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ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยกับ 

ผู้รับประกันภัยต่อตามกฎหมายเฉพาะ 
พ.ศ. .... 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๗/๕ มาตรา ๓๗ (3) และมาตรา ๔๙ 

แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ ............................ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศ
ภัยกับผู้รับประกันภัยต่อตามกฎหมายเฉพาะ พ.ศ. ....” 

  
ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป  
         
ข้อ ๓  ในประกาศนี ้
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 

และให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย  

“ผู้รับประกันภัยต่อตามกฎหมายเฉพาะ” หมายความว่า สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้น 
และสามารถรับประกันภัยต่อได้ตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 

“ประกาศ คปภ. ว่าด้วยการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย” หมายความ
ว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย 

 “ประกาศ คปภ. ว่าด้วยกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย” หมายความว่า ประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศ
ภัย 



๒ 

 

 

“ประกาศ คปภ. ว่าด้วยการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบ
การเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย 

“ประกาศ คปภ. ว่าด้วยกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการ
ส่งรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย” 
หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง  กำหนด
แบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย 

“ประกาศนายทะเบียนว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำ
รายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย” หมายความว่า ประกาศนายทะเบียน เรื่อง 
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกัน
วินาศภัย  

 “นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยมอบหมาย  

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย  

“ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพบัญชี 

“นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์
ประก ันภ ัยจากนายทะเบ ียน ซ ึ ่ งปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ตามมาตรา 78 /1 และมาตรา 78/6 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 หรือปฏิบัติหน้าที่อื ่นตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
ข้อ 4  การเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อตามกฎหมายเฉพาะ ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยการประกันภัยต่อของบริษัทประกัน
วินาศภัย โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้รับประกันภัยต่อท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยประกันวินาศภัย 

 
ข้อ 5  การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยง ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย ทั้งนี้ ในเรื่องค่าความเสี่ยงของผู้รับ
ประกันภัยต่อตามกฎหมายเฉพาะ ให้เป็นไปตามตาราง ดังต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 

 

ตาราง ค่าความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อกรณีผู้รับประกันภัยต่อตาม
กฎหมายเฉพาะ 

 
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน*  

ของผู้รับประกันภัยต่อตามกฎหมายเฉพาะ 
ค่าความเสี่ยง 

(ร้อยละ) 
๑. ตั้งแต่ร้อยละ ๓๐๐ ขึ้นไป ๑.๖ 
๒. ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๓๐๐ ๒.๘ 
๓. ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐๐ ๔.๐ 
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๑๕๐ ๘.๐ 

* ใช้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำไตรมาสล่าสุดก่อนวันประเมิน 
 

ตารางขีดจำกัดของการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยต่อสำหรับผู้รับประกันภัย
ต่อตามกฎหมายเฉพาะ 

 

ระดับความเสี่ยงของผู้รับประกันต่อ ขีดจำกัดของการกระจุกตัว 
(ร้อยละของผลรวมของสำรองประกันภัยส่วนที่
เรียกคืนจากการประกันภัยต่อที่ยังไม่รวมค่าเผื่อ

ความผันผวนจากผู้รับประกันต่อทุกราย) 
ผู้รับประกันต่อตามกฎหมายเฉพาะ ๕๐ 

 
  ข้อ 6  การรายงานผลการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศนายทะเบียนว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการ
จัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย  โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู ้รับ
ประกันภัยต่อท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 

 
ข้อ 7 ให้บริษัทส่งข้อมูลของผู้รับประกันภัยต่อตามกฎหมายเฉพาะแก่สำนักงาน 

ดังนี้ 
 7.1 รายงานงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ตามประกาศ คปภ.   

ว่าด้วยการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย 
 7.2 รายงานการดำรงเงินกองทุน ตามประกาศคปภ.ว่าด้วยกำหนดประเภทและ

ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัท
ประกันวินาศภัย 

 7.3 รายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ตาม
ประกาศ คปภ. ว่าด้วยกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจำปี
การคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย 

ทั้งนี้ ในการดำเนินการของบริษัทตามวรรคหนึ่ง บริษัทต้องตรวจสอบข้อมูลของผู้รับ
ประกันภัยต่อตามกฎหมายเฉพาะ ดังนี้  



๔ 

 

 

1) รายงานงบการเงินและผลการดำเนินงานตาม 7.1 ต้องผ่านการสอบทาน 
ตรวจสอบและแสดงความเห็นจากของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยการ
จัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย  

2) รายงานการดำรงเงินกองทุนตาม 7.2 ต้องผ่านการตรวจสอบ (audit) สอบทาน 
(review)  จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้รับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน ตามประกาศคปภ.ว่าด้วยกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย 

3) รายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยตาม 7.3 ต้อง
ได้รับการรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ตามประกาศ คปภ. 
ว่าด้วยกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจำปีการคำนวณ
ความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย 

 
ข้อ 8 ให้บริษัทเอาประกันภัยต่อได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่กฎหมายของ 

ผู้รับประกันภัยต่อตามกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 
 
 
(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   



๕ 

 

 

หมายเหตุ :  เหตุผลที่ปรับปรุงประกาศนี้ เนื่องจากในปัจจุบันมีกฎหมายซึ่งให้อำนาจแก่สถาบัน
การเงินในการรับประกันภัยต่อได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับให้บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อกับ
สถาบันการเงินที่สามารถรับประกันภัยต่อได้ตามกฎหมายเฉพาะ และไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
ประกันวินาศภัย จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้   


