
ราง 

ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัย 

ที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท พ.ศ.๒๕๕๒   

_________________________ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๓๕  

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  จึงออกประกาศกําหนด อัตรา หลักเกณฑ  
และวิธีการวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทไว ดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศ นี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธรุกิจ 
ประกันภัย เร่ือง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสาํรองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายได 
ของบริษัท พ.ศ.๒๕๕๒”     

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในประกาศนี ้
          “บริษัท” หมายความวา บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

ตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 
        “เงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัย” หมายความวา เงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัย 

ที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท ตามมาตรา ๒๓(๑)  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕  
สําหรับการประกันภัยทุกประเภท ยกเวนการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาและความ 
คุมครองนอยกวา ๑ เดือน และการประกันภัยทางทะเลและขนสง 

          “องคการหรือรัฐวิสาหกิจ” หมายความวา องคการหรือรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล  
ซึ่งมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งข้ึน หรือองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยาและองคการปกครองสวนทองถ่ินอื่น ที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี 
รูปแบบพิเศษ หรือองคกรหรือนิติบุคคลตามรายชื่อที่นายทะเบียนประกาศกําหนด ตามประกาศวาดวยการ 
ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย 

        “องคกรระหวางประเทศ” หมายความวา World Bank หรือ Asian Development  

Bank (ADB) หรือ International Finance Corporation (IFC) หรือองคกร หรือนิติบุคคลตามรายชื่อ 
ที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

                “หุนกู” หมายความรวมถึง หุนกูแปลงสภาพแตไมรวมถึงหุนกูที่กําหนดสิทธิของผูถือ 
ใหดอยกวาเจาหนี้สามัญทั่วไป 

                  “หนวยลงทุน” หมายความวา หนวยลงทุน ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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 ขอ ๔ บริษัทตองวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยไวกับนายทะเบียนเปนมูลคารอยละ 
ย่ีสิบหาของจํานวนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ปรากฏตามมาตรา 23 (1) ในงบการเงินรายไตรมาส 
ของไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ของทุกป 

         ในกรณีที่บริษัทยังไมไดจดัทํางบการเงินรายไตรมาส ใหบริษทัใชรายงานประจํา 
เดือนสําหรับเดือนที่สามและเดือนที่เกาตามลําดับแทนไปพลางกอน 

ขอ ๕  ทรัพยสินที่จะนํามาวางเปนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยไวกับนายทะเบียนตอง 
เปนเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยที่จําหนายในราชอาณาจักร หรือเปนทรัพยสินบางประเภทที่บริษัทลงทุน 
ในประเทศไทยตามประกาศวาดวยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ดังตอไปนี้ 

๕.๑ พันธบัตรหรือหุนกูขององคการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลัง 
ค้ําประกันการชําระเงินตนและดอกเบี้ยทั้งจํานวน หรือตั๋วเงินคลังของกระทรวงการคลัง  

๕.๒ พันธบัตรหรือหุนกูขององคการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่ไมมีกระทรวงการคลัง 
ค้ําประกันการชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย 

๕.๓ พันธบัตรหรือหุนกู ที่มีอันดับความนาเชื่อถือไมต่ํากวา A- ซึ่งออกหรือค้ํา 
ประกันโดยองคกรระหวางประเทศ พันธบัตร หุนกู หรือตั๋วเงินที่มีอันดับความนาเชื่อถือไมต่ํากวา A-  
ซึ่งออกโดยรัฐบาลตางประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจตางประเทศไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหออก 
และเสนอขายในประเทศไทย 

      ทั้งน้ีการจัดอันดับความนาเชื่อถือขางตนตองกระทําโดยสถาบันการจัด 
อันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับการยอมรับหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

๕.๔ หุนหรือหนวยลงทุน ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
              ๕.๕ หุนกูของบริษัทจํากัด ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือไมต่ํากวา A-  
หรือเทียบเทาโดยสถาบันที่ไดรับการยอมรับหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

๕.๖ บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือสมุดคูฝากประเภทฝากประจําที่มีระยะเวลา 
ฝากเงินตั้งแตหกเดือนขึ้นไป ซึ่งธนาคารในประเทศที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือไมต่ํากวา A-  
ออกใหกับบริษัท เพ่ือเปนหลักฐานในการฝากเงินของบริษัท 

      ทั้งน้ีการจัดอันดับความนาเชื่อถือขางตนตองกระทําโดยสถาบันการจัด 
อันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับการยอมรับหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

๕.๗ ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงิน ที่องคการหรือรัฐวิสาหกิจ ธนาคารใน 
ประเทศหรือบริษัทจํากัดเปนผูส่ังจายหรือเปนผูออกโดยธนาคารหรือบริษัทจํากัดนั้นตองไดรับการจัด 
อันดับความนาเช่ือถือไมต่ํากวา A- หรือเทียบเทาโดยสถาบันที่ไดรับการยอมรับหรือไดรับความเห็นชอบ 
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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๕.๘ ตั๋วแลกเงนิหรือตั๋วสัญญาใชเงิน ที่บริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชนจํากัดเปน 
ผูส่ังจายหรือเปนผูออก โดยมีองคการหรือรัฐวิสาหกิจ ธนาคารในประเทศ หรือบริษทัจํากัด เปนผูรับรอง  
หรือ อาวัลการใชเงินทั้งจํานวนเงินตนและดอกเบี้ยโดยธนาคารหรือบริษัทจํากัดนัน้ตองไดรับการจดัอันดับ 
ความนาเช่ือถือไมต่าํกวา A- หรือเทียบเทาโดยสถาบนัที่ไดรับการยอมรับหรือไดรับความเห็นชอบจาก 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 

ขอ ๖ ทรัพยสินตามขอ ๕ ใหวางไดตามราคา ดังนี ้
        ๖.๑ ทรัพยสินตาม ขอ ๕.๑ ขอ ๕.๒ ขอ ๕.๓ ขอ ๕.๔ ขอ ๕.๖ ขอ ๕.๗ และ  

ขอ ๕.๘ ใหวางไดตามราคาประเมินของแตละประเภทตามประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและ 
หนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัยเวนแต 
                                  ในกรณีที่พันธบัตรหรือหุนกูที่มีการทยอยคืนเงินตน (Amortizing Bond)  

หรือไมมีการจายดอกเบี้ย (Zero Coupon) ใหวางไดไมเกินรอยละแปดสิบตามมูลคาคงเหลือ ณ ส้ินปกอน  
         ๖.๒ ทรัพยสินตามขอ ๕.๕ ใหวางไดตามราคาที่ตราไว หรือตามราคาปดครั้งหลังสุด 

