
การรับฟังความคิดเห็นต่อ 

ร่างพระราชบญัญัติประกันชวีิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรา่งพระราชบัญญัติประกนัวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
 

เนื่องจากโครงสร้างของระบบการเงินโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดทุน
ในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากระบบเศรษฐกิจโลกได้ง่ายและทวีความรุนแรงมากขึ้น 
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทย ทั้งการขาด
แคลนแรงงานและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรไทยที่ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชากร
และภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงในทุก
ภูมิภาคทั่วโลก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกระดับ รวมถึงแรงผลักดันจาก
การเข้าสู่การเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ว บริษัทประกันภัยจึงต้องมีการบริหาร
กิจการที่ดีสามารถรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน เพื่อให้บริษัทด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยที่ให้ไว้กับประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังขาดบทบัญญัติส าคัญหลายประการที่ก าหนดให้บริษัทต้องมี
การก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ และผู้มีอ านาจในการจัดการบริษัทต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
แหล่งที่มาของเงินทุนต้องมีความโปร่งใส มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่งคงของบริษัทในระยะยาว ตลอดจนยังขาดบทบัญญัติให้บริษัทต้องด ารงเงินกองทุนขั้นต่ า และอาจต้อง
ด ารงเงินกองทุนเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ปรากฏว่าบริษัทมีความเสี่ยงสูง หรือคาดว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นใน
อนาคต อีกทั้งในการก ากับดูแลตามความเสี่ยงของบริษทั หน่วยงานก ากับดูแลต้องต้องมีกระบวนการแก้ไขการ
ด าเนินงานและฐานะการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นขั้นเป็นตอน อย่างเพียงพอตามความเหมาะสม ประกอบกับ
ต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสากล 
(Insurance Core Principle: ICP) ที่ก าหนดโดยสมาคมผู้ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International 
Association of Insurance Supervisors: IAIS) และเป็นไปตามข้อสังเกตของผู้ประเมินจากธนาคารโลก 
(World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ตามโครงการ
ประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program- FSAP)  
 

๒. ความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมาย 
 

เพื่อปรับปรุงการก ากับดูแลบริษัทประกันภัยให้บริษัทประกันภัยมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความ
มั่นคงทางการเงิน ในระยะยาว และหน่วยงานก ากับสามารถก ากับดูแลตามความเสี่ยงของบริษัทได้อย่าง
เหมาะสม สามารถแก้ไขการด าเนินการและฐานะการเงินได้โดยมีกระบวนการที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม 
ลดการใช้ดุลพินิจ อันจะส่งผลประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการท าประกันภัยที่สามารถสร้าง
หลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิต รวมถึงช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และภาค
ธุรกิจเกิดความชัดเจนในการใช้อ านาจของรัฐ ตลอดจนต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสากล (Insurance Core Principle: ICP) ที่ก าหนดโดยสมาคมผู้
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) และ



๒ 
 
เป็นไปตามข้อสังเกตของผู้ประเมินจากธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund: IMF) ตามโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment 
Program- FSAP)  

 
๓. หลักการของร่างพระราชบัญญัติทีร่ับฟังความคิดเห็น 

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพิ่มบทนิยามค าว่า “บริษัทประกันภัย” “กรรมการ” “ผู้มีอ านาจในการจัดการ” “การขยายธุรกิจ” 
“การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” และค าว่า “สถาบันการเงิน” (ร่างมาตรา ๓ ถึงร่างมาตรา ๖ (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๕)) 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัท (ร่างมาตรา ๗ (เพิ่มมาตรา ๑๐/๑ มาตรา ๑๐/๒ 
มาตรา ๑๐/๓ และมาตรา ๑๐/๔) และร่างมาตรา ๘ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓)) 

(๓) แก้ไขหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนและการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท (ร่างมาตรา ๑๐ (เพิ่ม 
มาตรา ๒๖/๑) ร่างมาตรา ๑๑ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗) ร่างมาตรา ๑๒ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗/๓) ร่างมาตรา ๑๓ 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗/๕) และร่างมาตรา ๑๔ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๗/๖ และมาตรา ๒๗/๗)) 

(๔) ก าหนดให้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งประจ าบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและหน้าที่
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ร่างมาตรา ๒๔ (เพิ่มมาตรา ๓๕/๔ และมาตรา ๓๕/๕) ร่างมาตรา ๕๐ (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๘๓/๓ และมาตรา ๘๓/๔) ร่างมาตรา ๕๑ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๓/๖ ถึงมาตรา ๘๓/๘)) 

(๕) ก าหนดให้การมีจัดท าบัญชี สมุดทะเบียน ตลอดจนการจัดท าและยื่นงบการเงิน รวมถึงหน้าที่ของ
ผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานสอบบัญชีบริษัท (ร่างมาตรา ๒๗ (เพิ่มมาตรา ๓๙/๑) ร่างมาตรา ๒๘ (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๐) ร่างมาตรา ๒๙ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓) ร่างมาตรา ๓๐ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓/๑ ถึงมาตรา ๔๓/๔)) 

(๖) แก้ไขอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๓๔ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘ 
และมาตรา ๔๙)) 

