษัทใหแกบริษัทอื่นทั้งหมดหรือ

บางสวน หรือการควบบริษัท หากมีการโอนสินทรัพยที่มีหลักประกันเปนอยางอ่ืนที่มิใชสิทธิ
จํานอง สิทธิจํานํา หรือสิทธิอันเกิดขึ้นแตการค้ําประกัน ซึ่งยอมตกไปไดแกผูรับโอนตามมาตรา 
๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ใหหลักประกันเปนอยางอ่ืนนั้นตกแกบริษัทที่
รับโอนกิจการหรือบริษัทที่ควบกันแลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๕๑๕  นอกจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตบริษัท

ตองเสียคาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจประกันชีวิตทุกป เวนแตปที่ออกใบอนุญาต 
บริษัทใดไมชําระคาธรรมเนียมรายปภายในสามเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ให

นายทะเบียนมีคําส่ังหามบริษัทนั้นดําเนินการขยายธุรกิจ  ทั้งนี้ จนกวาบริษัทจะชําระคาธรรมเนียม
ใหถูกตองและครบถวน และนายทะเบียนไดยกเลิกคําส่ังหามบริษัทดําเนินการขยายธุรกิจ 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ กรณีใดเปนการขยายธุรกิจตามวรรคสอง ใหนํา
บทบัญญัติในมาตรา ๒๗/๖ วรรคสอง และบทกําหนดโทษในการฝาฝนมาตรา ๒๗/๖ วรรคหนึ่ง 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๔/๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๖๑๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๗๑๗  บริษัทตามมาตรา ๗ ที่จะเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือ

สํานักงานสาขาหรือเลิกสาขา ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๘ 
วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๔/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖ มาตรา ๑๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘๑๘  หามมิใหผูใดทําการเปนผูรับประกันภัยโดยทําสัญญาประกันชีวิต
กับบุคคลใดๆ เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

หามมิใหผู ใดใชกรมธรรมประกันภัยของบริษัทซึ่ งตนไมมี สิทธิ ใชตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๙  หามมิใหผูใดใชช่ือหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจวา “ประกันชีวิต” หรือ

คําอ่ืนใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน นอกจากบุคคลดังตอไปนี ้
(๑) บริษัท 
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกสวนมากเปนบริษัทหรือสมาคมที่มีสมาชิกสวนมากเปน

พนักงานหรือลูกจางของบริษัท 
(๓) สมาคมที่มีสมาชิกสวนมากเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิต 
(๔) สมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานที่มีสมาชิกสวนมากเปนพนักงานหรือ

ลูกจางของบริษัท 
(๕) ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตที่ใชเพ่ือเปนคําแสดงชื่อใน

ธุรกิจการเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตของตน แลวแตกรณ ี
(๖) สถาบันการศึกษาวิชาประกันชีวิตหรือสถาบันอื่นที่เก่ียวของกับธุรกิจประกัน

ชีวิตซึ่งใชเพ่ือเปนคําแสดงชื่อของสถาบันนั้น 
(๗) กรรมการ พนักงาน ลูกจาง สมาชิก หรือผูมีฐานะ มีตําแหนง หรือหนาที่ใด 

ๆ ในบริษัท สมาคม สหภาพแรงงาน สถาบันการศึกษาวิชาประกันชีวิต หรือสถาบันอื่นที่เก่ียวของ
กับธุรกิจประกันชีวิตตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) ซึ่งใชเพ่ือแสดงความเปนกรรมการ 
พนักงาน ลูกจาง สมาชิก หรือความมีฐานะ มีตําแหนง หรือหนาที่ของตนในบริษัท สมาคม 
สหภาพแรงงาน หรือสถาบันดังกลาว 

การใชช่ือหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจของตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกัน
ชีวิตตาม (๕) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนด๑๙ 

 
มาตรา ๒๐  บริษัทตองมีหลักทรัพยของบริษัทวางไวกับนายทะเบียนเปน

หลักทรัพยประกันมีมูลคาตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
หลักทรัพยของบริษัทที่ตองวางไวกับนายทะเบียนจะเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาล

ไทย หรือทรัพยสินอยางอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดก็ได 
บริษัทอาจขอเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยประกันที่วางไวได  ทั้งนี้ ภายใตบังคับวรรค

หนึ่งและวรรคสอง 
 

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙ มาตรา ๑๙ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่หลักทรัพยประกันของบริษัทใดมีมูลคาลดต่ําลงกวาที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๐ ใหนายทะเบียนสั่งใหบริษัทนั้นนําหลักทรัพยประกัน
มาเพิ่มจนครบจํานวนที่กําหนดภายในสองเดือนนับแตวันไดรับคําส่ัง 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่หลักทรัพยประกันของบริษัทใดมีมูลคาเพ่ิมขึ้นกวาที่

กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๐ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งถอนหลักทรัพยประกัน
สวนที่มีมูลคาเพ่ิมขึ้นนั้นได ตามคําขอของบริษัทซึ่งสามารถพิสูจนไดถึงมูลคาที่เพ่ิมขึ้น 

 
มาตรา ๒๓๒๐  ใหบริษัทจัดสรรเบี้ยประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัยสําหรับ

กรมธรรมประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยู และเงินสํารองอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
เงินสํารองตามวรรคหนึ่งจะเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพยสินอยาง

อ่ืนก็ได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๔๒๑  คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดใหบริษัทวางเงินสํารองตามมาตรา 

๒๓ ไวกับนายทะเบียนเปนมูลคาไมเกินรอยละยี่สิบหาของเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ 
การวางเงินสํารองตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่หลักทรัพยประกันที่บริษัทวางไวกับนายทะเบียนตาม

มาตรา ๒๐ และเงินสํารองที่บริษัทวางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ เปนทรัพยสินที่การโอน
หรือการไดมาซึ่งทรัพยสินนั้นจะตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย หรือตอง
กระทําตอบุคคลอื่นซึ่งเก่ียวของกับการโอนหรือการไดมาซึ่งทรัพยสินนั้น ใหนายทะเบียนมีหนังสือ
แจงใหพนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลซึ่งเก่ียวของนั้นทราบ และหามมิใหพนักงานเจาหนาที่หรือ
บุคคลซึ่งเก่ียวของนั้นโอนหรือใหไปซึ่งทรัพยสินนั้น จนกวานายทะเบียนจะมีหนังสือแจงการถอน
หรือการเปลี่ยนแปลงทรัพยสินนั้น 

 
มาตรา ๒๖  หลักทรัพยประกันที่บริษัทวางไวตามมาตรา ๒๐ และเงินสํารองตาม

มาตรา ๒๓ ที่บริษัทวางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี  
ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่บริษัทยังมิไดเลิกกัน 

ในกรณีที่บริษัทเลิกกัน ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย มีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพยสินที่วางเปนหลักทรัพยประกันตามมาตรา ๒๐ และเงิน
สํารองตามมาตรา ๒๓ ที่วางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ และมีสิทธิไดรับชําระหนี้จาก
ทรัพยสินดังกลาวกอนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษอื่น 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่บริษัทลมละลาย ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัยมีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพยสินที่วางเปนหลักทรัพยประกันตามมาตรา ๒๐ และเงิน
สํารองตามมาตรา ๒๓ ที่วางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ มีสิทธิไดรับชําระหนี้จากทรัพยสิน
ดังกลาวอยางเดียวกันกับเจาหนี้มีประกันตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 

ทรัพยสินของบริษัทนอกจากหลักทรัพยประกันตามมาตรา ๒๐ และเงินสํารอง
ตามมาตรา ๒๓ ที่วางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิด
จากการเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับชําระหนี้เปนอยางเดียวกันกับผูทรงบุริมสิทธิในมูลคาภาษีอากร
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
หมวด ๑/๑ 

การดํารงเงินกองทุนและสินทรัพยสภาพคลอง๒๒ 
   

 
มาตรา ๒๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดประเภทและชนิดของ

เงินกองทุนรวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัท 
บริษัทตองดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตเปน

อัตราสวนกับสินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือความเสี่ยงตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

การกําหนดอัตราการดํารงเงินกองทุนตามวรรคสอง คณะกรรมการจะกําหนด
ตามขนาดหรือประเภทของสินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือความเสี่ยงรวมทุกประเภทหรือแต
ละประเภทก็ได 

ในกรณีที่บริษัทมีการซื้อหุนคืนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด มิใหนับ
หุนที่ซื้อคืนนั้นเปนสวนหนึ่งของเงินกองทุน โดยใหหักเงินกองทุนออกตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หามบริษัทนําเงินกองทุนไปใชกอภาระผูกพัน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๗/๑  บริษัทตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนอัตราสวนกับสินทรัพย 

หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ซึ่งตองไมต่ํากวาอัตราท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

การกําหนดอัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะ
กําหนดแตเพียงบางประเภทหรือทุกประเภท หรือจะกําหนดอัตราสวนของแตละประเภทในอัตรา
ใดก็ได 

                                                 
๒๒ หมวด ๑/๑ การดํารงเงินกองทุนและสินทรัพยสภาพคลอง มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๒๗/

๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลองที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรานี้ถาเปน
การเพิ่มอัตราดังกลาวตองประกาศลวงหนากอนวันใชบังคับไมนอยกวาหกสิบวัน 

 
มาตรา ๒๗/๒  สินทรัพยสภาพคลองไดแก 
(๑) เงินสด หรือเงินฝากธนาคารตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
(๒) หลักทรัพยรัฐบาลไทย หรือหลักทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย 
(๓) หุนกูหรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย หรือ

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย 
(๔) สินทรัพยอ่ืนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
สินทรัพยสภาพคลองตาม (๒) (๓) และ (๔) ตองปราศจากภาระผูกพันและ

สามารถโอนเปลี่ยนมือได 
 
มาตรา ๒๗/๓  บริษัทตองบริหารสินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน และเงินสํารอง

ตามมาตรา ๒๓ ใหมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรับชําระเบี้ยประกันภัย การกูยืมเงิน หรือ
การรับเงินจากผูเอาประกันภัยหรือประชาชนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๗/๔  ใหบริษัทจัดสรรสินทรัพยไวสําหรับหนี้สินและภาระผูกพันตาม

สัญญาประกันชีวิต  ทั้งนี้ ตามประเภท ชนิด และสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ใหบริษัทนําเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ยกเวนสวนที่บริษัทวางไวกับนายทะเบียน

ตามมาตรา ๒๔ และสินทรัพยตามวรรคหนึ่งฝากกับสถาบันการเงินหรือดําเนินการอยางอ่ืน  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หามบริษัทนําสินทรัพยตามวรรคสองไปใชกอภาระผูกพัน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๗/๕  ใหบริษัทจัดทํารายงานการดํารงเงินกองทุนเสนอตอนายทะเบียน

ทุกเดือนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
ในกรณีที่เงินกองทุนของบริษัทใดลดลงต่ํากวาเงินกองทุนที่ตองดํารงไวตาม

มาตรา ๒๗ วรรคสอง ใหบริษัทเสนอโครงการเพื่อแกไขฐานะเงินกองทุนภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนหรือวันที่ผูสอบบัญชีหรือบริษัทตรวจพบ 

โครงการตามวรรคสองอยางนอยตองประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี ้
(๑) ข้ันตอนที่จะเพิ่มเงินกองทุนใหเพียงพอ 
(๒) ระดับเงินกองทุนที่คาดวาจะดํารงในแตละไตรมาสภายในระยะเวลาของ

โครงการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ประเภทและธุรกิจที่จะประกอบการ 
(๔) ระยะเวลาของโครงการซึ่งตองไมเกินหนึ่งป 
ในการพิจารณาใหความเห็นชอบ นายทะเบียนจะตองพิจารณาและแจงใหบริษัท

ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับโครงการ  ทั้งนี้ การใหความเห็นชอบจะกําหนดเงื่อนไข
หรือเง่ือนเวลาไวดวยก็ได 

ในกรณีที่นายทะเบียนไมใหความเห็นชอบโครงการ หรือบริษัทไมเห็นดวยกับ
เง่ือนไข หรือเง่ือนเวลาที่นายทะเบียนกําหนด ใหบริษัทมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๗/๖  ในระหวางดําเนินการตามโครงการที่ไดรับความเห็นชอบตาม

มาตรา ๒๗/๕ บริษัทสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ แตจะดําเนินการขยายธุรกิจไมได
จนกวาจะสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง 

การขยายธุรกิจของบริษัทตามวรรคหนึ่งใหหมายถึง 
(๑) การรับประกันภัยรายใหม หรือการขยายวงเงินการรับประกันภัยของ

กรมธรรมประกันภัยที่มีอยู 
(๒) การเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท 
(๓) การกอภาระผูกพันเพิ่มเติม เวนแตเปนการดําเนินการตามภาระผูกพันที่มี

อยู 
(๔) การทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตเพิ่มเติม 
(๕) การรับโอนกิจการของบริษัท 
กรณีใดเปนการเพิ่มความเสี่ยงตาม (๒) หรือเปนการกอภาระผูกพันเพิ่มเติม

ตาม (๓) ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๗/๗  ใหนายทะเบียนพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๕๓ เมื่อมีกรณี

ใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) บริษัทไมเสนอโครงการตามมาตรา ๒๗/๕ ตอนายทะเบียนภายใน

กําหนดเวลา 
(๒) บริษัทไมดําเนินการตามโครงการ หรือดําเนินการไมเปนไปตามโครงการที่

ไดรับความเห็นชอบตามมาตรา ๒๗/๕  ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขหรือเง่ือนเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 
(๓) โครงการที่เสนอตามมาตรา ๒๗/๕ ไมไดรับความเห็นชอบและบริษัทไมย่ืน

อุทธรณภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ 
 

หมวด ๒ 
การควบคุมบริษัท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๒๘  นอกจากการประกันชีวิต บริษัทจะลงทุนประกอบธุรกิจอื่นใดได
เฉพาะท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ในการนี้รัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขสําหรับการประกอบธุรกิจ
นั้น ๆ ใหบริษัทปฏิบัติดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๙  กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไป

ตามแบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ  ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบ
ทายกรมธรรมประกันภัยดวย 

แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อ
นายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
หรือยกเลิกแบบหรือขอความนั้นบางสวนหรือทั้งหมดก็ได 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบหรือขอความที่นาย
ทะเบียนไดใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัทตองรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภัย
หรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบหรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว
แลวก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใชสิทธิดังกลาวนี้
ประการใดหรือไมยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยโดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียน
มิไดใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิด
ตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตนั้นเสียและใหบริษัทคืนเบี้ย
ประกันภัยทั้งส้ินที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยจะใชสิทธิดังกลาวนี้
ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๐  อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทกําหนด จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

นายทะเบียน 
อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไวแลว เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร

หรือเมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหเปลี่ยนอัตรานั้นเสียใหมก็ได การเปลี่ยนอัตราใหมไม
มีผลกระทบกระเทือนกรมธรรมประกันภัยที่ไดกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนไดให
ความเห็นชอบไวกอนแลว 

 
มาตรา ๓๐/๑๒๓  ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปน

สวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัย หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความใน
กรมธรรมประกันภัยใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณ ี

                                                 
๒๓ มาตรา ๓๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หามตัวแทนประกันชีวิตนําขอความหรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมได
รับความเห็นชอบจากบริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต 

 
มาตรา ๓๑  หามมิใหบริษัทออกกรมธรรมประกันภัยโดยระบุจํานวนเงินอันจะ

พึงใชใหเปนเงินตราตางประเทศแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน 
 
มาตรา ๓๒  การคํานวณผลกําไรของบริษัทวามีหรือไมและเทาใดเพ่ือประโยชน

ในการจายเงินปนผลแกผูถือหุน บริษัทตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 
มาตรา ๓๓  หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปนี ้
(๑) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
(๒) ลดทุนโดยมิไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียนโดยความเห็นชอบ

ของรัฐมนตรี 
(๓) ฝากเงินไวที่ อ่ืนนอกจากที่ธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย 
(๔) เก็บเงินสดไวที่อ่ืนนอกจากเก็บไวที่สํานักงานของบริษัท 
(๕) จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา พนักงาน 

หรือลูกจางของบริษัทเพื่อเปนคานายหนาหรือคาตอบแทนสําหรับหรือเนื่องจากธุรกิจหรือการ
กระทําใด ๆ เวนแตเปนการจายบําเหน็จ เงินเดือน โบนัส หรือเงินอยางอ่ืนที่พึงจายตามปกติ 

(๖) จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกัน
ชีวิต นอกจากเงินคาจางหรือบําเหน็จที่พึงจายตามปกติ 

(๗) จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดลวงหนาใหแกบุคคลใด เปนคานายหนา หรือ
คาตอบแทนสําหรับงานที่จะทําใหแกบริษัท 

(๘) จายบําเหน็จใหแกบุคคลที่ชวยใหมีการทําสัญญาประกันชีวิต ซึ่งมิใชตัวแทน
ประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตของบริษัท 

(๙) ซื้อหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพย เวนแต 
(ก) เพ่ือใชเปนสถานที่สําหรับประกอบธุรกิจหรือสําหรับใชเพ่ือสวัสดิการ

ของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทตามสมควร 
(ข) เพ่ือใชสําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

ตามมาตรา ๒๘ 
(ค) เปนอสังหาริมทรัพยที่บริษัทไดมาจากการรับชําระหนี้หรือจากการ

บังคับจํานอง 
การซื้อหรือมีไวซึ่ งอสังหาริมทรัพยตาม (ก) หรือ (ข) หรือการได

อสังหาริมทรัพยมาจากการรับชําระหนี้ตาม (ค) ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียน 
ในการอนุญาตนายทะเบียนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐) ใหประโยชนเปนพิเศษแกผู เอาประกันภัยหรือผู รับประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภัยนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

(๑๑) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยลดลงต่ํากวาจํานวนที่ตองชําระ 
(๑๒) ตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกัน

ชีวิต หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงินเปนผูรับชําระเบี้ยประกันภัย 
(๑๓) ออกกรมธรรมประกันภัยโดยไมมีลายมือช่ือของกรรมการผูมีอํานาจ

ผูกพันบริษัทและไมไดประทับตราของบริษัทตามที่ไดจดทะเบียนไว หรือไมมีลายมือช่ือของ
ผูจัดการสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศตามที่ระบุไวในใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตและไมไดประทับตราของบริษัทนั้นดวย ถาม ี

(๑๔) โฆษณาจูงใจอันเปนเท็จหรือเกินความจริงเก่ียวกับบริษัทหรือธุรกิจประกัน
ชีวิตของบริษัท 

(๑๕) ตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทไป
ชักชวนชี้ชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท  ทั้งนี้ เวนแตเปนการกระทําของ
กรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทซึ่งกระทําการในนามบริษัท หรือ 

(๑๖)๒๔ ขายหรือใหอสังหาริมทรัพยใดๆ หรือสังหาริมทรัพยที่มีมูลคารวมกันสูง
กวาที่นายทะเบียนกําหนดแกกรรมการบริษัท หรือซื้อทรัพยสินจากกรรมการบริษัท  ทั้งนี้ รวมถึง
บุคคลที่เก่ียวของกับกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด เวนแตจะไดรับความ
ยินยอมจากคณะกรรมการบริษัทและไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

 
มาตรา ๓๔๒๕  บริษัทตองจําหนายอสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของบริษัทตามมาตรา 

๓๓ (๙) ในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) อสังหาริมทรัพยที่บริษัทมีไวเพ่ือใชเปนสถานที่สําหรับประกอบธุรกิจ หรือ

สําหรับใชเพ่ือสวัสดิการของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือเพ่ือใชสําหรับการลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื่นตามมาตรา ๓๓ (๙) (ก) หรือ (ข) ถามิไดใชอสังหาริมทรัพยดังกลาวแลวใหจําหนาย
ภายในหาปนับแตวันที่เลิกใช 

(๒) อสังหาริมทรัพยที่บริษัทไดมาจากการรับชําระหนี้ หรือจากการบังคับจํา 
นองตามมาตรา ๓๓ (๙) (ค) ใหจําหนายภายในหาปนับแตวันที่ไดมา เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากนายทะเบียนใหมีไวเพ่ือใชในกิจการตามมาตรา ๓๓ (๙) (ก) หรือ (ข) 

นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาตาม (๑) และ (๒) ไดอีกตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด  ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจกําหนดเงื่อนไขในการใหขยายระยะเวลาไว
ดวยก็ได 

 

                                                 
๒๔ มาตรา ๓๓ (๑๖) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๕ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๕๒๖  กรรมการ ผูจัดการ บุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือ
ที่ปรึกษาของบริษัทตองเปนบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือเปนผู
มีประสบการณในการทํางานที่เก่ียวของกับธุรกิจประกันภัย และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๒) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย 
(๓) เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทใน

ชวงเวลาที่บริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัย เวนแตเปนผูซึ่งนายทะเบียนดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงเชนวานั้นในชวงเวลาดังกลาว 

(๔) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทอื่นที่
ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เวนแตจะไดรับยกเวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๕) ถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทํา
การแทนบริษัทตามมาตรา ๕๔ 

