
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ิ
ประกันวินาศภัย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

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

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 

๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วินาศภัย” หมายความวา ความเสียหายอยางใด ๆ บรรดาที่จะพึงประมาณเปน

เงินได และหมายความรวมถึงความสูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน หรือรายไดดวย 
“บริษัท”๒ หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย
ตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติ
นี้ดวย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๖/หนา ๓๓/๑๐ เมษายน ๒๕๓๕ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “บริษัท” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับ

ท่ี 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 
 

“สํานักงานใหญ” หมายความรวมถึงสํานักงานสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย
ตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติ
นี้ดวย 

“การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย” หมายความรวมถึงการประกอบธุรกิจ
ประกันตอดวย 

“เงินกองทุน”๓ (ยกเลิก) 
“ตัวแทนประกันวินาศภัย” หมายความวา ผูซึ่งบริษัทมอบหมายใหทําการชักชวน

ใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท 
“นายหนาประกันวินาศภัย” หมายความวา ผูช้ีชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญา

ประกันภัยกับบริษัท โดยกระทําเพ่ือบําเหน็จเนื่องจากการนั้น 
“คณะกรรมการ”๔ หมายความวา คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

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

พระราชบัญญัตินี้ 
“นายทะเบียน”๖ หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยมอบหมาย 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้และกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กับออก
ประกาศตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 
                                                 

๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เงินกองทุน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “กองทุน” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
๖ มาตรา ๔ นิยามคําวา “นายทะเบียน” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗ มาตรา ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

 
หมวด ๑ 
บริษัท 

   
 
มาตรา ๖๘  การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะกระทําไดเมื่อไดจัดตั้งข้ึนในรูป

บริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และโดยไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัยจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามวรรคหนึ่ง ใหผูเร่ิมจัดตั้ง
บริษัทยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอรัฐมนตรี และเมื่อรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีไดพิจารณา
อนุมัติใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแลว ใหผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทมหาชนจํากัดและดําเนินการวางหลักทรัพยประกันตามมาตรา ๑๙ พรอมทั้งดํารงไวซึ่ง
เงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ ภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด
แลว 

เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา ผูย่ืนคําขออนุญาตไดดําเนินการตามที่กําหนด
ในวรรคสองแลวใหออกใบอนุญาตใหแกบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งข้ึน 

ในกรณีที่บริษัทมหาชนจํากัดไมสามารถวางหลักทรัพยหรือดํารงเงินกองทุนตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว ใหถือวาการอนุมัติใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยสิ้นผล 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง และในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได 

 
มาตรา ๗  บริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศจะตั้งสาขาของบริษัทเพื่อประกอบ

ธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี ในการนี้ รัฐมนตรีจะอนุญาตโดยมีเง่ือนไขก็ได 

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและการออกใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยตั้งเปนสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศตามวรรค
หนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยตองดํารงทรัพยสินไวในประเทศไทยตามจํานวน ชนิด วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรี*ประกาศกําหนด จํานวนทรัพยสินที่รัฐมนตรีกําหนดตองไมต่ํากวาจํานวนเงินกองทุนที่
บริษัทตองดํารงตามมาตรา ๒๗ 

รัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งก็ตอเมื่อบริษัทไดวาง
หลักทรัพยประกันตามมาตรา ๑๙  และดํารงไวซึ่งทรัพยสินในประเทศไทยตามวรรคสามแลว 

บริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศจะเปดสาขา ณ ที่ใด ๆ 
มิได 
                                                 

๘ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

สาขาใหหมายความรวมถึงสํานักงานที่แยกออกจากสํานักงานใหญของบริษัทไม
วาจะเรียกชื่ออยางใด และไดรับเงินคาใชจายจากบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออมก็ตาม  แต
ทั้งนี้ ไมรวมถึงสถานที่ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนใหใชเปนที่ตั้งหนวยปฏิบัติการขอมูล 
สถานที่เก็บเอกสาร และสถานที่ฝกอบรมที่เก่ียวกับกิจการของบริษัท 

*[คําวา “รัฐมนตรี” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๘๙  หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของบริษัทตองเปนหุนชนิดระบุช่ือผูถือ