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีอยูภายในหนึ่งเดือนกอนวันที่นํามาวาง แลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

ขอ ๗ ภายใตบังคับขอ ๖ ทรัพยสินตามขอ ๕ ใหวางไดในอัตราดังนี้ 
         ๗.๑ ทรัพยสินตามขอ ๕.๔ ใหวางไดไมเกินรอยละสิบหาของเงินสํารองสําหรับเบี้ย 

ประกันภัยทีบ่ริษัทตองวางไวทั้งส้ิน  
                 ๗.๒ ทรัพยสินตามขอ ๕.๕ ใหวางไดไมเกินรอยละยี่สิบหาของเงินสํารองสําหรับเบี้ย 
ประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทั้งส้ิน  

         ๗.๓ ทรัพยสินตามขอ ๕.๗ และขอ ๕.๘ ใหวางไดรวมกันไมเกินรอยละหาสิบของ 
เงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทั้งส้ิน 

๗.๔ ทรัพยสินตามขอ ๕.๒ และขอ ๕.๓ ใหวางไดรวมกันไมเกินรอยละหาสิบของ 
เงินสํารองสําหรับเบี้ยประกนัภัยที่บริษัทตองวางไวทั้งส้ิน 

๗.๕ เงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทยและทรัพยสินตามขอ ๕.๑ และขอ ๕.๖ ใหวางได 
ไมจํากัดจํานวน 

ขอ ๘  ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจพบวามูลคาของทรัพยสินที่วางไวกับนายทะเบยีนลดต่ําลง 
ใหนายทะเบียนสั่งใหบริษัทนําทรัพยสินมาวางเพิ่มจนครบจํานวนที่กําหนดภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับแจง 

         ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจพบวามูลคาของทรัพยสินที่วางไวกับนายทะเบียนเพิ่มข้ึน 
ใหนายทะเบียนคืนทรัพยสินสวนที่เกินใหแกบริษัท เมื่อบริษัทรองขอ 

ขอ ๙ ในกรณีที่หุนหรือหนวยลงทุนตามขอ ๕.๔ ที่บริษัทนํามาวางเปนเงินสํารองสําหรับเบี้ย 
ประกันภัยไวกับนายทะเบียนอยูระหวางการหามซื้อหรือขายเปนการชั่วคราว ( Suspension) เปนระยะเวลา 
เกินกวาสองเดือน หรือไมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเปนระยะเวลาเกินกวาหกเดือน ใหถือวาหุนหรือ 
หนวยลงทุนนั้นไมสามารถวางเปนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยไวกับนายทะเบียนไดตอไป และใหนําความ 
ในขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ทั้งน้ีหุนที่บริษัทนํามาวางเปนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยตามประกาศนี้ 

จะตองเปนหุนที่มีช่ืออยูในกลุมหุน Set 50 

ขอ ๑๐ เงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่วางไวกับนายทะเบียนใหอยูภายใตบังคับสัดสวน 

และระยะเวลา ดังนี้ 
วันที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๓ ใหบริษัทวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัย 

เปนจํานวนรอยละ ๑๕ ของเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยตามขอ ๔ ที่ปรากฏในรายงานเกี่ยวกับฐานะ 
การเงินและกิจการของบริษัท ประจําเดือน กันยายน ป ๒๕๕๒  

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ใหบริษัทวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัย 
เปนจํานวนรอยละ ๒๐ ของเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยตามขอ ๔ 

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕  เปนตนไป ใหบริษัทวางเงินสํารองสําหรับเบี้ย 
ประกันภัยเปนจํานวนรอยละ ๒๕ ของเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยตามขอ ๔ 

ขอ ๑๑ ทรัพยสินตามขอ ๕ ตองเปนทรัพยสินที่บริษัทไดมาหรือมีอยูโดยไมฝาฝนบท 
บัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน 
วินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎกระทรวง เง่ือนไข ประกาศ หรือคําส่ัง ที่ออกหรือกําหนดตามความ 
ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และตองปราศจากภาระผูกพัน 

ขอ ๑๒ บริษัทตองนําทรัพยสินตามขอ ๕ มาวางไวกับนายทะเบียนใหถูกตองภายใน 
กําหนดหน่ึงเดือนวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาใหบริษัทสงรายงานเกี่ยวกับงบการเงนิรายไตรมาส  
ตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตั ิ
ประกันวินาศภัย (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 

ขอ ๑๓ การวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัย ตามขอ ๔ ใหเปนไปตามระเบียบที่ 
นายทะเบียนประกาศกําหนด 

                                            ประกาศ  ณ  วนัที่    เดือน          พ.ศ. ๒๕๕๒ 

                              (.............................) 

                      ปลัดกระทรวงการคลัง   

                                        ประธานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
             

หมายเหต:ุ- เพ่ือเปนหลักประกันความมัน่คงสําหรับผูเอาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย จงึกําหนด  

ใหบริษัทประกันวินาศภัยจะตองนาํทรัพยสินทีมีความมั่นคงสูงวางไวกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย          
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ประกาศ เรื่องการวางเงินสํารอง ฯ (เดิม) 

( บริษัทประกันชีวิต ) 

 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง

ประกันภัย ( บริษัทประกันชีวิต ) 

 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง 

สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 
 ( บริษัทประกันวินาศภัย ) 

 

 
หมายเหตุ 

 

        อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖   และมาตรา   ๒๔  แหง 

 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

 ออกประกาศกาํหนดการวางเงินสํารองประกันภัยไว ดังตอไปนี้   

 

 ขอ ๑. ใหยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การวางเงินสํารองประกันภัย 

    ลงวันที่ ๘  เมษายน พ.ศ.๒๕๔๑ 
 

 

 

 

 

 

 

ขอ ๒. ในประกาศนี้  
         

    
 

       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา

๒๔ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงออกประกาศกําหนด อัตรา 

หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารองประกันภัยไว ดังนี้ 

 
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การวางเงินสํารอง

ประกันภัย ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
ขอ ๒ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงิน
สํารองประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๒” 
 

ขอ ๓ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
     ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
 

ขอ ๔  ในประกาศนี้ 
           “บริษัท” หมายความวา บรษิัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
    
 

       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศ 
ภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

จึงออกประกาศกําหนด อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารองสําหรับเบี้ย 
ประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทไว ดังนี้ 
 
 
 
 

ขอ ๑ ประกาศ นี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารองสําหรับเบี้ย

ประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท พ.ศ.๒๕๕๒” 
 