(๖) เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๗) เปนขาราชการหรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการควบคุมบริษัท เวนแตกรณีของบริษัทที่เปน
รัฐวิสาหกิจ หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อชวยเหลือการดําเนินงานของบริษัท
หรือเปนผูไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๕๔ 

(๘) มีประวัติเสียหายหรือดําเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
รับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในฐานะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและ
พฤติการณ 

 
มาตรา ๓๖๒๗  ภายใตบังคับมาตรา ๗๑ หามมิใหบริษัทมอบหมายหรือยินยอม

ใหบุคคลใดทําการรับประกันชีวิตโดยใชกรมธรรมประกันภัยของบริษัท 
หามมิใหบริษัทมอบหมายหรือยินยอมใหบุคคลใดชดใชคาสินไหมทดแทนตาม

กรมธรรมประกันภัยบางสวนหรือทั้งหมดนอกจากการประกันตอ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนาย
ทะเบียน 

 
มาตรา ๓๗  หามมิใหบริษัทประวิงการใชเงินแกผูเอาประกันภัยหรือผู รับ

ประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ตองจาย หรือคืนโดยไมมี
เหตุอันสมควร หรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริต 

                                                 
๒๖ มาตรา ๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๗ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การกระทําหรือการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทที่จะถือวาเปนการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๗/๑๒๘  ในกรณีที่มีการรองเรียนเกี่ยวกับการประกันภัย การจายคา

สินไหมทดแทนการชดใชเงินหรือประโยชนอ่ืนใดตามกรมธรรมประกันภัย นายทะเบียนอาจจัดให
มีการพิจารณาขอรองเรียนและดําเนินการไกลเกล่ียได 

 
มาตรา ๓๘๒๙  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมี

อํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใดๆ ใหบริษัทปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้ได 
(๑) การเก็บเบี้ยประกันภัย 
(๒) การประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท 
(๓) การประกันตอ 
(๔) การจําแนกประเภทคาใชจาย 
(๕) การกําหนดวิธีการออกและเสนอขายกรมธรรมประกันภัย อัตราเงินคา

เวนคืนตามกรมธรรมประกันภัย อัตรามูลคาการใชเงินสําเร็จตามกรมธรรมประกันภัย และ
อัตราขยายระยะเวลาการใชเงินตามกรมธรรมประกันภัย และเง่ือนไขในการจายเงินนั้น 

(๖) การกําหนดอัตราคาจางหรือบําเหน็จสําหรับตัวแทนประกันชีวิตและ
นายหนาประกันชีวิต 

(๗) การกําหนดแบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช และขอความของเอกสารแสดง
การรับเงินของบริษัท 

(๘) การใหกูยืมเงินโดยมีกรมธรรมประกันภัยเปนประกัน 
(๙) การแบงจายคืนเงินปนผลใหแกผูเอาประกันภัย 
(๑๐) การกําหนดประเภทและอัตราอยางสูงของคาใชจายเกี่ยวกับการรับ

ประกันภัย 
(๑๑) การรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน 
(๑๒) การชดใชเงินตามสัญญาประกันชีวิต 
(๑๓) การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
 
มาตรา ๓๙  ในการติดตอกับประชาชน บริษัทตองเปดทําการตามวันและเวลาที่

นายทะเบียนประกาศกําหนด แตทั้งนี้ บริษัทจะเปดทําการเกินกวาที่กําหนดก็ได 
 
มาตรา ๔๐  ใหบริษัทจัดทําสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท

ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกําหนด 

                                                 
๒๘ มาตรา ๓๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๙ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อมีเหตุจะตองลงในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัท ใหบริษัทลงรายการที่เก่ียวกับเหตุนั้นในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเก่ียวกับธุรกิจของ
บริษัท  ทั้งนี้ ไมชากวาเจ็ดวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองลงรายการนั้น 

 
มาตรา ๔๑  ใหบริษัทเก็บรักษาสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามมาตรา ๔๐ ไวที่

สํานักงานของบริษัทไมนอยกวาสิบปนับแตวันที่ลงรายการครั้งสุดทายในสมุดทะเบียนหรือสมุด
บัญชีนั้น หรือนับแตวันที่บริษัทพนจากความรับผิดตามรายการที่มีความรับผิดหลังสุด  ทั้งนี้ 
แลวแตอยางใดจะยาวกวา 

 
มาตรา ๔๒  ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจดูสมุดทะเบียนตามมาตรา ๔๐ เฉพาะ

รายการที่ตนเกี่ยวของหรือจะขอใหบริษัทคัดสําเนารายการดังกลาวโดยรับรองวาถูกตองดวยก็ได  
ทั้งนี้ ตองเสียคาบริการตามที่นายทะเบียนกําหนด 

 
มาตรา ๔๓๓๐  บริษัทตองจัดทําและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทตอคณะกรรมการ ดังตอไปนี ้
(๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผูสอบบัญชีไดสอบทานแลว 
(๒) งบการเงินสําหรับรอบปปฏิทินที่ลวงมาที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

ความเห็นแลว 
(๓) รายงานประจําปแสดงการดําเนินงานของบริษัท 
การจัดทําและยื่นงบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบ

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และผูสอบบัญชีตอง
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี 

สําหรับบริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศ นอกจากตอง
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ตองสงรายงานประจําปของบริษัทประกันชีวิต
ตางประเทศที่ตนเปนสาขาดวยภายในหาเดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของบริษัทประกันชีวิต
ตางประเทศนั้น 

 
มาตรา ๔๔  ถาปรากฏวารายงานประจําปที่บริษัทสงตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง 

ไมถูกตองหรือไมมีรายการครบถวนบริบูรณ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทแกไขเพิ่มเติมให
ถูกตองหรือครบถวนบริบูรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

ในกรณีที่บริษัทไมปฏิบัติตามคําส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาบริษัทมิไดสงรายงาน
ประจําปตามมาตรา ๔๓ 

 

                                                 
๓๐ มาตรา ๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๕๓๑  ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหบริษัทยื่นรายงานหรือเอกสารใดๆ 
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยคณะกรรมการจะใหทําคําช้ีแจงเพื่ออธิบายหรือขยาย
ความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็ได 

รายงานหรือเอกสารที่ย่ืนหรือแสดงหรือทําคําช้ีแจงเพื่ออธิบายหรือขยายความ
ตามวรรคหนึ่ง บริษัทตองทําใหครบถวนตรงตอความเปนจริง 

 
มาตรา ๔๖๓๒  ใหบริษัทประกาศรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนตามแบบที่

คณะกรรมการกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่สงงบการเงินตามมาตรา ๔๓ (๒) ใน
หนังสือพิมพรายวันที่ออกจําหนายแพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับมีระยะเวลาไมนอยกวาสามวัน
และใหปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทไมนอยกวาหนึ่ง
เดือนดวย 

 
มาตรา ๔๖/๑๓๓  เพ่ือประโยชนในการใหประชาชนไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทเปดเผยขอมูล
ดังกลาวไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๗๓๔  ใหบริษัทสงรายงานประจําปการคํานวณความรับผิดตาม

กรมธรรมประกันภัยที่ รับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยตอคณะกรรมการตามแบบ 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๘  ใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจสอบกิจการและ

ฐานะการเงินของบริษัท และเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบใหนายทะเบียน และพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจ 

(๑) เขาไปในสํานักงานของบริษัทในระหวางเวลาทําการเพื่อทราบขอเท็จจริง ใน
การนี้ใหมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ จากกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา พนักงาน หรือ
ลูกจางของบริษัทและสอบถามบุคคลดังกลาวได 

(๒) เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัท หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีเหตุอันควร
สงสัยวามีสมุดบัญชี เอกสาร หรือดวงตรา หรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการสินทรัพยและหนี้สิน
ของบริษัท เพ่ือตรวจสอบหรือประเมินราคาทรัพยสินของบริษัท ในระหวางเวลาทําการหรือใน
เวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก 

                                                 
๓๑ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๓๒ มาตรา ๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๓ มาตรา ๔๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๔ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ส่ังใหบริษัทหรือผูที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทสงเอกสารหรือหลักฐานอื่น 
ๆ 

(๔) เรียกบุคคลดังกลาวใน (๑) หรือ (๓) มาใหถอยคําหรือจะส่ังใหบุคคล
ดังกลาวยื่นคําช้ีแจงแสดงขอเท็จจริงตามที่ตองการก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งใหผูที่
เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนและพนกังาน

เจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงเมื่อผูที่เก่ียวของรองขอ 
 
มาตรา ๕๐  ผูมีสวนไดเสียชอบที่จะขอตรวจดูสมุดทะเบียนและเอกสารที่เก่ียวแก

สมุดทะเบียนที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว และขอคัดสําเนาโดยมีคํารับรองของนายทะเบียนได โดย
ย่ืนคําขอตอนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

 
มาตรา ๕๑๓๕  บริษัทใดประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจประกันชีวิต ใหย่ืนคําขอ

อนุญาตตอคณะกรรมการ 
เพ่ือพิทักษประโยชนของผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย

หรือผูมีสวนไดเสีย ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลา
อยางนอยดังตอไปนี้ ใหบริษัทตองปฏิบัติใหแลวเสร็จกอนที่คณะกรรมการจะอนุญาตใหเลิก
กิจการ 

(๑) วิธีจัดการหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยที่ยังมีผลผูกพัน
อยู 

(๒) วิธีการบอกกลาวใหผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
และผูมีสวนไดเสียทราบและใชสิทธิตามกฎหมาย 

(๓) การโอนหรือการขอรับเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ที่บริษัทวางไวกับนาย
ทะเบียนตามมาตรา ๒๔ 

(๔) การจัดการทรัพยสินและหนี้สิน ทั้งในสวนที่เก่ียวกับกิจการประกันชีวิตและ
กิจการที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการตามมาตรา ๒๘ 

(๕) ระยะเวลาของการดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
ในกรณีที่คณะกรรมการอนุญาตใหเลิกประกอบธุรกิจประกันชีวิต และบริษัท

ประสงคจะเลิกบริษัท การเลิกบริษัทใหมีผลนับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเลิกประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตและใหมีการชําระบัญชี แตในกรณีที่ไมประสงคจะเลิกบริษัท ใหบริษัทดําเนินการแกไข
หนังสือบริคณหสนธิโดยเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงคไมใหเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต 

                                                 
๓๕ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการชําระบัญชีหรือการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ใหดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

ในกรณีที่บริษัทซึ่งเปนสาขาของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศเลิกกิจการใหมีการ
ชําระบัญชีในการชําระบัญชีนั้นใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๑/๑๓๖  ใหบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเลิกประกอบธุรกิจประกันชีวิต

สงคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตอนายทะเบียนพรอมกับยื่นคําขอรับคืนหลักทรัพย
ประกันที่บริษัทวางไวตามมาตรา ๒๐  ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ วรรคสองและวรรคสาม 

 
มาตรา ๕๒  จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม

ประกันภัย หรือทายาทของผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัย หากมิไดเรียกรอง
จากบริษัทจนลวงพนอายุความแลว ใหบริษัทนําสงเงินดังกลาวเขากองทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต
วันที่ครบกําหนดอายุความ 

 
มาตรา ๕๓๓๗  เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๒๗/๗ หรือปรากฏหลักฐาน

ตอนายทะเบียนวาบริษัทใดมีฐานะหรือการดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน นายทะเบียนดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
อํานาจสั่งใหบริษัทนั้นแกไขฐานะหรือการดําเนินการดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
กําหนด หรือส่ังใหเพ่ิมทุนหรือลดทุนเพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๒๗ วรรคสองก็ได 

ในกรณีที่บริษัทใดไมเพ่ิมทุนหรือลดทุนภายในกําหนดเวลาที่นายทะเบียนสั่งตาม
วรรคหนึ่งใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียนเปนมติที่ประชุมผูถือหุนนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาตาม
คําส่ังของนายทะเบียนดังกลาว 

ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวนที่จะตองใหบริษัทใดเพิ่มทุนหรือลดทุนเพื่อให
บริษัทนั้นสามารถพยุงฐานะและการดําเนินการตอไปได นายทะเบียนดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจะสั่งใหบริษัทเพิ่มทุนหรือลดทุนทันทีก็ได โดยใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียน
ดังกลาวเปนมติที่ประชุมผูถือหุน 

ในการเพิ่มทุนหรือลดทุนตามวรรคสองหรือวรรคสาม มิใหนําบทบัญญัติใน
มาตรา ๑๓๖ วรรคสอง (๒) มาตรา ๑๓๙ และมาตรา ๑๔๑ แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๕๔  เมื่อปรากฏหลักฐานตอนายทะเบียนวาบริษัทใดมีฐานะหรือการ

ดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน 

                                                 
๓๖ มาตรา ๕๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๗ มาตรา ๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทใด ไมปฏิบัติตามคําส่ังของนาย
ทะเบียนตามมาตรา ๕๓ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทนั้นถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทผูเปนตนเหตุดังกลาวออกจากตําแหนงได 

ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งถอดถอนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทนั้นแตงตั้ง
บุคคลอื่นโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนเขาดํารงตําแหนงดังกลาวแทนภายในหนึ่งเดือนนับ
แตวันถอดถอน 

ในกรณีที่บริษัทใดไมถอดถอนบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือถอดถอนแลวไมแตงตั้ง
บุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนงแทนตามวรรคสอง นายทะเบียนดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี มี
อํานาจสั่งถอดถอนบุคคลดังกลาวหรือแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนไปดํารงตําแหนง
เปนเวลาไมเกินสามป และมิใหนําความในมาตรา ๓๕ (๔) มาใชบังคับ 

ใหผูซึ่งนายทะเบียนแตงตั้งตามวรรคสามไดรับคาตอบแทนตามที่รัฐมนตรี
กําหนด โดยใหจายจากทรัพยสินของบริษัทนั้น และในระหวางเวลาที่บุคคลดังกลาวดํารงตําแหนง
อยู ผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังของนายทะเบียนมิได 

บุคคลซึ่งถูกถอดถอนตามคํา ส่ังของนายทะเบียนจะเขาไปเกี่ยวของหรือ
ดําเนินการใด ๆ ในบริษัทนั้นไมไดไมวาโดยทางตรงและทางออม 

ใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียนที่ใหถอดถอนหรือแตงตั้งตามมาตรานี้เปนมติของ
ที่ประชุมผูถือหุน 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ แลว 

แตฐานะการเงินและการดําเนินงานของบริษัทก็ยังไมดีข้ึน รัฐมนตรีจะสั่งใหมีการควบคุมบริษัท
นั้น หรือจะมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นเสียก็ได 

 
มาตรา ๕๖  เมื่อมีการควบคุมบริษัทใด ใหนายทะเบียนแจงคําส่ังนั้นไปยังบริษัท 

และใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานของบริษัทนั้น กับทั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และหนังสือพิมพรายวันที่ออกจําหนายในทองถ่ินที่สํานักงานใหญของบริษัทตั้งอยูอยางนอยสอง
ฉบับ  

 
มาตรา ๕๗  เมื่อมีการควบคุมบริษัทใด ใหรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการควบคุม

บริษัทนั้นประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคน 
คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการของบริษัทนั้นไดทุกประการและใหประธาน
กรรมการเปนผูแทนของบริษัทนั้น  ทั้งนี้ มิใหนําความในมาตรา ๓๕ (๔) มาใชบังคับ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการ
คนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 

คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการ พนักงานและลูกจางของบริษัทที่
ถูกควบคุมหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติหนาที่ใด ๆ ของบริษัทได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การตั้งคณะกรรมการและการแตงตั้งกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนประธาน
กรรมการใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕๘  เมื่อมีการควบคุมบริษัทใด หามมิใหกรรมการและพนักงานของ

บริษัทดําเนินกิจการของบริษัทนั้น เวนแตจะไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการควบคุมบริษัท 
 
มาตรา ๕๙  เมื่อมีการควบคุมบริษัทใด ใหกรรมการ พนักงานและลูกจางของ

บริษัทนั้นจัดการตามควร เพ่ือปกปองรักษาทรัพยสินและประโยชนของบริษัทไว และรีบรายงาน
กิจการและมอบทรัพยสินพรอมดวยสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา และส่ิงอ่ืนอันเกี่ยวกับกิจการและ
ทรัพยสินของบริษัทใหแกคณะกรรมการควบคุมบริษัทนั้นโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๖๐  คณะกรรมการควบคุมบริษัทมีอํานาจสั่งใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา 

หรือใหแสดง หรือสงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตราและหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสิน
ของบริษัทที่ถูกควบคุม 

 
มาตรา ๖๑  เมื่อคณะกรรมการควบคุมบริษัทเห็นวาบริษัทที่ถูกควบคุมจะดําเนิน

กิจการของตนเองตอไปได ใหรายงานตอรัฐมนตรี ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีคําส่ังใหเลิกการ
ควบคุมเสียก็ได เมื่อรัฐมนตรีมีคําส่ังเชนวานั้น ใหนายทะเบียนแจงคําส่ังนั้นไปยังบริษัทและให
ประกาศคําส่ังในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพรายวันที่ออกจําหนายในทองถ่ินที่สํานักงาน
ใหญของบริษัทตั้งอยูอยางนอยสองฉบับ 

 
มาตรา ๖๒  เมื่อคณะกรรมการควบคุมบริษัทเห็นวาบริษัทที่ถูกควบคุมไมอาจ

ดําเนินกิจการตอไปได และมีเหตุสมควรเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามมาตรา 
๖๔ ใหรายงานตอรัฐมนตรี ถารัฐมนตรีเห็นวามีเหตุอันสมควรจะมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทนั้นเสียตามมาตรา ๖๔ ก็ได 

 
มาตรา ๖๓  คณะกรรมการควบคุมบริษัทอาจไดรับเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติ

หนาที่ตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยใหจายจากทรัพยสินของบริษัท 
 

หมวด ๓ 
การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

   
 

มาตรา ๖๔  รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
เมื่อปรากฏแกรัฐมนตรีวาบริษัท 

(๑) มีหนี้สินเกินกวาทรัพยสินหรือมีฐานะการเงินไมมั่นคงอันอาจเกิดความ
เสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง เง่ือนไขที่รัฐมนตรี
กําหนด หรือประกาศที่ออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ัง
ของรัฐมนตรี นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในเมื่อ
อาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน 

(๓) หยุดประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๔) ประวิงการจายเงินที่ตองใชตามกรมธรรมประกันภัย หรือประวิงการคืนเบี้ย

ประกันภัยที่ตองจายหรือคืนโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริต 
(๕) ถาประกอบธุรกิจประกันชีวิตตอไปจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอา

ประกันภัย หรือประชาชน 
 
มาตรา ๖๕  เมื่อบริษัทใดถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตให

บริษัทนั้นเลิกกันนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตและใหมีการชําระบัญชี ในการชําระบัญชีนั้น
ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูชําระบัญชี การใดที่เปนอํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ผูถือหุนใหเปนอํานาจ
หนาที่ของนายทะเบียน 

 
มาตรา ๖๖  เพ่ือประโยชนแกการชําระบัญชี ใหถือวาบริษัทซึ่งเปนสาขาของ

บริษัทประกันชีวิตตางประเทศเปนบริษัทจํากัด และเพ่ือประโยชนแกการนี้ ใหถือวานายทะเบียน
และกรมการประกันภัยเปนนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แลวแตกรณี และการเสนอรายงานตอที่ประชุมใหญผูถือหุน 
ใหเสนอตอนายทะเบียน แตทั้งนี้ ไมกระทบถึงสิทธิเรียกรองใด ๆ ที่มีตอบริษัทประกันชีวิต
ตางประเทศนั้น 

 
มาตรา ๖๗  ผูชําระบัญชีซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา ๖๕ อาจไดรับเงิน

คาตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยใหจายจากทรัพยสินของบริษัท 
 

หมวด ๔ 
ตัวแทนประกนัชีวิตและนายหนาประกันชวีิต 

   
 

มาตรา ๖๘๓๘  ผูใดจะกระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกัน
ชีวิตตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต ใหระบุดวยวาเปนตัวแทนประกันชีวิตของ

บริษัทใด 
 

                                                 
๓๘ มาตรา ๖๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๙  ผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 

(๑) บรรลุนิติภาวะ 
(๒) มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
(๓) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๔) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
(๕)๓๙ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๖) ไมเปนนายหนาประกันชีวิต 
(๗)๔๐ ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปน

นายหนาประกันชีวิตในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
(๘) ไดรับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศ

กําหนดหรือสอบความรูเก่ียวกับการประกันชีวิตไดตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๗๐๔๑  ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖๙ ซึ่งประสงคจะเปนตัวแทนประกัน

ชีวิตของบริษัทใดใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทนั้นตอนายทะเบียน
พรอมดวยหนังสือแสดงความตองการของบริษัทใหผูนั้นเปนตัวแทนประกันชีวิตและหนังสือ
รับรองวาผานการอบรมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด๔๒ 