และมีมูลคาหุนที่จดทะเบียนไวไมเกินหุนละหนึ่งรอยบาท 
การออกหุนบุริมสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน

จํากัดทั้งนี้ นายทะเบียนจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อคุมครองประโยชนของผูเอา
ประกันภัยโดยไมขัดตอกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดก็ได 

 
มาตรา ๙๑๐  บริษัทตองมีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวน

กรรมการทั้งหมด และมีบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๑) และ (๒) ถือหุนรวมกันเกินรอยละ
เจ็ดสิบหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด 

(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

                                                 
๙ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

ผอนผันใหบริษัทมีผูถือหุนหรือกรรมการแตกตางไปจากที่กําหนดตามวรรคสองได ในการผอน
ผันนั้นจะกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนเวลาไวดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๐  บุคคลใดไดหุนของบริษัทใดมา และการไดมานั้นเปนเหตุใหจํานวน

หุนหรือบุคคลผูถือหุนอยูเปนไปโดยฝาฝนมาตรา ๙ และไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ บคุคลนัน้จะยก
เอาการถือหุนในสวนที่เกินจํานวนที่ถือไวข้ึนใชยันตอบริษัทนั้นมิได และบริษัทจะจายเงินปนผล
หรือเงินตอบแทนอื่นใดใหแกบุคคลนั้น หรือใหบุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผูถือ
หุนตามจํานวนหุนสวนที่เกินมิได 

 
มาตรา ๑๑  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ใหบริษัท

ตรวจสอบทะเบียนผูถือหุนไมนอยกวาสามเดือนกอนการประชุมผูถือหุนทุกคราว และแจงผลการ
ตรวจสอบตอนายทะเบียนตามรายการและภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนดในกรณีที่พบวามี
จํานวนหุนที่ผูถือหุนถือหุนโดยฝาฝนมาตรา ๙ ใหบริษัทแจงใหผูนั้นทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ตรวจพบ และใหผูนั้นดําเนินการแกไขภายในหนึ่งเดือนนับแตวันรับแจง 

 
มาตรา ๑๒  บทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มิใหนํา 

มาใชบังคับแกบริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศตามมาตรา ๗ 
 
มาตรา ๑๓๑๑  การโอนหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวน หรือการควบกัน

ของบริษัทใหกระทําไดเฉพาะกับบริษัทดวยกันเทานั้น 
ในกรณีที่บริษัทประสงคจะโอนหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวน หรือควบ

กันตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการบริษัทดังกลาวรวมกันจัดทําโครงการแสดงรายละเอียดการ
ดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในการใหความเห็นชอบคณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไข
อยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นควรเพื่อคุมครองประโยชนของผูเอาประกันภัยหรือเพ่ือความมั่นคง
ของการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๓/๑๑๒  การโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวน เมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคสองแลว ใหดําเนินการโอนกิจการได ทั้งนี้ การโอนสิทธิ
เรียกรองในการโอนกิจการไมตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา ๓๐๖ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยแตไมกระทบกระเทือนสิทธิของลูกหนี้ที่จะยกขอตอสูตามมาตรา ๓๐๘ 
วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ในกรณีเปนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทใหถือวาการโอนมีผลสมบูรณ เมื่อ
บริษัทที่โอนและบริษัทที่รับโอนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๓ 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒ มาตรา ๑๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

วรรคสองแลว และใหมีผลเปนการยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่ออกใหแก
บริษัทที่โอนกิจการนั้น 

 
มาตรา ๑๓/๒๑๓  การควบบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน

จํากัด 
การควบบริษัทตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลสมบูรณเมื่อบริษัทที่จะควบกันไดปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสองแลว และใหถือวาบริษัทที่ควบกัน
ไดรับอนุมัติใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง 

เมื่อไดมีการจดทะเบียนการควบบริษัท และดําเนินการวางหลักทรัพยประกันตาม
มาตรา ๑๙ พรอมทั้งดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ แลว ใหรัฐมนตรีออกใบอนุญาตใหแก
บริษัทที่ควบกันและใหมีผลเปนการยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่ออกใหแก
บริษัทเดิม 