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    เปนตนไป 

 
ขอ ๓ ในประกาศนี้ 

      “บริษัท” หมายความวา บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภยัตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 
       “เงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัย” หมายความวา เงินสํารองสําหรับเบี้ย
ประกันภัยที่ ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท  ตามมาตรา  ๒๓(๑) แหง

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับการประกันภัยทุก

ประเภท ยกเวนการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาและความ

คุมครองนอยกวา ๑ เดือน และการประกันภัยทางทะเลและขนสง 
 

 
 
 
 
 
 

หลักการและเหตุผล ในการรางสาระสําคัญของประกาศคณะกรรมการ ฯ 
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ประกาศ เรื่องการวางเงินสํารอง ฯ (เดิม) 
( บริษัทประกันชีวิต ) 

 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง

ประกันภัย ( บริษัทประกันชีวิต ) 

 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง 

สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 
 ( บริษัทประกันวินาศภัย ) 

 
หมายเหตุ 

 

    “องคการหรือรัฐวิสาหกิจ” หมายความวา องคการหรือ

รัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลซึ่งมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

ขึ้น หรือรัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ตามรายชื่อที่

นายทะเบียนประกาศกําหนด  ตามประกาศกระทรวงวาดวยการลงทุน

ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต 
    
 
 
 
 
 
 
            “บรรษัทเงินทุน”หมายความวา บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม 
       แหงประเทศไทย 

            “หุนกู” หมายความรวมถึง หุนกูแปลงสภาพ แตไมรวมถึงหุนกูที่

กําหนดสิทธิของผูถือใหดอยกวาเจาหนี้สามัญทั่วไป 
            “หนวยลงทุน” หมายความวา หนวยลงทุน ตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
            “ตลาดหลักทรัพย” หมายความวา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 
 
ขอ ๓.  ใหบริษัทวางเงินสํารองประกันภัยไวกับนายทะเบียนเปนมูลคารอยละ

ยี่สิบหาของเงินสํารองประกันภัยตามมาตรา ๒๓ หลังจากหักดวยจํานวน

เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยของบริษัทเปนประกัน 
 
 

      “องคการหรือรัฐวิสาหกิจ” หมายความวา องคการหรือ

รัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล ซึ่งมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งขึ้น หรือองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยาและองคการปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่มีกฎหมาย

กําหนดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีรูปแบบพิเศษ หรือ

องคกรหรือนิติบุคคลตามรายชื่อที่นายทะเบียนประกาศกําหนด ตาม

ประกาศวาดวยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต 
     “องคกรระหวางประเทศ” หมายความวา World Bank หรือ 

Asian Development Bank (ADB) หรือ International 
Finance Corporation (IFC) หรือองคกร หรือนิติบุคคลตาม

รายชื่อที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
_ 
 

   
    “หุนกู” หมายความรวมถึง หุนกูแปลงสภาพแตไมรวมถึงหุนกูที่
กําหนดสิทธิของผูถือใหดอยกวาเจาหนี้สามัญทั่วไป 
    “หนวยลงทุน” หมายความวา หนวยลงทุน ตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 
 
ขอ ๕ บริษัทตองวางเงินสํารองประกันภัยไวกับนายทะเบียนเปนมูลคารอย

ละยี่สิบหาของเงินสํารองประกันภัยตามมาตรา ๒๓ หลังจากหักดวย

จํานวนเงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมประกันภัยของบริษัทเปนประกัน 
 

       “องคการหรือรัฐวิสาหกิจ” หมายความวา องคการหรือรัฐวิสาหกิจที่เปน
นิติบุคคล ซึ่งมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น หรือองคการ

บริหารสวนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและองคการ

ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่มีรูปแบบพิเศษ หรือองคกรหรือนิติบุคคลตามรายชื่อที่นายทะเบียน

ประกาศกําหนด ตามประกาศวาดวยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท

ประกันวินาศภัย 

  “องคกรระหวางประเทศ” หมายความวา World Bank หรือ 

Asian Development Bank (ADB) หรือ International 
Finance Corporation (IFC) หรือองคกร หรือนิติบุคคลตาม

รายชื่อที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
_ 
 

 
      “หุนกู” หมายความรวมถึง หุนกูแปลงสภาพแตไมรวมถึงหุนกูที่กําหนด
สิทธิของผูถือใหดอยกวาเจาหนี้สามัญทั่วไป 
 “หนวยลงทุน” หมายความวา หนวยลงทุน ตามกฎหมายวาดวย 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 
ขอ ๔ บริษัทตองวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยไวกับนายทะเบียนเปนมูลคา

รอยละยี่สิบหาของจํานวนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ปรากฏตามมาตรา

23 (1) ในงบการเงินรายไตรมาสของไตรมาสที่ 1 และไตรมาส ที่ 3 ของทุกป 

                 ในกรณีที่บริษัทยังไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส ใหบริษัทใชรายงาน 
          ประจําเดือนสําหรับเดือนที่สามและเดือนที่เกาตามลําดับแทนไปพลางกอน 

 
 
 
 
 
 
 
-  บัญญัติความหมายใหมีความรัดกุม

ยิ่งขึ้น 

 
 
 
-  ตัดออกเนื่องจากบรรษัทเงินทุนไมมี
แลว 
 
 
 
 
 
 
 

- คงเดิม 
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ประกาศ เรื่องการวางเงินสํารอง ฯ (เดิม) 
( บริษัทประกันชีวิต ) 

 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง

ประกันภัย ( บริษัทประกันชีวิต ) 

 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง 

สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 
 ( บริษัทประกันวินาศภัย ) 

 
หมายเหตุ 

ขอ ๔.  ทรัพยสินที่จะนํามาวางเปนเงินสํารองประกันภัยตอนายทะเบียนได

     นอกจากเงินสดและพันธบัตรรัฐบาลไทยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการจําหนาย 
     ในราชอาณาจักรแลว อาจเปนทรัพยสินดังตอไปนี้ที่ลงทุนในราชอาณาจักร 
     ตามประกาศกระทรวงวาดวยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกัน

     ชีวิตก็ได 

       (๑) พันธบัตรองคการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตั๋วเงินคลังของ   
  กระทรวงการคลัง 
 
       (๒) หุนกูหรือตราสารอื่นใด ทีม่ีกระทรวงการคลังค้ําประกันการชําระ 
  เงินตนและ ดอกเบี้ยทั้งจํานวน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       (๓) หุนหรือหนวยลงทุนของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  
  ที่จดทะเบียนไวกบัตลาดหลักทรัพย 
       