ผูที่เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใดอยูแลว อาจขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันชีวิตของบริษัทอื่นอีกได คําขอรับใบอนุญาตเชนวานี้ ผูขอตองย่ืนหนังสือแสดงความ
ยินยอมของบริษัทที่ผูนั้นเปนตัวแทนประกันชีวิตอยูแลวพรอมดวยหนังสือแสดงความตองการของ
บริษัทใหมที่ตองมีขอความแสดงไวดวยวาบริษัทใหมนั้นไดทราบแลววาผูขอเปนตัวแทนประกัน
ชีวิตของบริษัทใดอยูแลว เมื่อนายทะเบียนไดออกใบอนุญาตแลวใหแจงบริษัทที่เก่ียวของทราบ 

                                                 
๓๙ มาตรา ๖๙ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๐ มาตรา ๖๙ (๗) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๑ มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๔๒ มาตรา ๗๐ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนังสือแสดงความตองการตามวรรคหนึ่งและหนังสือแสดงความยินยอมตาม
วรรคสาม ใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

 
มาตรา ๗๐/๑๔๓  บริษัทตองรวมรับผิดกับตัวแทนประกันชีวิตตอความเสียหายที่

ตัวแทนประกันชีวิตนั้นไดกอข้ึนจากการกระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท 
 
มาตรา ๗๐/๒๔๔  ในการปฏิบัติหนาที่หรือกระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิตของ

บริษัทตัวแทนประกันชีวิตตองไมแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกให
แจง และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุใหเส่ือมสิทธิ
ของผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่เก่ียวของ 

 
มาตรา ๗๑๔๕  ใหตัวแทนประกันชีวิตมีสิทธิรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 
ตัวแทนประกันชีวิตอาจทําสัญญาประกันชีวิตในนามของบริษัทไดเมื่อไดรับ

หนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 
นายหนาประกันชีวิตหรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงินอาจรับ

เบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคสองและวรรคสามใหทําตามแบบที่นาย

ทะเบียนกําหนด 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แมมิไดทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดก็ไมเปน

เหตุใหเส่ือมสิทธิของผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือบุคคลที่
เก่ียวของ 

 
มาตรา ๗๑/๑๔๖  ตัวแทนประกันชีวิตตองแสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกัน

ชีวิตทุกครั้งที่มีการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิต หรือรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 
ตัวแทนประกันชีวิตตองออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับ

เบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 
 
มาตรา ๗๑/๒๔๗  นายหนาประกันชีวิตหรือพนักงานของบริษัทตองแสดงหนังสือ

มอบอํานาจจากบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 

                                                 
๔๓ มาตรา ๗๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๔ มาตรา ๗๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๕ มาตรา ๗๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๖ มาตรา ๗๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๗ มาตรา ๗๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายหนาประกันชีวิตหรือพนักงานของบริษัทตองออกเอกสารแสดงการรับเงิน
ของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกพนักงานของบริษัทซึ่งปฏิบัติหนาที่รับเบี้ย
ประกันภัย ณ สํานักงานของบริษัท 

 
มาตรา ๗๒  บุคคลธรรมดาซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตได 

ตองไมเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทใด  
และใหนําความในมาตรา ๖๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) และ (๘) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

นิติบุคคลอาจขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตไดเมื่อ 
(๑) นิติบุคคลนั้นมีสํานักงานใหญในประเทศไทย 
(๒) กิจการดังกลาวอยูในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้น 
(๓) นิติบุคคลนั้นมีพนักงานหรือลูกจางที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน

ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้เปนผูทําการแทนนิติบุคคลดังกลาว และ 
(๔)๔๘ นิติบุคคลนั้นตองไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต

ในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๗๓  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๒

ประสงคจะเปนนายหนาประกันชีวิต ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียน 
การออกใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันชีวิต ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขที่นายทะเบียนกําหนด 
คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตตามมาตรานี้ ใหทําตามแบบที่นายทะเบียน

กําหนด 
 
มาตรา ๗๔  นายหนาประกันชีวิตตองมีสํานักงานตามที่ระบุไวในคําขอรับ

ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต ในกรณียายสํานักงาน ตองแจงตอนายทะเบียนเปนหนังสือ
ภายในหาวันนับแตวันที่ยาย 

 
มาตรา ๗๕  ใหนายหนาประกันชีวิตจัดทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสาร

เก่ียวกับธุรกิจของตนตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกําหนด 
เมื่อมีเหตุจะตองลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารตามวรรคหนึ่งให

นายหนาประกันชีวิตลงรายการเกี่ยวกับเหตุนั้นในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเชนวานั้น
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีเหตุจะตองลงรายการนั้น 

 
มาตรา ๗๖  ใหนายหนาประกันชีวิตเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และ

เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนรวมทั้งเอกสารประกอบการลงสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีไวที่
                                                 

๔๘ มาตรา ๗๒ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานของตนไมนอยกวาหาปนับแตวันลงรายการครั้งสุดทายในสมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชี
นั้น 

 
มาตรา ๗๗๔๙  ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตและใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันชีวิตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตอ
อายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในกําหนดสองเดือนกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยผูขอตออายุใบอนุญาตตองมีหนังสือรับรองวาผานการฝกอบรมเพิ่มเติม
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผานการอบรม
ตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศกําหนด 

ถาผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไดตออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดตอกัน
แลว และไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต ใหใบอนุญาตที่ออกใหตอไปมีอายุครั้งละหาป 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗๘  นายหนาประกันชีวิตผูใด ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ ผูจัดการ 

พนักงานหรือลูกจางในบริษัทใด ใหใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตของผูนั้นสิ้นสุดลง 
 
มาตรา ๗๙  ในกรณีที่บริษัทไดสงมอบกรมธรรมประกันภัยแกผูเอาประกันภัย

หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนั้นแลวก็ดี หรือไดสงมอบแกนายหนาประกันชีวิตเพื่อ
สงมอบแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนั้นก็ดี ใหสันนิษฐานไวกอน
วาผูเอาประกันภัยรายนั้นไดชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทแลว 

 
มาตรา ๘๐  เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบการปฏิบัติของนายหนาประกันชีวิต 

นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกใหนายหนาประกันชีวิตมาใหถอยคําหรือส่ังใหสง
สมุดทะเบียน สมุดบัญชี หรือเอกสารใด ๆ หรือใหสงรายงานตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
กําหนดเพื่อตรวจสอบหรือจะเขาไปในสํานักงานของบุคคลดังกลาวในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน
และพระอาทิตยตกเพื่อตรวจสอบดังกลาวก็ได ในการนี้นายหนาประกันชีวิตตองอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๘๑๕๐  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกัน

ชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวาตัวแทนประกันชีวิต
หรือนายหนาประกันชีวิต 

(๑) กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๔๙ มาตรา ๗๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๐ มาตรา ๘๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่นายทะเบียนหรือ
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๒ แลวแตกรณ ี
(๔) ดําเนินงานทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย 

ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือประชาชน 
เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงคําส่ังนั้นไปยัง

ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๘๒  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๘๑ มีสิทธิอุทธรณตอ

รัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๘๓  หามมิใหผูใดชักชวน แนะนํา หรือกระทําดวยประการใด ๆ เพ่ือให

บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับผูประกอบธุรกิจประกันชีวิตในตางประเทศหรือกับบุคคลใด ๆ 
นอกจากผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี ้

ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกกรณีที่นายหนาประกันชีวิตซึ่งได รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนใหทําการชี้ชองหรือจัดการใหผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ทําสัญญาประกันตอกับผูประกอบธุรกิจประกันชีวิตใน
ตางประเทศ 

 
หมวด ๔/๑ 

นักคณติศาสตรประกันภัย๕๑ 
   

 
มาตรา ๘๓/๑  รายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยของ

บริษัทตองผานการรับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย 
 
มาตรา ๘๓/๒  ผูใดจะเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยตองไดรับใบอนุญาตจาก

นายทะเบียนการขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘๓/๓  ผูขอรับใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยตองมีคณุสมบตั ิ

ดังตอไปนี ้
(๑) สําเร็จการศึกษาทางคณิตศาสตรประกันภัยตามหลักสูตรหรือวิชาที่นาย

ทะเบียนประกาศกําหนดจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และปฏิบัติงานดานคณิตศาสตร

                                                 
๕๑ หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตรประกันภัย มาตรา ๘๓/๑ ถึงมาตรา ๘๓/๑๐ เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกันภัยหรือสถิติที่เก่ียวของกับการประกันภัยที่นายทะเบียนประกาศกําหนดมาแลวไมนอยกวา
หาป หรือ 

(๒) เปนสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยที่นาย
ทะเบียนประกาศกําหนด 

ประกาศของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘๓/๔  ผูขอรับใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยตองไมมี

ลักษณะตองหามดังตอไปนี ้
(๑) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย หรือ

ความผิดตามมาตรา ๑๑๔/๑ หรือมาตรา ๑๑๔/๒ เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอน
วันขอรับใบอนุญาต 

(๒) เปนบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถ 
หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) อยูในระหวางถูกพักใชใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย 
(๕) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยในระยะเวลาหาป

กอนวันขอรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๘๓/๕  ใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยใหมีอายุสองปนับแต

วันที่ออกใบอนุญาต 
การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอภายในกําหนดสองเดือน

กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดย่ืนคําขอแลวใหถือวาผูย่ืนคําขออยูในฐานะผูไดรับใบอนุญาต
จนกวาจะไดรับแจงคําส่ังไมอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘๓/๖  นักคณิตศาสตรประกันภัยตองจัดทํารายงานหรือเอกสารที่

เก่ียวของกับรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยหรือรายงานการวิเคราะห
ทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนประกาศกําหนด โดยนายทะเบียนจะให
ทําคําช้ีแจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็ได 

 
มาตรา ๘๓/๗  นักคณิตศาสตรประกันภัยตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘๓/๘  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตร

ประกันภัยเมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวานักคณิตศาสตรประกันภัย 
(๑) ไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๓/๖ หรือมาตรา ๘๓/๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) รับรองรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยโดยขาด
ความระมัดระวัง 

การสั่งพักใชใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนกําหนดเวลาตามที่
เห็นสมควรแตไมเกินครั้งละหนึ่งป 

 
มาตรา ๘๓/๙ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตร

ประกันภัยเมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวานักคณิตศาสตรประกันภัย 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘๓/๓ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘๓/๔ 
(๒) เคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวและกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตาม

มาตรา ๘๓/๘ อีก 
 
มาตรา ๘๓/๑๐  ผูถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนนัก

คณิตศาสตรประกันภัยตามมาตรา ๘๓/๘ หรือมาตรา ๘๓/๙ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๕ 

กองทุนประกันชีวิต๕๒ 
   

 
มาตรา ๘๔  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกวา “กองทุนประกันชีวิต” มีฐานะเปนนิติ

บุคคลมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ใน
กรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพ่ือพัฒนาธุรกิจ
ประกันชีวิตใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ 

กองทุนไม เปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ 

 
มาตรา ๘๕  กองทุนประกอบดวย 
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(๒) เงินที่ไดรับตามมาตรา ๕๒ 
(๓) เงินที่ไดรับตามมาตรา ๘๕/๓ 
(๔) เงินเพิ่มที่ไดรับตามมาตรา ๘๕/๔ 

                                                 
๕๒ หมวด ๕ กองทุนประกันชีวิต มาตรา ๘๔ ถึงมาตรา ๘๘/๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) เงินคาปรับตามมาตรา ๑๑๗ หลังจากหักเงินสินบนรางวัลและคาใชจายใน
การดําเนินงานแลว 

(๖) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูมอบให 
(๗) ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
(๘) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
 
มาตรา  ๘๕/๑   กองทุนมี อํานาจกระทํา กิจการตางๆ  ภายในขอบแหง

วัตถุประสงคตามมาตรา ๘๔ อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ 
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใดๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) ใหบริษัทกูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

กองทุน 
(๔) ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน 
(๕) กระทําการอื่นใดที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกองทุน 
 
มาตรา ๘๕/๒  เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี ้
(๑) ใหความชวยเหลือเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย 

ในกรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
(๒) เปนคาใชจายในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตใหมีความมั่นคงและ

เสถียรภาพ  ทั้งนี้ ไมเกินวงเงินที่ไดรับตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๒) 
(๓) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน และคาใชจายอื่นที่ เ ก่ียวกับหรือ

เก่ียวเนื่องกับการจัดกิจการของกองทุน  ทั้งนี้ ไมเกินอัตราที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
 
มาตรา ๘๕/๓  ใหบริษัทนําสงเงินเขากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี อัตราดังกลาวตองไมเกินรอยละศูนยจุดหาของเบี้ย
ประกันภัยที่บริษัทไดรับในรอบระยะเวลาหกเดือนกอนหนางวดที่ตองนําสงเงินเขากองทุน 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการนําสงเงินเขากองทุนใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินและทรัพยสินเพียงพอที่จะดําเนินการตามวัตถุประสงค
แลว คณะกรรมการดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะประกาศลดอัตราหรืองดการนําสงเงินเขา
กองทุนก็ได 

 
มาตรา ๘๕/๔  บริษัทใดไมนําเงินสงเขากองทุนใหถูกตองและครบถวนตาม

มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๘๕/๓ ตองเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งจุดหาตอเดือนของจํานวนเงิน
ที่บริษัทนั้นนําสงไมถูกตองหรือไมครบถวน เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวามีเหตุสุดวิสัยทําใหบริษัทไมสามารถนําเงินสงเขา
กองทุนไดตามที่กําหนดในมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๘๕/๓ และบริษัทไดนําเงินสงเขากองทุน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ครบกําหนด เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหลดลงเหลือรอยละหนึ่ง 

ในระหวางที่บริษัทไมนําสงเงินเขากองทุนหรือไมชําระเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ให
นายทะเบียนมีคําส่ังหามบริษัทนั้นดําเนินการขยายธุรกิจ  ทั้งนี้ จนกวาบริษัทจะนําเงินสงเขา
กองทุนและชําระเงินเพิ่มใหถูกตองและครบถวน และนายทะเบียนไดยกเลิกคําส่ังหามบริษัท
ดําเนินการขยายธุรกิจ 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ กรณีใดเปนการขยายธุรกิจตามวรรคสาม ใหนํา
บทบัญญัติในมาตรา ๒๗/๖ วรรคสอง และบทกําหนดโทษในการฝาฝนมาตรา ๒๗/๖ วรรคหนึ่ง 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๔/๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๕/๕  ในกรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตและจํานวน

เงินที่ไดรับชําระหนี้ตามมาตรา ๒๖ มีไมเพียงพอ ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการ
เอาประกันภัยมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากกองทุน 

จํานวนเงินที่เจาหนี้แตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากกองทุน เมื่อรวมกับจํานวน
เงินที่ไดรับชําระหนี้ตามมาตรา ๒๖ แลว ตองไมเกินมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย หากมูลหนี้
ที่เกิดจากการเอาประกันภัยทุกสัญญารวมกันมีจํานวนเกินหนึ่งลานบาท ก็ใหมีสิทธิไดรับชําระหนี้
เพียงหนึ่งลานบาท 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจายเงิน และมูลหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัยตามวรรคสองใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘๕/๖  เพ่ือความเปนธรรม คณะกรรมการดวยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดจํานวนเงินที่จะจายใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการ
เอาประกันภัยใหสูงกวาที่กําหนดไวในมาตรา ๘๕/๕ วรรคสอง เปนการทั่วไป หรือเปนการเฉพาะ
แกสัญญาประกันชีวิตประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได 

 
มาตรา ๘๕/๗  ใหกองทุนเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิด

จากการเอาประกันภัยเทากับจํานวนเงินที่กองทุนไดจายไป และมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในเงินจํานวน
นั้นจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือผูชําระบัญชี แลวแตกรณี โดยมีบุริมสิทธิเหนือเจาหนี้สามัญ
ของบริษัทนั้นทั้งหมด 

 
มาตรา ๘๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหาร

กองทุน” ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปนรองประธานกรรมการ ผูแทนธนาคารแหง
ประเทศไทย ผูแทนสมาคมประกันชีวิตไทยจํานวนสองคน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
จํานวนไมเกินสี่คนเปนกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหผูจัดการเปนเลขานุการ 
 
มาตรา ๘๖/๑  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ 

หรือในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมให
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่ง
ไดรับแตงตั้งเขารับหนาที่ 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสอง
วาระติดตอกันไมได 

 
มาตรา ๘๖/๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘๖/๑ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือ

หยอนความสามารถ 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๗) เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 
มาตรา ๘๖/๓  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบายและออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศในการบริหาร

กิจการของกองทุน 
(๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

จัดหาผลประโยชนของกองทุน 
(๓) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการขอรับชําระหนี้และการอนุมัติชําระหนี้ใหแก

เจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย 
(๔) กําหนดอัตราและระเบียบเกี่ยวกับการใชเงินของกองทุนในการพัฒนาธุรกิจ

ประกันชีวิตใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใหบริษัทกูยืมเงินตามมาตรา 

๘๕/๑ (๓) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) กําหนดอัตราคาใชจายในการบริหารกองทุนตามมาตรา ๘๕/๒ (๓) 
(๗) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูจัดการ 
(๘) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือเก่ียวเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

กองทุน 
การกําหนดตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจขอใหนาย

ทะเบียน บริษัท หรือบุคคลใดมาชี้แจง ใหสงเอกสารหรือพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได 

 
มาตรา ๘๖/๔ การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ถาประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๘๖/๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการบริหาร

กองทุนมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนมอบหมายได 

ให นํ า บทบัญญั ติ ใ นม าตร า  ๘๖/๔  มา ใ ช บั ง คั บแก ก า รปร ะชุ ม ขอ ง
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๖/๖  ใหประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการของคณะ

กรรมการบริหารกองทุนไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๘๗  ใหกองทุนมีผูจัดการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนแตงตั้ง 
การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการกําหนดเงื่อนไขในการทดลอง

ปฏิบัติงานหรือการทํางานในหนาที่ผูจัดการ ใหเปนไปตามสัญญาจางที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนดโดยใหมีอายุการจางคราวละไมเกินสี่ป และเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาจางแลว 
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะตออายุสัญญาจางอีกก็ได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันไมได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การทําสัญญาจางผูจัดการ ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจทําสัญญาในนาม
ของกองทุน 

ใหผูจัดการไดรับเงินคาจาง คาตอบแทน และเงินอื่นตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนด 

 
มาตรา ๘๗/๑  ผูไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(๓) สามารถปฏิบัติงานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา 
 
มาตรา ๘๗/๒  นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘๗/๑ แลว ผูไดรับการแตงตั้ง

เปนผูจัดการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย 
(๒) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๓) เปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวน

ทองถ่ินรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(๔) เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๕) ดํารงตําแหนงอ่ืนใดในนิติบุคคลที่มีการประกอบกิจการในลักษณะที่เปนการ

แขงขันกับกองทุน 
(๖) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระทําใหแกกองทุน

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายใหเปน
กรรมการในบริษัทที่กองทุนเปนผูถือหุน 

 
มาตรา ๘๗/๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามอายุการจาง ผูจัดการพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘๗/๑ หรือมาตรา ๘๗/

๒ 
(๔) คณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติเห็นสมควรใหเลิกจาง 
 
มาตรา ๘๗/๔  ในกิจการของกองทุนที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูจัดการเปน

ผูแทนของกองทุน การปฏิบัติงานของผูจัดการและการมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติงานแทน ให
เปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

นิติกรรมหรือการใดที่กระทําโดยฝาฝนขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ยอมไมผูกพัน
กองทุน เวนแตคณะกรรมการบริหารกองทุนจะใหสัตยาบัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๘  ใหกองทุนวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีตามหลักสากล มีการสอบ
บัญชีภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ 

(๑) การรับและจายเงิน 
(๒) สินทรัพยและหนี้สินซึ่งแสดงการเงินที่เปนอยูตามจริงและตามที่ควรพรอม

ดวยขอความอันเปนเหตุที่มาของรายการนั้น 
 
มาตรา ๘๘/๑  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีที่สํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินใหความเห็นชอบ เปนผูสอบบัญชีของกองทุน 
 
มาตรา ๘๘/๒  ผูสอบบัญชีตองทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการ

บริหารกองทุนภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปบัญชี และใหสงสําเนารายงานดังกลาวตอ
คณะกรรมการและรัฐมนตรีดวย 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๘๙  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคหา มาตรา ๙ 

มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดตาม
มาตรา ๗ วรรคสี่ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง หรือเง่ือนไขที่นายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๓๓ (๙) 
วรรคสอง หรือมาตรา ๓๔ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และ
ถาเปนกรณีกระทําความผิดตอเนื่อง ใหปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๙๐  บริษัทใดไมตรวจสอบทะเบียนผูถือหุน หรือไมแจงผูถือหุนอันเปน

การไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาทในกรณีที่เปน
การกระทําความผิดตอเนื่องใหปรับอีกวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๙๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาปหรือ

ปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๙๒๕๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับตั้งแตสอง

หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตผูใดใชช่ือหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจ

ฝาฝนหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๕๓ มาตรา ๙๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙๓๕๔  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๘ มาตรา 

๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือไมวางเงินสํารอง
ตามมาตรา ๒๔ หรือไมปฏิบัติตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๘ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาแสนบาทและถาเปนกรณีการกระทําความผิดตอเนื่อง ใหปรับอีกไมเกินวันละ
สองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๙๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๙๔/๑๕๕  บริษัทใดฝาฝนมาตรา ๒๗ วรรคหา มาตรา ๒๗/๑ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๗/๓ มาตรา ๒๗/๔ หรือมาตรา ๒๗/๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสน
บาท 

 
มาตรา ๙๕๕๖  บริษัทใดออกกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารประกอบ หรือ

แนบทายกรมธรรมประกันภัยโดยฝาฝนมาตรา ๒๙ หรือกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยฝาฝน
มาตรา ๓๐ หรือฝาฝนมาตรา ๓๑ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินสาม
แสนบาท 

 
มาตรา ๙๖  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหา

หมื่นบาท 
 
มาตรา ๙๗  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง

แสนบาท 
 
มาตรา ๙๘๕๗  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗/๕ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตาม
มาตรา ๔๕ หรือคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๖/๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๙๙  บริษัทใดไมยอมใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูสมุดทะเบียนหรือไมยอม

คัดสําเนารายการใหตามที่ผูมีสวนไดเสียรองขอตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพัน
บาท 

 
                                                 

๕๔ มาตรา ๙๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๕ มาตรา ๙๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๖ มาตรา ๙๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๗ มาตรา ๙๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๐  บริษัทใดจงใจแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดความจริงที่ตอง
บอกใหแจงในการยื่นรายการหรือใหคําช้ีแจงตามมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๑๐๑  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๔๘ หรือฝาฝนคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งส่ังตามมาตรา ๔๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๒๕๘  บริษัทใดฝาฝนมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หาแสนบาท 
 
มาตรา ๑๐๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๔ วรรคหา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๖๐ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๖๕๙  ตัวแทนประกันชีวิตผูใดทําสัญญาประกันชีวิตโดยไมไดรับมอบ

อํานาจเปนหนังสือจากบริษัทตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง หรือนายหนาประกันชีวิตหรือพนักงาน
ของบริษัทผูใดรับเบี้ยประกันภัยโดยไมไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัทตามมาตรา ๗๑ 
วรรคสามตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๖/๑๖๐  ตัวแทนประกันชีวิตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐/

๑ วรรคสองหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๑/๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบริษัทหรือผูเอา

ประกันภัยตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๖/๒๖๑  นายหนาประกันชีวิตหรือพนักงานของบริษัทผูใดไมปฏิบัติ

ตามมาตรา ๗๑/๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 

                                                 
๕๘ มาตรา ๑๐๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๙ มาตรา ๑๐๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๐ มาตรา ๑๐๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบริษัทหรือผูเอา
ประกันภัยตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๗  นายหนาประกันชีวิตผูใดไมมีสํานักงานตามที่ระบุไวในคําขอรับ

ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต หรือตามที่ไดแจงการยายสํานักงานไวตอนายทะเบียนตาม
มาตรา ๗๔  ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๐๘  นายหนาประกันชีวิตผูใดยายสํานักงานโดยไมแจงตอนายทะเบียน

ตามมาตรา ๗๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๙  นายหนาประกันชีวิตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง 

หรือไมลงรายการในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๑๑๐  นายหนาประกันชีวิตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๖ ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๑๑  นายหนาประกันชีวิตผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังเรียกของนายทะเบียน

หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังเรียกตามมาตรา ๘๐  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๒  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๘๐  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๑๔๖๒  ในกรณีที่บริษัทใดจงใจกระทําความผิดเพราะฝาฝนมาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง หรือจงใจแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปด
ความจริงที่ตองบอกใหแจงหรือใหทําคําช้ีแจงตามมาตรา ๔๕ กรรมการหรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินการของบริษัทนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของบริษัท
นั้นดวย 

 

                                                                                                                                            
๖๑ มาตรา ๑๐๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๒ มาตรา ๑๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๔/๑๖๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘๓/๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๔/๒๖๔  นักคณิตศาสตรประกันภัยผูใดทําคํารับรองรายงานการ

คํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย หรือจัดทํารายงานหรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของกับ
รายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๕ วรรค
สองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๕  ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ในการดําเนินงานของบริษัท กรรมการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในบริษัท

กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามบทบัญญัติในหมวด ๑ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หรือหมวด 
๗ ของลักษณะ ๑๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ 
แหงพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัท
จํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ หรือมาตรา ๒๑๕ หรือมาตรา ๒๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๒) ในการสอบบัญชีของบริษัท ผูสอบบัญชีผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 
๒๖๙ แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับ
หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

(๓) ผูใดเปนผูใชใหกระทําความผิดหรือเปนผูสนับสนุนการกระทําความผิดตาม 
(๑) หรือ (๒) 

ใหถือวากรมการประกันภัยเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

ในความผิดตามมาตรานี้ เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟองคดีอาญา ใหพนักงาน
อัยการมีอํานาจเรียกทรัพยสิน หรือราคา หรือคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแทนผูไดรับ
ความเสียหายดวย ในการนี้ใหนําบทบัญญัติวาดวยการฟองคดีแพงที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๖  ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานวาบุคคลใดกระทําความผิดตามที่บัญญัติ

ไวในมาตรา ๑๑๕ และกรมการประกันภัยเห็นวาหากปลอยเนิ่นชาไวอาจเกิดความเสียหายแก
ประโยชนของประชาชนใหกรมการประกันภัยมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลนั้นหรือ
ทรัพยสินซึ่งตามกฎหมายอาจถือไดวาเปนของบุคคลนั้น แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกินกวา

                                                 
๖๓ มาตรา ๑๑๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๔ มาตรา ๑๑๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หกเดือนไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลใหคําส่ังยึดหรืออายัดดังกลาวคงมีผลตอไป
จนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอ่ืน ในกรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถฟองคดีไดภายในหกเดือน ศาลที่มี
เขตอํานาจจะสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของกรมการประกันภัยก็ได 

ใหกรมการประกันภัยมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ของกรมการประกันภัย 
เปนผูดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 

การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาวจะหลบหนีออก
นอกราชอาณาจักร เมื่อกรมการประกันภัยรองขอ ใหศาลอาญามีอํานาจสั่งหามมิใหบุคคลนั้นออก
นอกราชอาณาจักรไวกอนได ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน เมื่ออธิบดีกรมการประกันภัย
หรือบุคคลที่อธิบดีกรมการประกันภัยมอบหมายแจงใหอธิบดีกรมตํารวจทราบ ใหอธิบดีกรม
ตํารวจมีอํานาจสั่งหามมิใหบุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไวกอนเปนการชั่วคราวไดเปนเวลาไม
เกินสิบหาวันจนกวาศาลอาญาจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

ผูใดฝาฝนคําส่ังของศาลอาญาหรือของอธิบดีกรมตํารวจที่ส่ังตามวรรคสี่ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่งลานบาท 

 
มาตรา ๑๑๗  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ยกเวนมาตรา ๙๑ และมาตรา 

๑๑๖ ใหคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได 
คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนสามคนและคนหนึ่ง

ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เมื่อคณะกรรมการไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผูตองหาไดชําระคาปรับ

ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 
 
มาตรา ๑๑๗/๑๖๕  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวถามิได

ฟองตอศาลหรือมิไดมีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๑๗ ภายในหาปนับแตวันกระทําความผิด
เปนอันขาดอายุความ 

 
มาตรา ๑๑๗/๒๖๖  ในกรณีที่บริษัท ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต 

หรือนักคณิตศาสตรประกันภัยผูใด กระทําการอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอํานาจประกาศหรือ
โฆษณาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามดังกลาว โดยระบุรายละเอียดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

                                                 
๖๕ มาตรา ๑๑๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๖ มาตรา ๑๑๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รวมทั้งระบุ ช่ือบุคคลที่เ ก่ียวของใหประชาชนทราบได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๑๘  ใหถือวาบรรดาบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ และใหถือวาสาขาของบริษัทที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวอยู
กอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบั งคับ  เปนสาขาของบริษัทที่ ได รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดไวในการอนุญาต 

 
มาตรา ๑๑๙  บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ บริษัทใดไดออกหุนไวแลวโดยไมเปนไป

ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหบริษัทนั้นดําเนินการแกไขใหถูกตองตามมาตรา ๙ แหง
พระราชบัญญัตินี้ ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๒๐  บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ บริษัทใดมีผูถือหุนหรือกรรมการที่เปน

บุคคลผูมีสัญชาติไทยต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัตินี้ใหคงมีผูถือ
หุนหรือกรรมการที่เปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยในอัตราที่เปนอยูไดตอไป 

 
มาตรา ๑๒๑  ใหบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ที่มีสํานักงานแยกออกจากสํานักงาน

ใหญและประกอบการใด ๆ เพ่ือประโยชนของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ย่ืนขอรับอนุญาตเปนสาขา
ใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือเลิกสํานักงานนั้นเสีย  ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และภายในระยะเวลาดังกลาวมิใหถือวาบริษัท
ตามมาตรา ๑๑๘ ฝาฝนมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๑๒๒  ใหบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ วางหลักทรัพยประกันใหถูกตองตาม

มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงออกตามมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๒๓  ใหบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ จัดใหมีการดํารงไวซึ่งเงินกองทุนให

ถูกตองตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ภายในสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๒๔  มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ

แกบรรดาอสังหาริมทรัพยที่บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ไดมาหรือมีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ และตองจําหนายไปตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาปนับแตวันที่เลิกใช
หรือวันที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้น แลวแตกรณี เวนแตอสังหาริมทรัพยที่บริษัทตามมาตรา 
๑๑๘ ไดมาหรือมีอยูกอนวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๒๕  มิใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัตินี้มาใช

บังคับแกผูที่เปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของ
บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ อยูแลวโดยชอบกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๒๖  เงินที่ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย

หรือทายาทของผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งสิทธิเรียกรองเงินนั้นขาด
อายุความแลวและอยูในครอบครองของบริษัทในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบริษัท
ตรวจสอบและนําสงเงินดังกลาวเขากองทุนภายในสามเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
และใหนําความในมาตรา ๘๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๗  บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ บริษัทใดไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยอยูแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหบริษัทนั้นประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามใบอนุญาตนั้นตอไปไดภายใตเง่ือนไข
ดังนี ้

(๑) หลักทรัพยประกันที่บริษัทตองวางไวกับนายทะเบียนและเงินกองทุนที่
บริษัทดํารงไวตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ตองเปน
หลักทรัพยประกันและเงินกองทุนตางหากจากหลักทรัพยประกันและเงินกองทุนที่บริษัทตาม
มาตรา ๑๑๘ ตองวางและดํารงไวตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