 
มาตรา ๑๓/๓๑๔  ในการโอนกิจการของบริษัทใหแกบริษัทอื่นทั้งหมดหรือ

บางสวนหรือการควบบริษัท หากมีการโอนสินทรัพยที่มีหลักประกันเปนอยางอ่ืนที่มิใชสิทธิจํานอง 
สิทธิจํานําหรือสิทธิอันเกิดขึ้นแตการค้ําประกันซึ่งยอมตกไปไดแกผูรับโอนตามมาตรา ๓๐๕ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ใหหลักประกันเปนอยางอ่ืนนั้นตกแกบริษัทที่รับโอน
กิจการหรือบริษัทที่ควบกัน แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๔๑๕  นอกจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

บริษัทตองเสียคาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกป เวนแตปที่ออก
ใบอนุญาต 

บริษัทใดไมชําระคาธรรมเนียมรายปภายในสามเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ให
นายทะเบียนมีคําส่ังหามบริษัทนั้นดําเนินการขยายธุรกิจ ทั้งนี้ จนกวาบริษัทจะชําระคาธรรมเนียม
ใหถูกตองและครบถวน และนายทะเบียนไดยกเลิกคําส่ังหามบริษัทดําเนินการขยายธุรกิจ 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ กรณีใดเปนการขยายธุรกิจตามวรรคสอง ใหนํา
บทบัญญัติในมาตรา ๒๗/๖ วรรคสอง และบทกําหนดโทษในการฝาฝนมาตรา ๒๗/๖ วรรคหนึ่ง 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๙/๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๑๖  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔ มาตรา ๑๓/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖ มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 ๑๖๑๗  บริษัทตามมาตรา ๖ ที่จะเปดสาขา ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือ
สํานักงานสาขาหรือเลิกสาขา ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน และใหนําบทบญัญตัใินมาตรา ๗ 
วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๗๑๘  หามมิใหผูใดทําการเปนผูรับประกันภัยโดยทําสัญญาประกันภัย

กับบุคคลใด ๆ เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
หามมิใหผู ใดใชกรมธรรมประกันภัยของบริษัทซึ่ งตนไมมี สิทธิ ใชตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๑๘  หามมิใหผูใดใชช่ือหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจวา “ประกันวินาศภัย” 

หรือคําอ่ืนใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน นอกจากบุคคลดังตอไปนี ้
(๑) บริษัท 
(๒) สมาคมที่มีสมาชิกสวนมากเปนบริษัทหรือสมาคมที่มีสมาชิกสวนมากเปน

พนักงานหรือลูกจางของบริษัท 
(๓) สมาคมที่มีสมาชิกสวนมากเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกัน

วินาศภัย 
(๔) สมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานที่มีสมาชิกสวนมากเปนพนักงานหรือ

ลูกจางของบริษัท 
(๕) ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยที่ใชเพ่ือเปนคําแสดง

ช่ือในธุรกิจการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยของตน แลวแตกรณ ี
(๖) สถาบันการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยหรือสถาบันอื่นที่เก่ียวของกับธุรกิจ

ประกันวินาศภัยซึ่งใชเพ่ือเปนคําแสดงชื่อของสถาบันนั้น 
(๗) กรรมการ พนักงาน ลูกจาง สมาชิก หรือผูมีฐานะ มีตําแหนงหรือหนาที่ใด 

ๆ ในบริษัท สมาคม สหภาพแรงงาน สถาบันการศึกษาวิชาประกันวินาศภัย หรือสถาบันอื่นที่
เก่ียวของกับธุรกิจประกันวินาศภัย ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) ซึ่งใชเพ่ือแสดงความเปน
กรรมการ พนักงาน ลูกจาง สมาชิก หรือความมีฐานะ มีตําแหนงหรือหนาที่ของตนในบริษัท 
สมาคม สหภาพแรงงาน หรือสถาบันดังกลาว 

การใชช่ือหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจของตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนา
ประกันวินาศภัยตาม (๕) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนด๑๙ 

                                                 
๑๗ มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙ มาตรา ๑๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 ๑๙  บริษัทตองมีหลักทรัพยของบริษัทวางไวกับนายทะเบียนเปน

หลักทรัพยประกันตามประเภทของการประกันภัย 
การกําหนดประเภทของการประกันภัยและมูลคาของหลักทรัพยที่วางไวกับนาย

ทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
หลักทรัพยของบริษัทที่ตองวางไวกับนายทะเบียนจะเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาล

ไทย หรือทรัพยสินอยางอ่ืนตามที่รัฐมนตรี*ประกาศกําหนดก็ได 
บริษัทอาจขอเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยประกันที่วางไวได ทั้งนี้ ภายใตบังคับวรรค

สองและวรรคสาม 
*[คําวา “รัฐมนตรี” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่หลักทรัพยประกันของบริษัทใดมีมูลคาลดต่ําลงกวาที่

กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๙ ใหนายทะเบียน*ส่ังใหบริษัทนั้นนําหลักทรัพย
ประกันมาเพิ่มจนครบจํานวนที่กําหนดภายในสองเดือนนับแตวันไดรับคําส่ัง 

*[คําวา “นายทะเบียน” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่หลักทรัพยประกันของบริษัทใดมีมูลคาเพ่ิมขึ้นกวาที่

กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๙ ใหนายทะเบียน*มีอํานาจสั่งถอนหลักทรัพยประกัน
สวนที่มีมูลคาเพ่ิมขึ้นนั้นได ตามคําขอของบริษัทซึ่งสามารถพิสูจนไดถึงมูลคาที่เพ่ิมขึ้น 

*[คําวา “นายทะเบียน” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่บริษัทเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเภทใดอัน 

มีผลใหหลักทรัพยประกันที่ไดวางไวแลวมีมูลคาสูงกวามูลคาของหลักทรัพยประกันที่กําหนดไว
สําหรับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่คงดําเนินการตอไป บริษัทมีสิทธิไดรับคืนทรัพยสินที่
ไดวางไวเปนหลักทรัพยประกันเฉพาะสวนที่เกินมูลคาของหลักทรัพยประกันที่กําหนดไวสําหรับ
การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทที่คงดําเนินการตอไปนั้น ทั้งนี้ เมื่อบริษัทไดแสดง
หลักฐานใหเปนที่พอใจนายทะเบียน*วา ไดปลดเปลื้องหนี้สินและไมมีความรับผิดเหลืออยูสําหรับ
การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทที่เลิกนั้นแลว 



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 
 

*[คําวา “นายทะเบียน” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๒๓๒๐  ใหบริษัทจัดสรรเงินสํารองดังตอไปนี้ 
(๑) เงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 
(๒) เงินสํารองสําหรับคาสินไหมทดแทน และ 
(๓) เงินสํารองเพื่อการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
เงินสํารองตามวรรคหนึ่งจะเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพยสินอยาง

อ่ืนก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๔  รัฐมนตรี*มีอํานาจประกาศกําหนดใหบริษัทวางเงินสํารองตาม

มาตรา ๒๓ (๑) ไวกับนายทะเบียนตามประเภทของการประกันภัย และตามอัตราหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในประกาศ 

*[คําวา “รัฐมนตรี” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่หลักทรัพยประกันที่บริษัทวางไวกับนายทะเบียนตาม

มาตรา ๑๙ และเงินสํารองที่บริษัทวางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ เปนทรัพยสินที่การโอน
หรือการไดมาซึ่งทรัพยสินนั้นจะตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายหรือตอง
กระทําตอบุคคลอื่นซึ่งเก่ียวของกับการโอนหรือการไดมาซึ่งทรัพยสินนั้น ใหนายทะเบียนมีหนังสือ
แจงใหพนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลซึ่งเก่ียวของนั้นทราบ และหามมิใหพนักงานเจาหนาที่หรือ
บุคคลซึ่งเก่ียวของนั้นโอนหรือใหไปซึ่งทรัพยสินนั้น จนกวานายทะเบียนจะมีหนังสือแจงการถอน
หรือการเปลี่ยนแปลงทรัพยสินนั้น 

 
มาตรา ๒๖  หลักทรัพยประกันที่บริษัทวางไวตามมาตรา ๑๙ และเงินสํารองตาม

มาตรา ๒๓ ที่บริษัทวางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่บริษัทยังมิไดเลิกกัน 

ในกรณีที่บริษัทเลิกกัน ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัยมีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพยสินที่วางเปนหลักทรัพยประกันตามมาตรา ๑๙ และเงิน
สํารองตามมาตรา ๒๓ (๑) ที่วางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ และมีสิทธิไดรับชําระหนี้จาก
ทรัพยสินดังกลาวกอนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษอื่น 