       (๔) หุนกูของบรรษัทเงินทุน 
 

ขอ ๖  ทรัพยสินที่จะนํามาวางเปนเงินสํารองประกันภัยไวกับนายทะเบียน 

ตองเปนเงินสด หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทยที่จําหนายในราชอาณาจักร 

หรือเปนทรัพยสินบางประเภทที่บริษัทลงทุนในประเทศไทยตาม

ประกาศวาดวยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต 

ดังตอไปนี้ 
    ๖ .๑  พันธบัตรหรือหุนกูขององคการหรือรัฐวิสาหกิจ  ที่มี

กระทรวงการคลังค้ําประกันการชําระเงินตนและดอกเบี้ยทั้งจํานวน 

หรือตั๋วเงินคลังของกระทรวงการคลัง 
     ๖.๒ พันธบัตรหรือหุนกูขององคการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่ไมมี

กระทรวงการคลังค้ําประกันการชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย 
     ๖.๓ พันธบัตรหรือหุนกู ที่มีอันดับความนาเชื่อถือไมต่ํากวาA-
ซึ่งออกหรือค้ําประกันโดยองคกรระหวางประเทศ พันธบัตร หุนกู 
หรือตั๋วเงิน ที่มีอันดับความนาเชื่อถือไมต่ํากวาA-ซึ่งออกโดย
รัฐบาลตางประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจตางประเทศไดรับอนุญาตจาก

กระทรวงการคลังใหออกและเสนอขายในประเทศไทย 

           ทั้งนี้การจัดอันดับความนาเชื่อถือขางตนตองกระทําโดย
สถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับการยอมรับหรือไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 
           ๖.๔ หุนหรือหนวยลงทุน ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

 
- 

ขอ ๕  ทรัพยสินที่จะนํามาวางเปนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยไวกับนาย

ทะเบียน ตองเปนเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยที่จําหนายในราชอาณาจักร 

หรือเปนทรัพยสินบางประเภทที่บริษัทลงทุนในประเทศไทยตามประกาศ  

วาดวยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ดังตอไปนี้ 
 

 ๕ .๑พั น ธ บั ต รห รื อ หุ น กู ข อ ง อ ง ค ก า ร ห รื อ รั ฐ วิ ส า ห กิ จที่ มี

กระทรวงการคลังค้ําประกันการชําระเงินตนและดอกเบี้ยทั้งจํานวน หรือตั๋ว

เงินคลังของกระทรวงการคลัง  
 ๕ .๒  พันธบัตรหรือหุนกู ขององคการหรือรัฐวิสาหกิจ  ที่ ไมมี

กระทรวงการคลังค้ําประกันการชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย 
      ๕.๓ พันธบัตรหรือหุนกู ที่มีอันดับความนาเชื่อถือไมต่ํากวาA-ซึ่งออก
หรือค้ําประกันโดยองคกรระหวางประเทศ พันธบัตร หุนกู หรือตั๋วเงินที่มี

อันดับความนาเชื่อถือไมต่ํากวาA- ซึ่งออกโดยรัฐบาลตางประเทศ หรือ

รัฐวิสาหกิจตางประเทศไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหออกและ

เสนอขายในประเทศไทย       

                   ทั้งนี้การจัดอันดับความนาเชื่อถือขางตนตองกระทําโดยสถาบัน 
      การจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับการยอมรับหรือไดรับความเห็นชอบ 
      จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
      ๕.๔ หุนหรือหนวยลงทุน ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

 
- 

 
 
 
 
 
- คงเดิม 
 
 

- แยกทรัพยสินที่มีความมั่นคงนอย 
ออกมา 

- เพิ่มประเภททรัพยสินและเพื่อเปน

การสนับสนุนการพัฒนาตราสารหนี้ซึ่ง

เปนตราสารที่มีความมั่นคงสูงและมี

เสถียรภาพสูง 
 
 

  
 
 

-  คงเดิม 
 
  
-  ตัดออกปจจุบันไมมบีรรษัทเงินทุน
และไมมีหลักทรัพยวางแลว 
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ประกาศ เรื่องการวางเงินสํารอง ฯ (เดิม) 

( บริษัทประกันชีวิต ) 
 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง

ประกันภัย ( บริษัทประกันชีวิต ) 
ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง 

สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 
(บริษัทประกันวินาศภัย) 

 
หมายเหตุ 

 

       (๕) หุนกูของบริษัทจํากัดโดยหุนกูนั้นตองไดรับการจัดอันดับความ 
นาเชื่อถือไมต่ํากวา A- หรือเทียบเทาโดยสถาบันที่ไดรับการยอมรับหรือ      

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย 
        (๖)  อสังหาริมทรัพย ที่ใชเปนสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา

ของบริษัท 
 
        (๗) บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือสมุดคูฝากประเภทฝากประจํา 
ที่มีระยะเวลาฝากเงินตั้งแตหกเดือนขึ้นไป ซึ่งธนาคารในประเทศออกใหกับ 
บริษัท เพื่อเปนหลักฐานในการฝากเงินของบริษัท 
 

       
       
 
 
      (๘)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงิน ที่องคการหรือรัฐวิสาหกิจ 

ธนาคารในประเทศ บรรษัทเงินทุน หรือบริษัทจํากัดที่ไดรับการจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือไมต่ํากวา A- หรือเทียบเทาโดยสถาบันที่ไดรับการยอมรับ

หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยเปนผูสั่งจายหรือเปนผูออก  
  

     (๙) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทจํากัดหรือบริษัท

มหาชนจํากัดเปนผูสั่งจายหรือเปนผูออก โดยมีองคการหรือรัฐวิสาหกิจ 

ธนาคารในประเทศ บริษัทประกันชีวิตอื่น หรือ บริษัทจํากัดที่ไดรับการจัด

อันดับความนาเชื่อถือไมต่ํากวา A- หรือเทียบเทาโดยสถาบันที่ไดรบัการ
ยอมรับหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนผูรับรองหรืออาวัลการใชเงินทั้งจํานวน

เงินตนและดอกเบีย้ 

     ๖.๕ หุนกูของบริษัทจํากัด ที่ไดรบัการจัดอันดับความนาเชื่อถือไม

ต่ํากวา A- หรือเทยีบเทาโดยสถาบันที่ไดรับการยอมรบัหรือไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาด

หลักทรัพย 
- 

    
     ๖.๖ บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือสมุดคูฝากประเภทฝาก

ประจําที่มีระยะเวลาฝากเงินตั้งแตหกเดือนขึ้นไป ซึ่งธนาคารใน

ประเทศที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือไมต่ํากวา A- ออก

ใหกับบริษัท เพื่อเปนหลักฐานในการฝากเงินของบริษัท 
           ทั้งนี้การจัดอันดับความนาเชื่อถือขางตนตองกระทําโดย

สถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับการยอมรับหรือไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 
     ๖.๗ ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงิน ที่องคการหรือรัฐวิสาหกิจ 

ธนาคารในประเทศหรือบริษัทจํากัดเปนผูสั่งจายหรือเปนผูออกโดย

ธนาคารหรือบริษัทจํากัดนั้นตองไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือไม

ต่ํากวา A- หรือเทียบเทาโดยสถาบันที่ไดรับการยอมรับหรือไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 
 ๖.๘ ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงิน ที่บริษัทจํากัดหรือบริษัท

มหาชนจํากัดเปนผูสั่งจายหรือเปนผูออก โดยมีองคการหรือ

รัฐวิสาหกิจ ธนาคารในประเทศ หรือบริษัทจํากัด เปนผูรับรอง หรือ 

อาวัลการใชเงินทั้งจํานวนเงินตนและดอกเบี้ยโดยธนาคารหรือบริษัท

จํากัดนั้นตองไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือไมต่ํากวา A- หรือ

เทียบเทาโดยสถาบนัที่ไดรับการยอมรบัหรือไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย  

            ๕.๕ หุนกูของบริษัทจํากัด ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือไมต่ํา 
      กวา A- หรือเทียบเทาโดยสถาบันที่ไดรับการยอมรับหรือไดรับความเห็น  
      ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
- 

 
      ๕.๖ บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือสมุดคูฝากประเภทฝากประจําที่มี

ระยะเวลาฝากเงินตั้งแตหกเดือนขึ้นไป ซึ่งธนาคารในประเทศที่ไดรับการจัด

อันดับความนาเชื่อถือไมต่ํากวา A- ออกใหกับบริษัท เพื่อเปนหลักฐานใน

การฝากเงินของบริษัท 
            ทั้งนี้การจัดอันดับความนาเชื่อถือขางตนตองกระทําโดยสถาบัน

การจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับการยอมรับหรือไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
 ๕.๗ ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงิน ที่องคการหรือรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร

ในประเทศหรือบริษัทจํากัดเปนผูสั่งจายหรือเปนผูออกโดยธนาคารหรือบริษัท

จํากัดนั้นตองไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือไมต่ํากวา A- หรือเทียบเทา

โดยสถาบันที่ไดรับการยอมรับหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
       ๕.๘ ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงิน ที่บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน

จํากัดเปนผูสั่งจายหรือเปนผูออก โดยมีองคการหรือรัฐวิสาหกิจ ธนาคารใน

ประเทศ หรือบริษัทจํากัด เปนผูรับรอง หรือ อาวัลการใชเงินทั้งจํานวนเงินตน

และดอกเบี้ยโดยธนาคารหรือบริษัทจํากัดนั้นตองไดรับการจัดอันดับความ

นาเชื่อถือไมต่ํากวา A- หรือเทียบเทาโดยสถาบันที่ไดรับการยอมรับหรือไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาด

หลักทรัพย 

- คงเดิม 

 
 

 
-  ยกเลิกตามประกาศ ฯ เรื่อง การวางเงิน

สํารอง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2546 
-  กําหนด Rating ของผูออกที่มี
ความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อปองกันความ

เสี่ยง 
 
 
 
 
 

-  คงเดิม 
 

 
 
 

 
-  คงเดิม 
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ประกาศ เรื่องการวางเงินสํารอง ฯ (เดิม) 

( บริษัทประกันชีวิต ) 
 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง

ประกันภัย ( บริษัทประกันชีวิต ) 

 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง 

สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 
 ( บริษัทประกันวินาศภัย ) 

 
หมายเหตุ 

 

ขอ ๕. ทรัพยสินตามขอ ๔ ใหวางไดตามราคา ดังนี้ 
       (๑)ทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๗) (๘) และ (๙) ใหวาง

ไดตามราคาประเมินของแตละประเภทตามประกาศนายทะเบียนวาดวย

การประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิตเวนแต 
             
             ในกรณีที่พันธบัตรหรือหุนกูที่มีการทยอยคืนเงินตนใหวางได

ตามราคาที่นายทะเบียนกําหนด 
 
 

      (๒)ทรัพยสินตาม (๓) ใหวางไดตามราคาที่ตราไว หรือตามราคา

ปดครั้งหลังสุดของตลาดหลักทรัพยที่มีอยูภายในสามเดือนกอนวันที่

นํามาวาง แลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
      (๓)ทรัพยสินตาม (๖) ใหวางไดรอยละแปดสิบของราคาประเมิน

อสังหาริมทรัพยตามประกาศนายทะเบียนวาดวยการประเมินราคา

ทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต 
 
 
 

ขอ ๖ ภายใตบังคับขอ ๕ ทรัพยสินตามขอ ๔ ใหวางไดในอัตราดังนี้ 
      (๑) ทรัพยสินตาม (๓) ใหวางไดไมเกินรอยละสิบหาของเงิน

สํารองประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทั้งสิ้น 
      (๒) ทรัพยสินตาม (๔) ใหวางไดไมเกินรอยละหาสิบของเงิน

สํารองประกันภัยที่ บริษัทตองวางไวทั้งสิ้น แตเมื่อรวมกับทรัพยสินตาม 

(๕) ใหวางไดไมเกินรอยละหกสิบของเงินสํารองประกันภัยที่บริษัทตอง

วางไวทั้งสิ้น 

ขอ ๗ ทรัพยสินตามขอ ๖ ใหวางไดตามราคา ดังนี้ 
 ๗.๑ ทรัพยสินตาม ขอ ๖.๑ ขอ ๖.๒ ขอ ๖.๓ ขอ ๖.๔ ขอ ๖.๖

ขอ ๖.๗ และ ขอ ๖.๘ ใหวางไดตามราคาประเมินของแตละประเภท

ตามประกาศวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท

ประกันชีวิตเวนแต 
  ในกรณีที่พันธบัตรหรือหุนกูที่มีการทยอยคืนเงินตน 

(Amortizing Bond) หรือไมมีการจายดอกเบี้ย (Zero 
Coupon) ใหวางไดไมเกินรอยละแปดสิบตามมูลคาคงเหลือ ณ  

สิ้นปกอน 
       ๗.๒ ทรัพยสินตามขอ ๖.๕ ใหวางไดตามราคาที่ตราไว หรือ

ตามราคาปดครั้งหลังสุดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีอยู

ภายในหนึ่งเดือนกอนวันที่นํามาวาง แลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
- 
 

 
       
 
 