(๗) ก าหนดกระบวนการแก้ไขฐานะและการด าเนินงานของบริษัท และการด าเนินการเพื่อแก้ไขฐานะ
เงินกองทุน (ร่างมาตรา ๓๔ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙) ร่างมาตรา ๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๓ 
และมาตรา ๕๔) และร่างมาตรา ๓๖ (เพิ่มมาตรา ๕๔/๑ ถึงมาตรา ๕๔/๓) ร่างมาตรา ๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๕๕) ร่างมาตรา ๓๘ (เพิ่มเติมมาตรา ๕๕/๑ และมาตรา ๕๕/๒)) 

(๘) แก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมบริษัท รวมถึงกระบวนการควบคุมบริษัท  
(ร่างมาตรา ๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๗) ร่างมาตรา ๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๐) ร่างมาตรา ๔๒ (เพิ่ม
มาตรา ๖๐/๑ ถึงมาตรา ๖๐/๓) ร่างมาตรา ๔๓ (เพิ่มมาตรา ๖๑/๑)) 

(๙) ก าหนดสิทธิของบริษัทที่รับโอนหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย (ร่างมาตรา ๔๕ 
(เพิ่มมาตรา ๖๒/๑ และมาตรา ๖๒/๒)) 

(๑๐) ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย พร้อมทั้งการรักษาความลับ
ของข้อมูลระหว่างส านักงานกับผู้รับข้อมูล (ร่างมาตรา ๖๖ (เพิ่มมาตรา ๑๑๖/๑ และมาตรา ๑๑๖/๒)) 

 

 
 



๓ 
 

ร่างพระราชบญัญัติประกันวินาศภัย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้  

(๑) เพิ่มบทนิยามค าว่า “บริษัทประกันภัย” “กรรมการ” “ผู้มีอ านาจในการจัดการ” “การขยาย
ธุรกิจ” “การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” และค าว่า “สถาบันการเงิน” (ร่างมาตรา ๔ ถึงร่างมาตรา ๖ 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔))  

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลผู้ถือหุน้ของบริษัท (รา่งมาตรา ๗ (เพิ่มมาตรา ๙/๑ ถึงมาตรา ๙/๔) 
และร่างมาตรา ๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๒))  

(๓) แก้ไขหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนและการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท (ร่างมาตรา ๑๐ (เพิ่ม
มาตรา ๒๖/๑) ร่างมาตรา ๑๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗) ร่างมาตรา ๑๒ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗/๓  
ร่างมาตรา ๑๓ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗/๕) และร่างมาตรา ๑๔ (ยกเลิกมาตรา ๒๗/๖ และมาตรา ๒๗/๗))  

(๔) ก าหนดให้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง (ร่างมาตรา ๒๓ (เพิ่มมาตรา ๓๔/๔ และมาตรา ๓๕/๕)) 
และแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ร่างมาตรา ๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๓) 
ร่างมาตรา ๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๘/๑ ร่างมาตรา ๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๘/๓ และมาตรา ๗๘/๔) และ
ร่างมาตรา ๔๓ (เพิ่มมาตรา ๗๘/๖ ถึงมาตรา ๗๘/๘) ร่างมาตรา ๔๔ (เพิ่มมาตรา ๗๘/๙ (๓))) 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี (ร่างมาตรา ๒๔ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗ (๓) และ
ร่างมาตรา ๒๕ (เพิ่มมาตรา ๓๗ (๑๓) ถึง (๑๗)) 

(๖) ก าหนดให้การมีจัดท าบัญชี สมุดทะเบียน ตลอดจนการจัดท าและยื่นงบการเงิน รวมถึงหน้าที่ของ
ผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานสอบบัญชีบริษัท (ร่างมาตรา ๒๖ (เพิ่มมาตรา ๔๓/๑) ร่างมาตรา ๒๘ (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๔๗) และร่างมาตรา ๒๙ (เพิ่มมาตรา ๔๗/๑ ถึงมาตรา ๔๗/๔)) 

(๗) แก้ไขอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๓๓ (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๕๑ ถึงมาตรา ๕๓)) 

(๘) ก าหนดกระบวนการแก้ไขฐานะและการด าเนินงานของบริษัท และการด าเนินการเพื่อแก้ไขฐานะ
เงินกองทุน (ร่างมาตรา ๓๓ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ ถึงมาตรา ๕๓)) 

(๑๐) ก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และสิทธิบริษัทที่รับโอน
หนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย (ร่างมาตรา ๓๖ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๔/๑ ถึงมาตรา ๕๔/๗)) 

(๑๑) ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย พร้อมทั้งการรักษาความลับ
ของข้อมูลระหว่างส านักงานกับผู้รับข้อมูล (ร่างมาตรา ๕๖ (เพิ่มมาตรา ๑๑๐/๑ และมาตรา ๑๑๐/๒)) 

 

๔. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
(๑) บทนิยาม 

เพิ่มนิยามค าว่า “ผู้มีอ านาจในการจัดการ” “การขยายธุรกิจ” “เงินกองทุน” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “บริษัทลูก” 
“บริษัทร่วม” และ “บริษัทแม่” เพื่อให้ครอบคลุม การด าเนินการต่าง ๆ ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในร่าง
พระราชบัญญัตินี ้

(๒) การก าหนดให้บริษัทสามารถรับประกันภัยอื่นนอกเหนือจาก การรับประกันชีวิต 

เพิ่มเติมให้บริษัทสามารถจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครอง ความเสียหายต่อตัวบุคคลอัน
เนื่องมาจากการประกันชีวิต เพื่อขยายการประกอบธุรกิจประกันชีวิตให้สามารถครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันจะ



๔ 
 
เป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัย และเพื่อให้สอดคล้องกับ การประกอบธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันที่บริษัทมี
การรับประกันภัยลักษณะอื่นซึ่งมิใช่การประกันชีวิตด้วยแต่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประกันชีวิต (เพิ่มมาตรา ๕/๒) 

(๓) การก ากับควบคุมธุรกิจประกันภัย 

เพิ่มเติมการก าหนดขอบเขตของค าว่า “กรรมการของบริษัท” ให้รวมถึงผู้จัดการสาขาและ 
คณะกรรมการบริหารสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิต
ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรมีเพียงผู้จัดการสาขาและ  
คณะกรรมการบริหารสาขาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกับกรรมการ ของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทยเพื่อให้การควบคุมบริษัทของไทยและบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรเป็นไปในมาตรการ อย่างเดียวกันอันจะเป็นการก ากับและควบคุมการ
ประกันภัยให้เกิดประสิทธิภาพ (เพิ่มมาตรา ๕/๓) 

(๔) หลักเกณฑ์การรายงานการถือหุ้น 

แก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจนเกี่ยวกับการนับจ านวนหุ้นที่บริษัทได้ท าการจ าหน่ายหุ้นนั้นให้รวมถึงหุ้นของ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงการก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทในการระบุหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนดใน
กรณีที่มีการชี้ชวนให้เข้าชื่อซื้อหุ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการควบคุมธุรกิจประกันภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม (เพิ่ม
วรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๐/๔) รวมทั้งปรับปรุงเกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทกรณีพบการมี
จ านวนหุ้นเกินจ านวนที่กฎหมายก าหนดเพือ่ให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทเมื่อพบการมี
จ านวนหุ้นเกินกว่าจ านวน ที่กฎหมายก าหนด (เพิ่มมาตรา ๑๒/๑) 

(๕) การด ารงเงินกองทุน 

ปรับปรุงหลักการเรื่องการด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อมิให้เกิดความสับสน
กับกรณีที่บริษัทต้องมีการด ารงเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ เนื่องจากเงินกองทุนตามร่างมาตรา ๒๖/๑ เป็นเงิน
คนละประเภทกับเงินกองทุนที่บริษัทต้องด ารงไว้ตามมาตรา ๒๗ โดยมีวัตถุประสงค์ วิธีการค านวณ และ
มาตรการในการด าเนินการกรณีที่บริษัทไม่สามารถด ารงเงินกองทุนทั้งสองประเภทได้แตกต่างกัน (เพิ่มมาตรา ๒๖/๑) 
รวมทั้ง ได้ปรับปรุงเกี่ยวกับการก าหนดอัตราส่วนในการด ารงเงินกองทุนตามร่างมาตรา ๒๗ ให้สอดคล้องกับ
ทางปฏิบัติในปัจจุบัน ที่จะค านวณมาจากสินทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพัน ความเสี่ยง และตัวแปรอื่น ๆ ในการนี้ 
ได้ก าหนดให้อ านาจคณะกรรมการประกาศก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗) 

(๖) อัตราเบี้ยประกันภัย 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยให้อ านาจบริษัทในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัยแบบกลุ่ม 
ได้เอง โดยมิต้องขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน แต่ต้องด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ 
นายทะเบียนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ในการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยที่มีรูปแบบดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประกอบธุรกิจประกันภัยที่บริษัท
สามารถด าเนินการได้เอง อีกทั้งรองรับการเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันภัย นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดมาตรการ
คุ้มครอง กรณีการเปลี่ยนอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมไว้ด้วย อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและบริษัท 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐) 

(๗) การออกกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ได้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทสามารถระบุการใช้เงินตราต่างประเทศได้ หากได้มีการตกลงไว้ในสัญญา
ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้รองรับสัญญาประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยที่ชาวต่างประเทศ 
มุ่งประสงค์ที่จะให้มีการใช้เงินตราต่างประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับกรณีที่กระทรวงการคลังได้หารือกับ 



๕ 
 
European Association for Business and Commerce : EABC ที่มุ่งประสงค์ให้การประกันภัยของไทย
สามารถให้บริการกับชาวต่างประเทศ ที่พ านักอยู่ในประเทศไทยได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑) 

(๘) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล 

แก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการใหอ้ านาจคณะกรรมการที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการที่
บริษัทจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการก ากับการด าเนินธุรกิจของบริษัทกรณีมี  
เหตุจ าเป็นหรือเหตุที่ต้องมีการชะลอการจ่ายเงินปันผลหรืองดจ่ายเงินปันผลเพื่อรักษาสถานะและเสถียรภาพ
ของบริษัท อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผล เป็นอ านาจของผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัท การก าหนดความ
ในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นไป เพื่อการก ากับดูแลบริษัทเท่านั้นไม่ควรเป็นการแทรกแซงการบริหารบริษัทเกินความ
จ าเป็น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒) 

(๙) ปรับปรุงข้อห้ามในการด าเนินการของบริษัทเพื่อประโยชย์ในการก ากับดูแลการประกอบ
กิจการของบริษัทให้มีเสถียรภาพและความมั่นคง รวมทั้งเพื่อประโยชน์ ในการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย 

(ก) ก าหนดให้บริษัทสามารถฝากเงินไว้ที่อื่นนอกเหนือจาก สถาบันการเงินได้ เนื่องจากใน
ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศซึ่งจ าเป็นต้องฝากเงินไว้ ที่สถาบันการเงินต่างประเทศในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งเพื่อรอการลงทุน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๓ (๓)) 