(๒) ตองแยกรายรับและรายจายของธุรกิจประกันวินาศภัยออกเปนสวนหนึ่ง
ตางหากจากรายรับและรายจายของธุรกิจประกันชีวิต 

(๓) ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม
มาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวารัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ นั้นดวย 

ใหบริษัทตามวรรคหนึ่ง จัดตั้งบริษัทขึ้นใหมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย โดยรับโอนบรรดาทรัพยสิน หนี้สิน 
ความรับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัย ตลอดทั้งพนักงานและลูกจางในสวนของธุรกิจประกัน
วินาศภัยของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ เปนของบริษัทที่ตั้งข้ึนใหมนั้นใหแลวเสร็จภายในแปดปนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมจัดตั้งบริษัทขึ้นใหมเพ่ือขอรับใบอนุญาตภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวหรือปฏิบัติฝาฝนมาตรานี้ ใหถือวาใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ นั้นเปนอันสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๑๒๘  ในกรณีที่มีเหตุผลอันจําเปน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาที่

กําหนดตามมาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ได
เมื่อบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ รองขอโดยแสดงเหตุผลอันจําเปนใหปรากฏ แตระยะเวลาที่ขยายให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดังกลาวตองไมเกินสองปนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๑๑๙ มาตรา 
๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ 

 
มาตรา ๑๒๙  ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปน

นายหนาประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนผูไดรับใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๓๐  ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตและใบอนุญาตเปน

นายหนาประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ ในขณะเดียวกันแจงการเลิก
กระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตอยางใดอยางหนึ่งตอนายทะเบียน
ภายในสองเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อพนระยะดังกลาวหากผูใดมิไดแจง
การบอกเลิกการเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตอยางใดอยางหนึ่งตอนาย
ทะเบียน ใหถือวาใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตของผูนั้นสิ้นสุดลงตั้งแตวันสิ้นระยะเวลาให
แจงการบอกเลิกดังกลาว  

มาตรา ๑๓๑  ใหบรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือเง่ือนไขในการอนุญาตที่ออก
หรือกําหนดซึ่งใชบังคับอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือเง่ือนไขที่ออก
หรือกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม๖๗ 
   

 
(๑) คําขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต  ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
      กรณีการควบคุมบริษัท   ๒๐๐,๐๐๐     บาท    
(๔) ใบอนญุาตใหเปดสาขาของบริษัท  ๘๐,๐๐๐ บาท 
(๕) การอนุญาตใหยายสํานกังานใหญหรือสาขา  ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๖) คาสมัครสอบความรูเพ่ือขอรับใบอนุญาต 
      เปนตัวแทนประกันชีวติหรือนายหนาประกันชีวิต  ๔๐๐ บาท 
(๗) ใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันชีวิต  ๘๐๐ บาท 
(๘) ใบอนุญาตใหนติบิุคคลเปนนายหนาประกันชีวิต  ๔๐,๐๐๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดาเปนนายหนาประกันชวีิต  ๘๐๐ บาท 
(๑๐) คําขอรับใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย                            ๕๐๐     บาท 
(๑๑) ใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย                                 ๒๐,๐๐๐     บาท 
(๑๒) ใบแทนใบอนญุาตทุกชนิด  ๔๐๐ บาท 
(๑๓) คาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๔) การใหตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 
        ประเภท ๑ ป  ๔๐๐ บาท 
(๑๕) การใหตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 
        ประเภท ๕ ป  ๒,๐๐๐ บาท 
(๑๖) การใหตออายุใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนา 
        ประกันชีวิต ประเภท ๑ ป  ๑๒,๐๐๐ บาท 
(๑๗) การใหตออายุใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนา 
        ประกันชีวิต ประเภท ๕ ป  ๖๐,๐๐๐ บาท 
(๑๘) การใหตออายุใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดา 
        เปนนายหนาประกันชีวิต ประเภท ๑ ป  ๔๐๐ บาท 
(๑๙) การใหตออายุใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดา 
        เปนนายหนาประกันชีวิต ประเภท ๕ ป  ๒,๐๐๐ บาท 
(๒๐) การใหตออายุใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย                  ๑๒,๐๐๐    บาท 
(๒๑) การขอตรวจดูเอกสาร ครั้งละ ๑๐๐ บาท 
(๒๒) การคัดหรือรับรองสําเนาเอกสาร หนาละ ๑๐๐ บาท 

                                                 
๖๗ อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๓) คําขอรับความเห็นชอบในแบบและขอความแหง 
        กรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบหรือแนบทาย 
         กรมธรรมประกันภยั แบบละ ๔,๐๐๐ บาท 
(๒๔) คําขอรับความเห็นชอบการกําหนด 
        อัตราเบี้ยประกันภัย แบบละ ๔,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการ
ประกันชีวิตฉบับปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญญัติหลายประการไมเหมาะสมกับ
กาลสมัยและไมสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่กําลังขยายตัวในปจจุบันและใน
อนาคต ประกอบกับไดมีการเปลี่ยนฐานะของสํานักงานประกันภัยเปนกรมการประกันภัย ดังนั้น 
เพ่ือเปนการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิต สมควรปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการ
ดําเนินการประกอบธุรกิจประกันชีวิตใหมีความคลองตัวและสามารถอํานวยประโยชนแกผูเอา
ประกันภัยเพิ่มขึ้น ตลอดจนควรกําหนดขอบเขตอํานาจและหนาที่ของนายทะเบียนและพนักงาน
เจาหนาที่ เ สียใหม เพ่ือใหสามารถควบคุมและกํากับดูแลกิจการธุรกิจประกันชีวิตใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๖๘ 
 

มาตรา ๕๔  ใหถือวาบรรดาบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให
ถือวาสาขาของบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับเปนสาขาของบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดไว
ในการอนุญาต 

ในกรณีบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปนบริษัทจํากัด ใหดําเนินการ
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดใหแลวเสร็จภายในหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหบริษัทสามารถประกอบกิจการ
ตามปกติตอไปไดแตจะดําเนินการขยายธุรกิจไมไดจนกวาจะดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัดซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามป หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวใหใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทนั้นสิ้นอายุ และใหถือ
วาบริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

การดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามวรรคสองใหดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ กรณีใดเปนการขยายธุรกิจตามวรรคสองใหนํา
บทบัญญัติในมาตรา ๒๗/๖ วรรคสอง และบทกําหนดโทษในการฝาฝนมาตรา ๒๗/๖ วรรคหนึ่ง 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๔/๑ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

                                                 
๖๘

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๖ ก/หนา ๑/๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๕  ภายในหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบริษัทตาม
มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตินี้ ดําเนินการแกไขสัดสวนผูถือหุนหรือกรรมการให
เปนไปตามที่กําหนดในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว 
ใหบริษัทสามารถประกอบกิจการตอไปไดแตจะเปดสาขาเพิ่มมิได 

 
มาตรา ๕๖  ในระหวางการดําเนินการแปรสภาพบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชน

จํากัดตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) การโอนหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนระหวางบริษัทจํากัดกับ

บริษัทจํากัดหรือบริษัทจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๔/๑ และ
มาตรา ๑๔/๓ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๒) การควบบริษัทจํากัดเขากันใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
แตบริษัทที่ตั้งข้ึนใหมตองจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัด และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๔/๒ วรรคสองและวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๓) การควบเขากันระหวางบริษัทจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัดใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๔/๒ วรรคสองและวรรค
สาม แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

(๔) การชําระบัญชีหรือการแกไขหนังสือบริคณหสนธิในกรณีที่บริษัทจํากัดที่
ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ประสงค
จะเลิกประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

(๕) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทจํากัดตามมาตรา ๕๓ วรรคสองหรือวรรค
สาม แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๒๒๐ มาตรา 
๑๒๒๔ มาตรา ๑๒๒๕ และมาตรา ๑๒๒๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ 

 
มาตรา ๕๗  ในกรณีที่คณะกรรมการยังมิไดออกประกาศเกี่ยวกับเงินกองทุนตาม

มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
หรือออกประกาศแลวแตยังไมมีผลใชบังคับ ใหบริษัทถือปฏิบัติโดยดํารงเงินกองทุนตามมาตรา 
๒๗ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปพลางกอน 

การดําเนินการออกประกาศตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามป
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๘  บรรดาอสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของบริษัทตามมาตรา ๓๓ (๙) 
แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การจําหนาย
อสังหาริมทรัพยดังกลาวใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
มาตรา ๕๙  ใหบริษัทตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตินี้ 

ดําเนินการใหมีกรรมการ ผูจัดการ บุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือที่ปรึกษาของ
บริษัทมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในสองปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ยังมิไดออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตหรือการขอตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๗ 
แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ หรือมีการ
ออกประกาศแลวแตยังไมมีผลใชบังคับ การพิจารณาอนุญาตใหเปนไปตามมาตรา ๗๐ หรือ
มาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๑  ใหบุคคลซึ่งไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากนายทะเบียนใหเปน

ผูรับรองรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ สามารถรับรองรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปไดจนกวา
หนังสือใหความเห็นชอบจะสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๖๒  เมื่อพนกําหนดแปดปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับผูขอรับ

ใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘๓/๓ (๒) เทานั้น 
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง  นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจะขยายออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณีก็ได แตตองไมเกินสองป 
 
มาตรา ๖๓  ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยโอนเงิน ทรัพยสิน และหนี้ของกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเปนของกองทุนประกันชีวิต 

 
มาตรา ๖๔  ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมในบัญชีทายพระราชบัญญัติประกัน

ชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๖๕  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ เง่ือนไข หรือคําส่ังที่ออกตาม

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับ
ไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ เง่ือนไข หรือ
คําส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ เง่ือนไข หรือคําส่ังตามวรรคหนึ่ง ให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใชบังคับมานาน และปรากฏวาหลักเกณฑเก่ียวกับการกํากับดูแลบริษัทที่
ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต และนายหนาประกันชีวิตใน
พระราชบัญญัติดังกลาวไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันและไมเพียงพอที่จะคุมครอง
ประชาชนและผูเอาประกันภัย ดังนั้น สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ให
เหมาะสมยิ่งข้ึนเพื่อคุมครองประชาชนและผูเอาประกันภัย และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/แกไข 
๒๙ พ.ย ๒๕๔๔ 

A+B(C) 
 

พชร/อรดา/หทัยชนก/จัดทํา 
๒๗/๐๕/๔๖ 

 
สุนันทา/แกไข 
๒๙/๐๓/๔๗ 

 
วาทินี/ปฐมพร/ปรับปรุง 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
ปญญา/แกไข 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