ขอ ๘ ภายใตบังคับขอ ๗ ทรัพยสินตามขอ ๖ ใหวางไดในอัตราดังนี้ 
         

         
        ๘.๑ ทรัพยสินตามขอ ๖.๔ ใหวางไดไมเกินรอยละสิบหาของเงิน 
สํารองประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทัง้สิ้น 
    

 
 

   ขอ ๖ ทรัพยสินตามขอ ๕ ใหวางไดตามราคา ดังนี้

 ๖.๑ ทรัพยสินตาม ขอ ๕.๑ ขอ ๕.๒ ขอ ๕.๓ ขอ ๕.๔ ขอ ๕.๖ขอ ๕.๗ 

และ ขอ ๕.๘ ใหวางไดตามราคาประเมินของแตละประเภทตามประกาศวา

ดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัยเวนแต 
 
  ในกรณีที่พันธบัตรหรือหุนกู ที่ มี การทยอยคืนเ งินตน 

(Amortizing Bond) หรือไมมีการจายดอกเบี้ย (Zero Coupon) 

ใหวางไดไมเกินรอยละแปดสิบตามมูลคาคงเหลือ ณ  สิ้นปกอน 

  
      ๖.๒ ทรัพยสินตามขอ ๕.๕ ใหวางไดตามราคาที่ตราไว หรือตามราคาปด

ครั้งหลังสุดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีอยูภายในหนึ่งเดือนกอน

วันที่นํามาวาง แลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
  - 
 

 
 
 

 
ขอ ๗ ภายใตบังคับขอ ๖ ทรัพยสินตามขอ ๕ ใหวางไดในอัตราดังนี้ 

  
 
      ๗.๑ ทรัพยสินตามขอ ๕.๔ ใหวางไดไมเกินรอยละสิบหาของเงินสํารอง

สําหรับเบี้ยประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทั้งสิ้น  
       

 
-  คงเดิม 
 
 
 
 

-  กําหนดมูลคาของหลักทรัพยเพื่อความ

เหมาะสมและชัดเจน 
 
 
 -  คงเดิม 
 
 
-  ยกเลกิตามประกาศ ฯ เรื่อง การ

วางเงินสํารอง ลงวนัที่ ๒๑ มีนาคม 

๒๕๔๖ 

   
 
 
 
 

 -  คงเดิม 
 
 
 
 



ตารางการเปรียบเทียบประกาศฯ  

เรื่อง   การวางเงินสํารองประกันภัย 

 6

ประกาศ เรื่องการวางเงินสํารอง ฯ (เดิม) 

( บริษัทประกันชีวิต ) 
 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง

ประกันภัย ( บริษัทประกันชีวิต ) 

 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง 

สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 
 ( บริษัทประกันวินาศภัย ) 

 
หมายเหตุ 

 

     (๓) ทรัพยสินตาม (๕) ใหวางไดไมเกินรอยละยี่สิบหาของเงิน

สํารองประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทั้งสิ้น แตเมื่อรวมกับทรัพยสินตาม 
(๔) ใหวางไดไมเกินรอยละหกสิบของเงินสํารองประกันภัยที่บริษัทตองวางไว

ทั้งสิ้น 
     (๔)ทรัพยสินตาม (๖) ใหวางไดไมเกินรอยละยี่สิบหาของเงินสํารอง

ประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทั้งสิ้น ณ วันที่ประกาศเริ่มมีผลบังคับ และให

ลดทอนตามขอกําหนดในขอ ๑๐ 

     (๕) ทรัพยสินตาม (๘) และ (๙) ใหวางไดรวมกันไมเกินรอยละหาสิบของ

เงินสํารองประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทั้งสิ้น 

      
 
 
             (๖) เงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทยและทรัพยสินตาม (๑) (๒) และ (๗) 

ใหวางไดไมจํากัดอัตรา 
 
ขอ ๗ การตีราคาเพื่อกําหนดมูลคาของทรัพยสินที่นํามาวางเปนเงินสํารอง 
       ประกันภัยไวกับนายทะเบียน ใหกระทําทุกรอบหกเดือนโดยรอบหก 
       เดือนแรกใหนับตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และรอบหกเดือน 
       หลังใหนับตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 
             ในกรณีที่ทรัพยสินใดมีมูลคาลดลงจนเปนเหตุใหบริษัทตองวางเงิน

สํารองประกันภัยเพิ่มขึ้น บริษัทตองวางเงินสํารองประกันภัยที่เพิ่มขึ้นนั้น

ภายในกําหนดสองเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่งจากนายทะเบียน 
 
 

 ๘.๒ ทรัพยสินตามขอ ๖.๕ ใหวางไดไมเกินรอยละยี่สิบหาของเงิน

สํารองประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทั้งสิ้น  
 
 

- 
 

         
        ๘.๓ ทรัพยสินตามขอ ๖.๗ และขอ ๖.๘ ใหวางไดรวมกันไมเกิน 
รอยละหาสิบของเงินสํารองประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทั้งสิ้น        
        ๘.๔ ทรัพยสินตามขอ ๖.๒ และขอ ๖.๓ ใหวางไดรวมกันไมเกินรอย 
ละหาสิบของเงินสํารองประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทั้งสิ้น 

        ๘.๕ เงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทยและทรัพยสินตามขอ ๖.๑ และ 
ขอ ๖.๖ ใหวางไดไมจํากัดจํานวน             
 
ขอ ๙ ใหบริษัทตีราคามูลคาของทรัพยสินที่นํามาวางเปนเงินสํารอง

ประกันภัยไวกับนายทะเบียน ทุกรอบหกเดือนโดยรอบหกเดือนแรก

ใหนับตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และรอบหกเดือนหลังให

นับตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม โดยจัดทํารายละเอียด

ทรัพยสินและการตีราคาพรอมทั้งเอกสารหลักฐาน และยื่นตอนาย

ทะเบียนภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับถัดจากวันครึ่งปและวันสิ้นป

ปฏิทิน 
    ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจพบวามูลคาของทรัพยสินที่วางไว

กับนายทะเบียนลดต่ําลง ใหนายทะเบียนสั่งใหบริษัทนําทรัพยสินมา

วางเพิ่มจนครบจํานวนที่กําหนดภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับแจง 
    ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจพบวามูลคาของทรัพยสินที่วางไว

กับนายทะเบียนเพิ่มขึ้นใหนายทะเบียนคืนทรัพยสินสวนที่เกินใหแก 
บริษัท เมื่อบริษัทรองขอ 

 