(ข) ปรับปรุงการห้ามให้ประโยชน์ที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัยแก่ 
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจะสามารถ ให้ประโยชน์อย่างอื่นในเรื่องใดหรือ
ห้ามในเรื่องใดและเพื่อให้การประกอบธุรกิจประกันภัย มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันและบริษัทสามารถท า
การส่งเสริมการขายหรือท าการตลาดได้ตามสมควรทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนด 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๓ (๑๐)) 

(ค) ก าหนดให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ที่ไปชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการให้
บุคคลท าสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทต้องผ่านการอบรมจากส านักงาน คปภ. เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
และเป็นการยกระดับให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับตัวแทน
ประกันชีวิต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๓ (๑๕)) 

(ง) ก าหนดธุรกรรมที่ต้องห้ามกระท าให้มีความชัดเจนเพื่อเป็นการก ากับควบคุมธุรกิจ
ประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการที่ดี ป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(แก้ไขเพิ่มเตมิมาตรา ๓๓ (๑๖)) 

(จ) ตัดอ านาจของนายทะเบียนในการประกาศก าหนดผู้ที่เกี่ยวข้อง ออก เนื่องจากได้มีการ
ก าหนดนิยามค าว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” ไว้ในร่างมาตรา ๕ (ใหม่) แล้ว และได้ตัดอ านาจคณะกรรมการในการ
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นสวัสดิการหรือเป็นการให้กู้ยืมเงินตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ออก เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่มีแนวทางในการก าหนดเรื่องดังกล่าว (เพิ่มมาตรา ๓๓ (๑๗)) 

(๑๐) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการ 

(ก) เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ และผู้มีอ านาจในการจัดการ
เกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษาและความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจประกันภัย อันเป็นมาตรการ
ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้ธุรกิจประกันภัยมีเสถียรภาพ ในการประกอบกิจการ เนื่องด้วยกรรมการและ  
ผู้มีอ านาจในการจัดการจะอาศัยความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจประกันภัยให้เกิดประสิทธิภาพ (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๓๕) 

(ข) แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของกรรมการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ ให้มี
ความเหมาะสม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๕) 



๖ 
 

(๑๑) การแต่งตั้งกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัท 

(ก) เพิ่มเติมการแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน รวมทั้ง
ระยะเวลาในการด าเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้ความชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นหลักประกันในการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (เพิ่มมาตรา ๓๕/๑) 

(ข) เพิ่มหน้าที่กรรมการในการแจ้งหรือแสดงให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในเรื่องผลประโยชน์
และค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท การเป็นกรรมการผู้มีอ านาจในการจัดการในธุรกิจอื่น รวมถึงก าหนด
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท (เพิ่มมาตรา ๓๕/๒ และมาตรา ๓๕/๓) 

(ง) หน้าที่บริษัทในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

๑) การรับเสี่ยงภัยไว้เอง การประกันภัยต่อ และการโอนความเสี่ยงภัย เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่มีรูปแบบการจัดการความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ในรูปแบบอื่น (Other Forms 
Risk Transfer) ซึ่งเป็นการด าเนินการในลักษณะอื่น นอกเหนือจากการโอนความเสี่ยงภัย (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓๘ (๓)) 

๒) การด าเนินงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการก ากับดูแลสากล เพื่อเป็นการ
ยกระดับการด าเนินงาน ของบริษัทให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น (เพิ่มมาตรา ๓๘ (๑๔)) 

(๑๒) การจัดท าบัญชี งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท 

(ก) แก้ไขให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการจัดท าบัญชี งบการเงิน และรายงานของบริษัทนั้น จะต้องเป็น
การจัดท าบัญชีที่เกี่ยวกับการแสดงผลการด าเนินงาน ในส่วนของรายงาน ที่บริษัทจะต้องจัดท าจะเป็นการ
รายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและกิจการของบริษัทรายไตรมาส และในรอบปีซึ่งจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี รวมทั้งก าหนดให้
คณะกรรมการสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าบัญชีดังกล่าวเพื่อให้บริษัทจัดท าเป็นมาตรฐานที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจประกันภัย (เพิ่มมาตรา ๓๙/๑) 

(ข) แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าและการยื่น รวมถึงรายงานเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทต่อนายทะเบียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า รายงานประจ าปีแสดงการด าเนินงานของบริษัทนั้น 
หมายถึงรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและกิจการ ของบริษัทรายไตรมาสและในรอบปี (รายงาน XML)  
ซึ่งรายงานดังกล่าวจะใช้ในการประเมินสถานะความมั่นคงของบริษัท เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันก าหนด
เกี่ยวกับการจัดท ารายงานประจ าปี (Annual Report) ซึ่งมิได้เกี่ยวกับข้อมูลที่นายทะเบียนจะใช้ในการก ากับ
การประกอบกิจการของบริษัท นอกจากนี้  ได้ก าหนดให้นายทะเบียนสามารถก าหนดระยะเวลาในการยื่น 
งบการเงินและรายงานดังกล่าวด้วยได้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติที่ได้มีการก าหนด
ระยะเวลาให้แต่ละบริษัทด าเนินการเรื่องดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓)  

