
27 ธันวาคม 2552 
 (ราง)  

ประกาศคปภ. เร่ืองการจําแนกประเภทคาใชจาย 
พ.ศ... 

................................................................. 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(4) แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.  
2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่         เม่ือวันที่                             
          คณะกรรมการกาํกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 
 

ขอ 1 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  ขอ 2 คาใชจายในการรับประกันภัย หมายถึง คาใชจายดังตอไปน้ี 
            (1) คาจางหรือคาบําเหน็จ หมายถึงคาใชจายที่บริษัทจายเพื่อหรือหวังให
ไดมาซึ่งสัญญาประกันชีวิต แบงเปน 

             (ก) คาจางหรือคาบําเหน็จที่จายใหกับตัวแทนประกันชีวิตหรือ
นายหนาประกันชีวิต เพ่ือตอบแทนในการที่เปนผูไดรับมอบหมายใหทําการชักชวนใหบุคคลทําสัญญา
ประกันภัย หรือเพ่ือตอบแทนในการที่เปนผูชี้ชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย คาจางหรือ
คาบําเหน็จดังกลาวใหรวมถึงคาใชจายในการใหบริการหรือคาพาหนะหรือคาเก็บเบี้ยประกันภัยตามที่
ระบุไวในสัญญา และหนังสือมอบอํานาจของบริษัท ทั้งน้ีคาจางหรือบําเหน็จของตัวแทนประกันชีวิต
หรือนายหนาประกันชีวิตดังกลาวจะตองมีลักษณะผันแปรตามจํานวนเบี้ยประกันภัย หรือจํานวนเงิน
เอาประกันภัย หรือตามจํานวนกรมธรรมประกันภัยหรือตัวแปรอ่ืนที่สัมพันธกับจํานวนที่ไดกลาวไว 

(ข)  คาจางหรือคาบําเหน็จที่จายใหกับผูบริหารตัวแทนประกันวินาศภัย  
เชนผูจัดการสาขา หัวหนาหนวย ผูจัดการฝายขาย ผูจัดการเขต ผูจัดการภาค ในการใหบริการหรือ
การเก็บเบี้ยประกันภัย โดยเงินที่จายนี้จะมีลักษณะผันแปรตามจํานวนเบี้ยประกันภัย หรือจํานวนเงิน
เอาประกันภัยที่ขายโดยตัวแทนประกันชีวิตภายใตการควบคุมหรือการบริหารของผูบริหารตัวแทน
ประกันชีวิต หรือผูบริหารนายหนาประกันชีวิต (ถามี) 

    (ค)  เงินเดือนพนักงานขาย หมายถึงเงินเดือนของพนักงานบริษัทที่
มีหนาที่ในการติดตอเพ่ือแนะนําหรือเสนอขายการประกนัชีวติ และรวมถึงเงินเดือนหรือเงินประจํา
ตําแหนงของตวัแทน ผูบรหิารตวัแทนหรือนายหนาประกันชวีติ (ถามี) 

(ง)  คาจางหรือคาบําเหน็จที่รับประกันภัยตอ ที่จายใหแกบริษัท 
ประกันชีวติอ่ืน ที่ทําสัญญาเอาประกันภัยตอกับบรษิัท 
    (จ)  คาตอบแทนใดๆที่คํานวณจากสัดสวนเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้น
จากการรับประกันภัย 
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(2) คาสํารวจและรายงาน 
(ก) คาสํารวจและรายงานเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย  

หมายถึงคาใชจายในการสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบประวัติของผูเอาประกันภัย และจัดทํา
รายงาน ในการขอทําประกันชีวิตใหม หรือการตออายุกรมธรรมประกันภัย หรือการเปลี่ยนแปลง
กรมธรรมประกันภัยกับบริษัท รวมถึงเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน ลูกจาง และที่ปรึกษาที่ทํา
หนาที่เกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย 
 (ข) คาสํารวจและรายงานที่เกี่ยวกับการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
หมายถึงคาใชจายในการสืบสวน สอบสวนและการดําเนินคดี กรณีที่มีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
รวมถึงเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน ลูกจางและที่ปรึกษาที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการพิจารณาจาย
คาสินไหมทดแทน และคาใชจายอ่ืนๆที่จายเพื่อการเจรจาตกลงเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนในการ
ประกันชีวิต 
                (3)  คาตรวจสุขภาพที่เกี่ยวกับการพิจารณารับประกนัภัย เพ่ือขอทําประกัน
ชีวติใหม หรือการตออายุกรมธรรมประกนัภัย หรือการเปลี่ยนแปลงกรมธรรมประกันภัยกับบรษิัท
ไดแก คาใชจายในการตรวจสุขภาพของผูเอาประกันภัย ซ่ึงรวมคาธรรมเนียมในการตรวจสขุภาพที่
จายใหแกแพทย  
    (4)  คาใชจายตางๆเกี่ยวกับศูนยโทรศัพทกรณีการขายผานทางโทรศัพท  
เชนคาตอบแทนพนักงาน คาการใชบริการขอมูล และคาเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณในศูนย
โทรศัพท 
             (5) คาใชจายในการสงเสริมการขายที่จายใหแกตัวแทนหรือนายหนาประกัน
ชีวิต พนักงานบริษัทที่ทําหนาที่ในการเสนอขายประกันชีวิต หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดเพื่อใหมาซึ่ง
สัญญาประกันชีวิต โดยมีลักษณะเปนคาใชจายเพื่อกระตุนใหการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน 
เอกสารเผยแพร เอกสารประกอบการเสนอขาย รางวัลการแขงขันแกตัวแทน-นายหนาประกันชีวิต
และบุคคลและองคกรอ่ืนที่เอ้ือใหเกิดสัญญาประกันชีวิต 
    (6) คาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับการใหไดมาซึ่งสัญญาประกัน
ชีวติ 

(7) คาตอบแทนใดๆที่คํานวณจากสัดสวนเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการรับ 
ประกันภัย 
 
 ขอ 3 คาใชจายในการดําเนินงาน หมายถึงคาใชจายดังตอไปน้ี 
   (1)  เงินเดือนและสวัสดิการ หมายถึง เงินเดือนและสวัสดิการคณะกรรมการ 
กรรมการผูจัดการ และพนักงาน ยกเวนพนักงานที่ทําหนาที่ในการเสนอขายและรับประกันชีวิต และ
พนักงานที่ทําหนาที่จัดการผลประโยชนการประกันชีวิตหรือคาสินไหมทดแทน      

   (2)  คาใชจายในการสงเสริมการปฏิบัติงาน ไดแกคาใชจายตาง ๆ เพ่ือ
สงเสริมการปฏิบัติงานในดานการขาย การฝกอบรม การพัฒนาคุณภาพผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต 
และตัวแทนประกันชีวิต       
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(3)  คาใชจายในการเดินทาง ไดแก คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก  
และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ที่ใชในการเดินทางเพื่อธุรกิจของบริษัท  

(ก) คาใชจายในการเดินทางของคณะกรรมการ กรรมการผูจัดการ  
และพนักงาน                             

(ข) คาใชจายในการเดินทางของผูบริหารตัวแทนประกนัชีวติ 
   (4) คาไปรษณียและสื่อสาร ไดแก คาใชจายสําหรับคาโทรศัพท ไปรษณีย 
และคาขนสงพัสดุไปรษณียตาง ๆ ยกเวนคาใชจายตามขอ 2(4) 
   (5) คาเครื่องเขียนแบบพิมพ ไดแก คาใชจายเกี่ยวกบัเครื่องเขียน รวมทั้ง
การพิมพรายงานและเอกสารตาง ๆ ที่ใชในสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา 
   (6) คาใชจายระบบสมองกล ไดแกคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบสมองกล
ของบริษัท รวมถึงกรณีที่บรษิัทใชบริการดานนี้จากภายนอกบริษัท 
                    (7) คาธรรมเนียมวิชาชีพ ไดแก คาสอบบัญชี คาใชจายดานกฎหมาย และ
คาบริการดานคณิตศาสตรประกันภัย ที่จายใหผูประกอบวิชาชีพอิสระที่ไมใชพนักงานของบริษัท 
รวมทั้งคาธรรมเนียมศาลและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ทางกฎหมายที่ไมเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทน 

          (8)  คาดอกเบี้ยและธรรมเนยีมธนาคาร  
          (9)  คาไฟฟา นํ้าประปา 
          (10) คาเชาไดแก คาเชาที่ดิน อาคารสถานที่ที่บรษิัทใชในการประกอบุธรกิจ 