   ๗.๒ ทรัพยสินตามขอ ๕.๕ ใหวางไดไมเกินรอยละยี่สิบหาของเงินสํารอง

สําหรับเบี้ยประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทั้งสิ้น  

 
- 

 
 
        ๗.๓ ทรัพยสินตามขอ ๕.๗ และขอ ๕.๘ ใหวางไดรวมกันไมเกินรอยละหา 
    สิบของเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทั้งสิ้น 

          ๗.๔ ทรัพยสินตามขอ ๕.๒ และขอ ๕.๓ ใหวางไดรวมกันไมเกินรอยละหา

สิบของเงินสํารองสาํหรับเบี้ยประกันภยัที่บริษัทตองวางไวทั้งสิ้น 
         ๗.๕ เงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทยและทรัพยสินตามขอ ๕.๑ และขอ ๕.๖ ให

วางไดไมจํากัดจํานวน 
 
  ขอ ๘  ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจพบวามูลคาของทรัพยสินที่วางไวกับ 
นายทะเบียนลดต่ําลง ใหนายทะเบียนสั่งใหบริษัทนําทรัพยสินมาวางเพิ่ม 
จนครบจํานวนที่กําหนดภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับแจง 

    ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจพบวามูลคาของทรัพยสินที่วางไวกบันาย 
ทะเบียนเพิ่มขึ้นใหนายทะเบียนคืนทรัพยสินสวนที่เกินใหแกบริษัท เมื่อบริษัท 
รองขอ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-  คงเดิม 
 
-  กําหนดมูลคาของหลักทรัพยเพื่อ

ความเหมาะสม 
-  คงเดิม 
 
 
-  เพิ่มขอความใหมีความชัดเจนยิง่ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการเปรียบเทียบประกาศฯ  

เรื่อง   การวางเงินสํารองประกันภัย 

 7

ประกาศ เรื่องการวางเงินสํารอง ฯ(เดิม) 
( บริษัทประกันชีวิต ) 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง

ประกันภัย ( บริษัทประกันชีวิต ) 

 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง 

สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 
 ( บริษัทประกันวินาศภัย ) 

หมายเหตุ 

  
ขอ ๘ ในกรณีที่หุนหรือหนวยลงทุนตามขอ ๔(๓) ที่บริษัทนํามาวางเปน 
        เงินสํารองประกันภัยไวกับนายทะเบียนอยูระหวางการหามซื้อหรือขาย 
        เปนการชั่วคราว (Suspension) เปนระยะเวลาเกินกวาสองเดือน  
        หรือไมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเปนระยะเวลาเกินกวาหกเดือน  
        ใหถือวา หุนหรือหนวยลงทุนนั้นไมสามารถวางเปนเงินสํารองประกันภัย 
        ไวกับนายทะเบียนไดตอไปและใหนําความในขอ ๗ วรรคสองมาใช 
        บังคับโดยอนุโลม 

 

       

 
 
ขอ ๙ ในกรณีที่บริษัทขอถอนอสังหาริมทรัพยตามขอ ๔(๖) ที่ไดวางเปนเงิน 
       สํารองประกันภัยไวกับนายทะเบียน และภายหลังไดขอนํา 
        อสังหาริมทรัพยนั้นมาวางเปนเงินสํารองประกันภัยไวกับนายทะเบียน 
        อีก ใหบริษัทวางไดในราคาที่ไดเคยวางไวเดิม 
                ในกรณ ีที่บริษัทเลิกใชอสังหาริมทรัพยเปนสํานักงานใหญหรือ 
       สํานักงานสาขาของบริษัท เปนผลทําใหอสังหาริมทรัพยนั้นไมสามารถ 
       วางเปนเงินสํารองประกันภัยไดตอไป บริษัทตองนําทรัพยสินอื่นที่ 
       สามารถวางเปนเงินสํารองประกันภัยไดตามที่กําหนดไวในขอ 4 มาวาง 
       เปนเงินสํารองประกันภัยไวกับนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 
       เลิกใชอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา 
       ของบริษัท 

   อสังหาริมทรัพยตามขอ ๔(๖)  ที่ไดวางเปนเงินสํารองประกันภัย

ไวกับนายทะเบียนในราคาเทาใด บริษัทจะขอตีราคาเพิ่มขึ้นอีกมิได        
    

 

 
ขอ ๑๐  ในกรณีที่หุนหรือหนวยลงทุนตามขอ ๖.๔ ที่บริษัทนํามาวางเปน

เงินสํารองประกันภัยไวกับนายทะเบียนอยูระหวางการหามซื้อหรือขาย

เปนการชั่วคราว ( Suspension) เปนระยะเวลาเกินกวาสองเดือน 

หรือไมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเปนระยะเวลาเกินกวาหก

เดือน ใหถือวาหุน หรือหนวยลงทุนนั้นไมสามารถวางเปนเงินสํารอง

ประกันภัยไวกับนายทะเบียนไดตอไป และใหนําความในขอ ๙ วรรค

สองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
           ทั้งนี้หุนที่บริษัทนํามาวางเปนเงินสํารองประกันภัยตาม

ประกาศนี้ จะตองเปนหุนที่มีชื่ออยูในกลุมหุน Set 50 
 

 
- 

 

 
ขอ ๙ ในกรณีที่หุนหรือหนวยลงทุนตามขอ ๕.๔ ที่บริษัทนํามาวางเปนเงินสํารอง

สําหรับเบี้ยประกันภัยไวกับนายทะเบียนอยูระหวางการหามซื้อหรือขายเปน

การชั่วคราว ( Suspension) เปนระยะเวลาเกินกวาสองเดือน หรือไมมี

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเปนระยะเวลาเกินกวาหกเดือน ใหถือวาหุน 

หรือหนวยลงทุนนั้นไมสามารถวางเปนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยไวกับ

นายทะเบียนไดตอไป และใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
         ทั้งนี้หุนที่บริษัทนํามาวางเปนเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยตาม

ประกาศนี้ จะตองเปนหุนที่มีชื่ออยูในกลุมหุน Set 50 
 
 

- 
 

 
-  คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ยกเลิกตามประกาศ ฯ เรื่อง การวางเงิน

สํารองประกันภัย ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 

๒๕๔๖ 
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ประกาศ เรื่องการวางเงินสํารอง ฯ (เดิม) 

( บริษัทประกันชีวิต ) 
 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง

ประกันภัย ( บริษัทประกันชีวิต ) 

 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง 

สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 
 ( บริษัทประกันวินาศภัย ) 

 
หมายเหตุ 

 

ขอ ๑๐. ทรัพยสินตามขอ ๔(๖) ใหปฏิบัติดังนี้ 
                ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ วางไดไมเกินรอยละ ๒๐ ของเงิน

สํารองประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทัง้สิ้น 
               ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ วางไดไมเกนิรอยละ ๑๕ ของเงิน

สํารองประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทัง้สิ้น 
               ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ วางไดไมเกนิรอยละ ๑๐ ของเงิน

สํารองประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทัง้สิ้น 
                 ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ วางไดไมเกนิรอยละ  ๕ ของเงิน

สํารองประกันภัยที่บริษัทตองวางไวทัง้สิ้น 

               ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนตนไปไมสามารถวางเงิน

สํารองประกันภัยไดอีก 
      

 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ ๑๐ เงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่วางไวกับนายทะเบียนใหอยูภายใตบังคับ 
สัดสวนและระยะเวลา ดังนี้ 
          วันที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๓ ใหบริษัทวางเงินสํารองสําหรับเบี้ย 
ประกันภัยเปนจํานวนรอยละ ๑๕ ของเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยตาม 
ขอ ๔ ที่ปรากฏในรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท 
ประจําเดือน กันยายน ป ๒๕๕๒  

          ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ใหบริษัทวางเงินสํารองสําหรับเบี้ย 
ประกันภัยเปนจํานวนรอยละ ๒๐ ของเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยตาม 
ขอ ๔ 
          ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕  เปนตนไป ใหบริษัทวางเงินสํารอง 
 สําหรับเบี้ยประกันภัยเปนจํานวนรอยละ ๒๕ ของเงินสํารองสําหรับเบี้ย 
ประกันภัยตามขอ ๔ 

 

 
-  ยกเลิกตามประกาศ ฯ เรื่อง การวางเงิน

สํารองประกันภัย ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 

๒๕๔๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปนการผอนผันใหบริษัทประกันวินาศ

ภัยจัดเตรียมเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกัน 

ภัยวางกับนายทะเบยีน 

16/7/52 



ตารางการเปรียบเทียบประกาศฯ  

เรื่อง   การวางเงินสํารองประกันภัย 

 9

 
 
 

ประกาศ เรื่องการวางเงินสํารอง ฯ(เดิม) 

( บริษัทประกันชีวิต ) 
 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง

ประกันภัย ( บริษัทประกันชีวิต ) 
ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง 

สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 
 ( บริษัทประกันวินาศภัย ) 

 
หมายเหตุ 

 

 
ขอ ๑๑ ทรัพยสินตามขอ ๔ ตองเปนทรัพยสินที่บริษัทไดมาหรือมีอยูโดยไม 
      ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
      กฎกระทรวง เงื่อนไข ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกหรือกําหนดตามความ 
      ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ 

 
ขอ ๑๑ ทรัพยสินตามขอ ๖ ตองเปนทรัพยสินที่บริษัทไดมาหรือมีอยูโดย

ไมฝาฝน บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๑ กฎกระทรวง เงื่อนไข ประกาศ หรือคําสั่ง ที่ออกหรือกําหนด

ตามความในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 

และตองปราศจากภาระผูกพัน  เวนแตกรณีการทําธุรกรรมการ

กูยืมพันธบัตรของธนาคารแหงประเทศไทย  (Bilateral 
Repo) 

 
ขอ ๑๑ ทรัพยสินตามขอ ๕ ตองเปนทรัพยสินที่บริษัทไดมาหรือมีอยูโดยไมฝาฝน

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ กฎกระทรวง 

เงื่อนไข ประกาศ หรือคําสั่ง ที่ออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และตองปราศจากภาระผูกพัน 
 

 
-  แกไขขอความใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. 
ประกันชีวติและประกันวินาศภัยฉบับใหม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขอ ๑๒. ในกรณีที่บริษัทตองวางเงินสํารองประกันภัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการ

จัดสรรเบี้ยประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัย ตามมาตรา ๒๓ เพิ่ม

มากขึ้นใหบริษัทวางเงินสํารองประกันภัยที่ตองวางเพิ่มขึน้นั้น ภายใน

สามสิบวันนับแตวนัสิ้นสุดระยะเวลาใหบริษัทสงรายงานประจําปแสดง

ฐานะการเงินและกจิการของบริษัทตอนายทะเบียนตามมาตรา ๔๓ และ

นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาใหบริษัทสงรายงานการตรวจสอบฐานะการเงิน

รวมทั้งการคํานวณความรับผดิชอบตามกรมธรรมประกันภัย ตอนาย

ทะเบียนตามมาตรา ๔๗ 

 
ขอ ๑๒ บริษัทตองนําทรัพยสินตามขอ ๖ มาวางไวกับนายทะเบียนให

ถูกตองภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาใหบริษัทสง

รายงานประจําปการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตาม

มาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

ขอ ๑๒ บริษัทตองนําทรัพยสินตามขอ ๕ มาวางไวกับนายทะเบียนใหถูกตอง

ภายในกําหนดหนึ่งเดือนวันนับแตวนัสิ้นสุดระยะเวลาใหบริษัทสงรายงาน

เกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาส ตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติประกนั

วินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภยั 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
-  เพิ่มขอความใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ประกาศ เรื่องการวางเงินสํารอง ฯ(เดิม) 

( บริษัทประกันชีวิต ) 
 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง

ประกันภัย ( บริษัทประกันชีวิต ) 

 

ประกาศ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ และวิธีการวางเงินสํารอง 

สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 
 ( บริษัทประกันวินาศภัย ) 

 
หมายเหตุ 

 

ขอ ๑๓. การวางเงินสํารองประกันภัย ตามขอ ๓ ใหเปนไปตามระเบียบที่นาย 

ทะเบียนกําหนด 
 
 

 
ขอ ๑๔. บริษัทใดวางเงินสํารองประกันภัยไวกับนายทะเบียนไมเปนไปตามที่  
      กําหนดในประกาศนี้ ใหบริษัทดําเนินการแกไขใหถูกตองตามประกาศนี้  
      ภายในกําหนดสองเดือนนับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 
 
 
ขอ ๑๕. ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2546

ขอ ๑๓  การวางเงินสํารองประกันภัย ตามขอ ๕ ใหเปนไปตามระเบียบที่

นายทะเบียนประกาศกําหนด 
 

 

- 
 

ขอ ๑๓ การวางเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัย ตามขอ ๔ ใหเปนไปตามระเบียบ

ที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  คงเดิม 
 
 
 
 
-  ตัดออกโดยใชขอ ๙ ( ชีวิต)  ขอ ๘

(วินาศภัย) แทน 

 
 
 
-  คงเดิม โดยนําไปใสไวในขอ ๓ 

 

 
16/7/52 