(๑๓) ผู้สอบบัญชี 
(ก) แก้ไขให้ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนด้วย เพื่อให้บริษัทใช้ผู้สอบบัญชี  
ที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับแนวทางประกอบธุรกิจประกันชีวิต ที่จะมีรายละเอียดบางเรื่องแตกต่างจาก
ธุรกิจหลักทรัพย์จงึได้ก าหนดให้ต้องได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนด้วย (เพิ่มมาตรา ๔๓/๑) 

(ข) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องให้แก่นายทะเบียน  
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด ความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัย ว่า 



๗ 
 
มีการทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่ใช่กรณีการสันนิษฐานความผิดและป้องกันมิให้ผู้สอบบัญชีใช้บทบัญญัตินี้
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท (เพิ่มมาตรา ๔๓/๒) 

(ค) เพิ่มเติมเหตุที่ผู้สอบบัญชีต้องรับผิดในกรณีที่เป็นการกระท า โดยจงใจไว้นอกเหนือจากการ
กระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เนื่องจากถือเป็นการกระท า ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท  
(เพิ่มมาตรา ๔๓/๓) และได้ก าหนดให้ต้องมีการแจ้งการเพิกถอนการเป็นผู้สอบบัญชีไปยังสภาวิชาชีพบัญชีและ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ด้วย เพื่อป้องกันมิให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไป
ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้สอบบัญชี ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีก (เพิ่มมาตรา ๔๓/๔) 

(๑๔) การควบคุมหรือก ากับธุรกิจประกันภัย 

(ก) เพิ่มเติมเกี่ยวกับอ านาจนายทะเบียนในการสั่งให้บริษัทจัดท า รวบรวม ส่ง หรือแสดงข้อมูล 
รายงาน หรือเอกสารต่าง ๆ นั้น จะต้องเป็นไปเฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ในการควบคุม
หรือก ากับธุรกิจประกันภัยเท่านั้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔) 

(ข) ก าหนดให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งของบริษัทต้องจัดท า รับรอง  หรือแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อช่วยในการประกอบกิจการของบริษัท
ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖/๑) 

(ค) เพิ่มเติมมาตรการในการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและผู้เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่
บริษัทในการให้ข้อมูล จัดส่งข้อมูล เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายละเอียด เกี่ยวกับสัญญาประกันชีวิตและ
กรมธรรม์ประกันภัย ก าหนดตัวบุคคลที่จะขอข้อมูลดังกล่าว รวมถึงก าหนดหน้าที่ให้ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในการน าข้อมูลไปใช้ การดูแลรักษาและคุ้มครองข้อมูล
ดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยเพื่อก ากับและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย และ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น (เพิ่มมาตรา ๔๖/๒ ถึงมาตรา ๔๖/๖) ตลอดจน
เพิ่มเติมมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลของบริษัท โดยก าหนดหน้าที่ให้ผู้ที่อาจล่วงรู้กิจการหรือความลับของ
บริษัทจากการปฏิบัติ ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งตัวบุคคลและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ในการน าข้อมูลไปใช้ การดูแลรักษาข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง
ข้อมูล ของบริษัทให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น (เพิ่มมาตรา ๔๖/๗ ถึงมาตรา ๔๖/๑๐)  

(๑๕) การจัดท ารายงานต่าง ๆ 

(ก) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ให้บริษัทต้องส่งรายงานการค านวณความรับผิด ตามกรมธรรม์
ประกันภัย เพื่อให้นายทะเบียนสามารถติดตามและประเมินสถานะการด าเนินงาน ของบริษัทได้อย่างทันท่วงที 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๗) 

(ข) ก าหนดหน้าที่ให้บริษัทจัดท ารายงานการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลเกี่ยวกับ
ฐานะความเหมาะสม และความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ความสามารถในการเผชิญต่อภาวะวิกฤตอันอาจ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต (เพิ่มมาตรา ๔๗/๑) 

(๑๖) อ านาจหน้าที่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(ก) ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการ

ตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของบริษัท และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปจัจุบัน 

(ข) ให้นายทะเบียนมีอ านาจแจ้งเป็นหนังสือให้ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการและฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงสถาบันการเงินด้วย  



๘ 
 
โดยก าหนดให้ขอบเขตของการใช้อ านาจดังกล่าวไว้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสถาบัน
การเงินและเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มมาตรา ๔๘/๑) 

(๑๗) กรณีที่ถือว่าเป็นฐานะหรือการด าเนินงานในลักษณะที่อาจเป็นเหตุ ให้เกิดความเสียหายแก่ 
ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน 

ก าหนดกรณีที่ถือว่าเป็นฐานะหรือการด าเนินงานในลักษณะที่อาจเป็นเหตุ ให้เกิดความเสียหายแก่ 
ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อภาคธุรกิจ และลดการใช้ดุลพินิจ  

(๑๘) การแก้ไขฐานะเงินกองทุน 

ก าหนดมาตรการในการแก้ไขฐานะเงินกองทุน ในกรณีที่บริษัทมีเงินกองทุนต่ ากว่าอัตราที่กฎหมาย
ก าหนด ให้สามารถเข้าแทรกแซงได้สามระดับ ตลอดจนการรายงานให้รัฐมนตรีทราบเมื่อมีการใช้มาตรการ
แทรกแซง พร้อมทั้งแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้ลงทุน 