                (11) คาซอมแซมและคาบํารุงรักษา ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับการซอมและคา
บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน ตลอดจนคาใชจายซอมแซมที่ทําการของบริษัทและสํานักงาน
สาขา 
            (12) คาใชจายยานพาหนะ ไดแกคาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ เชนคาน้ํามัน 
คาทะเบียน คาซอมแซม คาอะไหล เปนตน 
             (13) คาเบี้ยประกันภัย ไดแก คาใชจายสาํหรับคาเบี้ยประกันภัยที่บริษัทจาย
สําหรับการประกันภัยตาง ๆ ของบริษัท 

   (14) คาโฆษณา ไดแก คาใชจายทุกประเภทที่บริษัทจายไปสําหรับการ
ประชาสัมพันธภาพพจน หรือสินคาและบริการ เพ่ือประโยชนของบริษัท เชนการโฆษณาทาง
สื่อสารมวลชนตางๆ แตไมรวมถึงแผนพับ และเอกสารประกอบการเสนอขาย 
              (15) คารับรอง ไดแก คาใชจายที่เกี่ยวกบัการรับรองและการใหของขวัญแก
ลูกคาและผูมีธุรกิจเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
                  (16) คาการกุศล ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับการบริจาคเปนการกุศล
สาธารณประโยชนแกองคการสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษา และอ่ืน ๆ 
                   (17) คาบํารุงสมาคมและสถาบัน ไดแก คาธรรมเนียม คาบํารุง คาสมัคร คา
ตออายุ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จายใหสมาคมและสถาบันตาง ๆ ที่บริษัทหรือพนักงานเปนสมาชิก เพ่ือ
ประโยชนแกธุรกิจของบริษัท 
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      (18) คาภาษีอากร ไดแก คาภาษีและอากรประเภท ตาง ๆ รวมทั้งคาปรับที่
เกี่ยวกับคาภาษีอากรที่บริษัทตองจายในการประกอบธุรกิจนอกเหนือจากภาษีเงินไดนิติบุคคล 
                 (19) คาธรรมเนียมและคาปรับ ไดแก คาธรรมเนียมและคาปรับตาง ๆ ที่จาย
ใหแกหนวยงานของราชการหรือโดยคําสั่งหรือขอบังคับของกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริษัท 

            (20) หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ ไดแก หน้ีที่บริษทัไมสามารถเรียกคนืได 
                  (21) คาเสื่อมราคา ไดแก คาเสื่อมราคาของทรัพยสนิตาง ๆ ของบริษทั บริษทั 
ยกเวนคาเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณในศนูยโทรศัพทที่ใชในการเสนอขายประกันชีวติ 
   (22) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หมายถึง เงินที่บริษัทจายสมทบเขา
กองทุนประกันสังคม เพ่ือสวัสดิการของพนักงานและลูกจางตามพระราชบัญญัตปิระกันสังคม 
                   (23) คาใชจายอ่ืน ๆ ไดแก คาใชจายตาง ๆ ที่ไมรวมอยูในรายการอื่น ๆที่
ระบุขางตน 
                  (24) คาใชจายที่สํานักงานใหญเฉลี่ยเอาจากสํานักงานสาขา ไดแก คาใชจาย
ที่ใชเฉพาะกรณีที่เปนสาขาบริษัทตางประเทศ ซ่ึงเปนคาใชจายของสํานักงานใหญที่เกิดขึ้นเพ่ือ
ประโยชนสําหรับสํานักงานสาขาและคาใชจายสําหรับงานบางแผนกที่สํานักงานใหญมอบใหแกสาขา 
ซ่ึงสํานักงานใหญจะเฉลี่ยหรือเรียกเก็บจากสํานักงานสาขา ใหกระจายบันทึกตามหมวดคาใชจาย
ตางๆขางตนตามลักษณะของคาใชจายดังกลาว 
 

ประกาศ ณ วนัที่         
  
 
                                                                      (นายสถิตย ลิ่มพงศพันธุ) 
                 ปลัดกระทรวงการคลัง  
                           ประธานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลทีต่องออกประกาศนี้ เพ่ือใหบริษัทประกันชีวติสามารถดําเนินการควบคุม
คาใชจายใหมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองออกประกาศนี้  
 