(ก) เสนอโครงการเพื่อแก้ไขฐานะการเงินเมื่อเงินกองทุนต่ ากว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด  
โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของนายทะเบียนในการแจ้งบริษัท ให้เสนอโครงการ การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ และระยะเวลาในการอุทธรณ์กรณีที่นายทะเบียน ไม่ให้ความเห็นชอบกับโครงการ และได้ก าหนด
อ านาจให้แก่นายทะเบียนในการสั่งตามมาตรา ๕๔ ก่อนมีค าสั่งปิดกิจการ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้เอาประกันภัยและประชาชน (เพิ่มมาตรา ๕๔/๓ ถึงมาตรา ๕๔/๕) 

(ข) มีค าสั่งเข้าควบคุมบริษัทเมื่อบริษัทมีเงินกองทุนต่ ากว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดร้อยละหกสิบ  
๑) แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการควบคุม เป็น “ประธานกรรมการควบคุม และ

กรรมการควบคุมอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินแปดคน” รวมทั้งได้แก้ไขให้ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุม
บริษัทเลือกกรรมการควบคุมบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนในกรณีที่ประธานไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการควบคุมสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วยิ่งขึ้น (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๕๗) 

๒) แก้ไขอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมบริษัท ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๕๘ ถึงมาตรา ๖๐) 

๓) ก าหนดให้คณะกรรมการควบคุมบริษัทอาจไปท าความตกลงในกรณีที่ความผูกพันตาม
สัญญาอื่นใดที่ไม่ใช่สัญญาประกันภัย ซึ่งเป็นภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได ้(เพิ่มมาตรา ๖๐/๒) 

๔) เพิ่มเติมช่องทางในการประกาศค าสั่งเลิกการควบคุม โดยก าหนดให้สามารถประกาศ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใดได้ และได้ก าหนดบทบัญญัติรองรับการด าเนินการ ของคณะกรรมการ
ควบคุมบริษัทที่ได้ด าเนินการไปก่อนวันที่มีค าสั่งยกเลิกการควบคุมให้ถือเป็นการด าเนินการของบริษัท (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๖๑) 

(ค) ปิดกิจการและเสนอเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อเงินกองทุนต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนดร้อยละ
สามสิบห้า  

๑) เพิ่มเติมการด าเนินการในการสั่งปิดกิจการบริษัท และให้มีการโอนเฉพาะหนี้สินและ
ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติที่
บริษัทที่ถูกควบคุมจะมีการโอนเฉพาะหนี้สินเท่านั้น โดยไม่มีการโอนทรัพย์สิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๑/๑) 
และได้ก าหนดหน้าที่นายทะเบียน ในการรายงานการด าเนินการเกี่ยวกับการโอนหนี้สินและภาระผูกพันตาม
สัญญาประกันภัย โดยให้รายงานไปยังรัฐมนตรีด้วย เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความครบถ้วนยิ่งขึ้น 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๒) 



๙ 
 

๒) เพิ่มเติมกรณีที่บริษัทที่รับโอนหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยจากบริษัท 
ที่ถูกควบคุมและนายทะเบียนมีค าสั่งปิดกิจการมีสิทธิได้รับช าระหนี้จากกองทุน ในส่วนที่เป็นมูลค่าเวนคืนหรือ
ขอคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ช าระให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อมิให้บริษัทดังกล่าวรับช าระหนี้จากกองทุน 
โดยไม่ได้ช าระหน้ีตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๒/๑) 

๓) เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมบริษัทมาใช้ในช่วงระยะเวลา มีค าสั่งปิดกิจการ
บริษัท เพื่อให้มีการด าเนินการในแนวทางเดียวกัน (เพิ่มมาตรา ๖๒/๓) 

๔) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจรัฐมนตรีในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตสามารถกระท าได้ตามเหตุที่กฎหมายก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมเหตุแห่งการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการและให้เกิดความชัดเจนในการใช้อ านาจของรัฐมนตรีดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเตมิมาตรา ๖๔) 

(๑๙) หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

(ก) ปรับปรุงบทบัญญัติในหมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและรวมถึงการให้บริษัทต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง
ในบริษัทด้วย 

(ข) แก้ไขให้รายงานการค านวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ต้องผ่านการรับรองโดย
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งได้รับอนุญาต เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ของบริษัทซึ่งเป็นผู้จัดท าและรายงาน 
การค านวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้รับรอง 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๓/๑) 

(ค) แก้ไขคุณสมบัติของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้ ต้องเป็น
สมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถิติ 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยไม่น้อยกว่าห้าปี โดยได้ก าหนดให้ส านักงาน คปภ. สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
และสถาบันการศึกษาร่วมกันก าหนดคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อให้มีการพัฒนานักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าเร็จ
การศึกษาในประเทศเทียบเท่ากับการเป็นสมาชิกระดับเฟลโล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๓/๓) 

(ง) แก้ไขอายุใบอนุญาต เป็น “...ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต” เพื่อให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ และภารกิจต่าง ๆ ที่ได้มีการปรับปรุงและเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง  
ตัวนักคณิตศาสตร์ประกันภัยบ่อยครั้งอันเป็นภาระแก่บริษัท (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๓/๔) 

(จ) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งได้รับใบอนุญาตในการจัดท ารายงาน
ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๓/๕) 

(ฉ) ก าหนดเหตุแห่งการสิ้นสุดลงของใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๓/๖) 

(ช) ก าหนดให้เป็นหน้าที่บริษัทในการจัดให้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งต้ังอย่างน้อยหนึ่งคน
ตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันภัย และเพิ่มบทบัญญัติ เกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือถอดถอน 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง รวมถึงการก าหนดหน้าที่ของนายทะเบียนในการจัดท าทะเบียนรายชื่อ 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๘๓/๗) นอกจากนี ้ยังได้ก าหนดประสบการณ์ และหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง
รวมทั้ง การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับหน้าที่ที่ต้อ ง



๑๐ 
 
รับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้ง ได้ก าหนดเหตุแห่งการสิ้นสุดการเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้ง 
ไว้ให้ชัดเจน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๓/๘ ถึงมาตรา ๘๓/๑๐ และเพิ่มมาตรา ๘๓/๑๑ ถึงมาตรา ๘๓/๑๓) 

(ซ) แก้ไขเพิ่มเติมเหตุแห่งการพักใช้ใบอนุญาตในกรณีจัดท า หรือรับรองรายงานหรือเอกสาร 
ที่ต้องท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๘๓/๕ หรือจัดท าหรือรับรองรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของบริษัทไม่ถูกต้องหรือปกปิด โดยได้ก าหนดขั้นตอน และระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
รวมถึงการก าหนดให้เป็นเหตุในการหยุดปฏิบัติหน้าที่ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่งตั้งด้วย (เพิ่มมาตรา ๘๓/๑๔) 

(ฌ) แก้ไขเพิ่มเติมเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาตนอกเหนือจากการจัดท าหรือรับรองรายงาน
เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทเป็นเท็จ โดยก าหนดเหตุในเรื่องที่มีความส าคัญต่อ การด าเนินการของ  
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยกับบริษัท ซึ่งจะส่งผลเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย หรือประชาชน (เพิ่มมาตรา ๘๓/๑๕) 

(๒๐) บทก าหนดโทษและการเปรียบเทียบ 

(ก) แก้ไขเพิ่มเติมมาตราต่าง ๆ ที่เป็นฐานในการก าหนดโทษ ให้สอดคล้องกับบทก าหนดโทษ  
ที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละมาตรา 

(ข) คงอัตราโทษจ าคุกไว้ตามเดิม แต่ได้ปรับสัดส่วนโทษปรับ ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบัน โดยก าหนดอัตราส่วนโทษจ าคุกกับโทษปรับเป็นหนึ่งปี ต่อหนึ่งแสนบาท และได้แก้ไขปรับปรุง  
ให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ 

(ค) แก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษกรณีการฝ่าฝืนมาตรา ๔๖/๒ หรือมาตรา ๔๖/๓ (การให้ความร่วมมือ
ในการให้บริการข้อมูลหรือการจัดส่งข้อมูล) หรือมาตรา ๔๖/๖ (การใช้หรือเปิดเผยข้อมูล) รวมถึงการฝ่าฝืน
ค าสั่งของนายทะเบียนที่สั่งตามมาตรา ๔๘ (๓) (การให้ถ้อยค าเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ) หรือ (๔) (การสั่งให้
บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยมาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า) หรือมาตรา ๕๔ (๗) (การมีค าสั่งอายัดเงินไปยังสถาบันการเงิน) 
เพื่อให้สอดคล้องกับ การก าหนดบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวและให้มีความระมัดระวังการใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
อันเป็นการคุ้มครองเจ้าของข้อมูลดังกล่าว รวมถึงเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (เพิ่มมาตรา ๑๐๑/๑ 
ถึงมาตรา ๑๐๑/๔) 

(ง) ก าหนดโทษเกี่ยวกับกรณีการจ่ายค่าชดเชย ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงานหรือ
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์(เพิ่มมาตรา ๑๐๒/๑) 

(จ) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องการเปรียบเทียบโดยก าหนดให้สามารถเปรียบเทียบปรับได้ 
ทุกความผิดเพื่อจะได้ไม่ต้องส่งด าเนินคดีอันเป็นการลดการน าคดีขึ้นสู่ศาล เว้นแต่ความผิดตามมาตรา ๙๑  
มาตรา ๑๐๑/๑ มาตรา ๑๐๑/๒ มาตรา ๑๐๑/๓ และมาตรา ๑๑๖ เท่านั้น ที่ไม่ให้สามารถเปรียบเทียบได้ 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชน ในวงกว้าง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗) 

(๒๑) บทเฉพาะกาล 

(ก) รองรับกรณีการถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้น เกินจ านวนที่กฎหมายก าหนด โดยให้นับรวมกรณีหุ้น  
ที่ถือหรือมีไว้ในครอบครองที่เพิ่มขึ้นภายหลังจาก ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและเมื่อนับรวมกับหุ้นที่ถือหรือ 
มีไว้ในครอบครองก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับท าให้มีอัตราเกินกว่าจ านวนที่กฎหมายก าหนด จะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายนี้ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและกลไกการถือหุ้น รวมถึง
มาตรการบังคับต่าง ๆ กรณีที่ถือ หรือมีไว้ซึ่งหุ้นเกินจ านวนที่กฎหมายก าหนดอันเป็นการรักษาเสถียรภาพของ
บริษทั (ร่างมาตรา ๗๔) 

(ข) รองรับกรณีกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร 
ที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด รวมทั้งได้ก าหนดระยะเวลาเร่งรัดให้ส านักงาน คปภ. ต้องจัดให้มีหลั กสูตรหรือ 



๑๑ 
 
การอบรมดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันซึ่งเป็นวันใช้บังคับร่างกฎหมายนี้ 
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา ๓๓ (๑๕) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิตโดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร 
ที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด (ร่างมาตรา ๗๖) 

(ค) รองรับกรณีกรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ให้ยังคงด ารงต าแหน่งได้ต่อไปจนครบวาระ หรือพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นใดเท่านั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ 
(ร่างมาตรา ๗๗) 

(๔) รองรับการแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทก่อนที่
กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับ ให้ท าหน้าที่ต่อไปได้จนครบระยะเวลาที่ก าหนด (ร่างมาตรา ๘๐) เพื่อให้การประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชน  

(๕) บทเร่งรัดให้ส านักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและสถาบันการศึกษา 
ในประเทศก าหนดคุณสมบัติตามมาตรา ๘๓/๓ (ก) (๓) ในเรื่องคุณวุฒิ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงาน 
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถิติที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าเร็จการศึกษาในประเทศและเป็นการเร่งรัดให้สถาบันการศึกษา
ภายในประเทศด าเนินการก าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว (ร่างมาตรา ๘๒) 

(๖) ยกเว้นการน าประสบการณ์ตามมาตรา ๘๓/๘ (๓) (ประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนและ
การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย) มาใช้บังคับในช่วงระยะเวลาสามปีแรกที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สืบเนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัตินักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามมาตรา ๘๓/๘ 
แต่ในปัจจุบันนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ยังไม่มีการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๓/๘ (๓) จึงมีความจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาประมาณสามปี เพื่อให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยไปปฏิบัติหน้าที่ในด้านดั งกล่าว อย่างไรก็ตาม  
ได้ก าหนดบทเร่งรัด ในการด าเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด โดยก าหนดให้นักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ครบระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพื่อเป็นการยกระดับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้ได้มาตรฐานอย่างแท้จริง  
(ร่างมาตรา ๘๓) 

 

ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
แก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นประเด็นเดียวกันกับร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ได้ท าการแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในประเด็นที่แตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) มาตรการควบคุมบริษัท 

เพิ่มเติมมาตรการควบคุมบรษิัทในกรณีที่เงินกองทุนของบริษัท ลดต่ าลงกว่าจ านวนที่กฎหมายก าหนด 
ซึ่งเป็นมาตรการเดียวกับที่ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิตฯ และได้เพิ่มมาตรการในการหยุด
รับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวไว้ส าหรับกรณีของบริษัทที่มีฐานะหรือการด าเนินงานอันก่อให้เกิด  
ความเสยีหาย (เพิ่มมาตรา ๕๓/๑ ถึงมาตรา ๕๓/๒๑) 

(๒) มาตรการในการสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว 



๑๒ 
 

ปรับปรุงให้บริษัทที่มีค าสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวสามารถเคลื่อนย้ายหรือ
จ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทได้โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทาง
การเงินให้แก่บริษัท และในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีค าสั่ งให้หยุดรับประกันวินาศภัย
เป็นการชั่วคราวให้มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน (ร่างมาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๔/๑)  

ในกรณีที่ยกเลิกค าสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ให้แจ้งค าสั่งดังกล่าวให้บริษัททราบ
โดยเร็ว ประกาศในราชกิจจานเุบกษา และสื่ออื่นใด รวมถงึแจ้งใหต้ลาดหลักทรัพย์ทราบ 

(๓) คุณสมบัตินักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้ต้องส าเร็จ
การศึกษาทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักสูตรหรือวิชาที่นายทะเบียนประกาศก าหนด หรือมีคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ทั้งนี้ เพื่อรองรับ  
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าเร็จการศึกษาในประเทศไทย หรือที่มีคุณวุฒิระดับแอสโซซิเอท ให้สามารถ
ปฏิบัติงานดังกล่าวได้ เนื่องจากสัญญาประกันวินาศภัยเป็นสัญญาระยะสั้นและมีความซับซ้อนในการค านวณ
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยน้อยกว่าสัญญาประกันชีวิตซึ่งนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าเร็จการศึกษา 
ในประเทศไทยหรือมีคุณวุฒิในระดับแอสโซซิเอท ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ด้านดังกล่าวได้ ประกอบกับปัจจุบัน นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งมีคุณวุฒิใน
ระดับเฟลโลมีจ านวนที่ไม่เพียงพอ หากก าหนดให้ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิระดับเฟลโลเช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิตฯ แล้ว จะเป็นภาระแก่บริษัทในการจัดหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๘/๓) 

(๔) บทเฉพาะกาล 

(ก) รองรับค าสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวบริษัทที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ค าสั่งดังกล่าวยังมีผลต่อไป และให้บริษัทปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวจนกว่าจะเสร็จสิ้นหรือมีการเพิกถอน
ค าสั่งนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (ร่างมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙) 

(ข) รองรับการน าประสบการณ์ตามร่างมาตรา ๗๘/๘ (๓) (ประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนและ
การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย) มาใช้บังคับในช่วงระยะเวลาห้าปีแรกที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สืบเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัตินักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามร่างมาตรา ๗๘/๘ 
แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาประมาณห้าปีเพื่อให้มีการไปปฏิบัติ
หน้าที่นั้น อย่างไรก็ตาม ได้ก าหนด บทเร่งรัดในการด าเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด  
โดยก าหนดให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับยกเว้นดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่
ครบระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพื่อเป็นการยกระดับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้ได้
มาตรฐานอย่างแท้จริง (ร่างมาตรา ๗๒) 

 

๕. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น 

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

 