ในกรณีที่บริษัทลมละลาย ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัยมีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพยสินที่วางเปนหลักทรัพยประกันตามมาตรา ๑๙ และเงิน
                                                 

๒๐ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

สํารองตามมาตรา ๒๓ (๑) ที่วางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ มีสิทธิไดรับชําระหนี้จาก
ทรัพยสินดังกลาวอยางเดียวกันกับเจาหนี้มีประกันตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 

ทรัพยสินของบริษัทนอกจากหลักทรัพยประกันตามมาตรา ๑๙ และเงินสํารอง
ตามมาตรา ๒๓ (๑) ที่วางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่
เกิดจากการเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับชําระหนี้เปนอยางเดียวกันกับผูทรงบุริมสิทธิในมูลคาภาษี
อากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
หมวด ๑/๑ 

การดํารงเงินกองทุนและสินทรัพยสภาพคลอง๒๑ 
   

 
มาตรา ๒๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดประเภทและชนิดของ

เงินกองทุนรวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัท 
บริษัทตองดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเปน

อัตราสวนกับสินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือความเสี่ยงตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

การกําหนดอัตราการดํารงเงินกองทุนตามวรรคสอง คณะกรรมการจะกําหนด
ตามขนาดหรือประเภทของสินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือความเสี่ยงรวมทุกประเภท หรือแต
ละประเภทก็ได 

ในกรณีที่บริษัทมีการซื้อหุนคืนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด มิใหนับ
หุนที่ซื้อคืนนั้นเปนสวนหนึ่งของเงินกองทุน โดยใหหักเงินกองทุนออกตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หามบริษัทนําเงินกองทุนไปใชกอภาระผูกผัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๗/๑  บริษัทตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนอัตราสวนกับสินทรัพย 

หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ซึ่งตองไมต่ํากวาอัตราท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

การกําหนดอัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะ
กําหนดแตเพียงบางประเภทหรือทุกประเภท หรือจะกําหนดอัตราสวนของแตละประเภทในอัตรา
ใดก็ได 

อัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลองที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรานี้ ถาเปน
การเพิ่มอัตราดังกลาวตองประกาศลวงหนากอนวันใชบังคับไมนอยกวาหกสิบวัน 

 

                                                 
๒๑ หมวด ๑/๑ การดํารงเงินกองทุนและสินทรัพยสภาพคลอง มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๒๗/

๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

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

สัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ตามประเภท ชนิด และสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ใหบริษัทนําเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ยกเวนสวนที่บริษัทวางไวกับนายทะเบียน

ตามมาตรา ๒๔ และสินทรัพยตามวรรคหนึ่งฝากกับสถาบันการเงินหรือดําเนินการอยางอ่ืน ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หามบริษัทนําสินทรัพยตามวรรคสองไปใชกอภาระผูกพัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๗/๕  ใหบริษัทจัดทํารายงานการดํารงเงินกองทุนเสนอตอนายทะเบียน

ทุกเดือนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
ในกรณีที่เงินกองทุนของบริษัทใดลดลงต่ํากวาเงินกองทุนที่ตองดํารงไวตาม

มาตรา ๒๗ วรรคสอง ใหบริษัทเสนอโครงการ เพ่ือแกไขฐานะเงินกองทุนภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนหรือวันที่ผูสอบบัญชีหรือบริษัทตรวจพบ 

โครงการตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี ้
(๑) ข้ันตอนที่จะเพิ่มเงินกองทุนใหเพียงพอ 
(๒) ระดับเงินกองทุนที่คาดวาจะดํารงในแตละไตรมาสภายในระยะเวลาของ

โครงการ 
(๓) ประเภทและธุรกิจที่จะประกอบการ 
(๔) ระยะเวลาของโครงการซึ่งตองไมเกินหนึ่งป 



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 
 

ในการพิจารณาใหความเห็นชอบนายทะเบียนจะตองพิจารณาและแจงใหบริษัท
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) การทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย

เพ่ิมเติม 
(๕) การรับโอนกิจการของบริษัท 
กรณีใดเปนการเพิ่มความเสี่ยงตาม (๒) หรือเปนการกอภาระผูกพันเพิ่มเติม

ตาม (๓) ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๗/๗  ใหนายทะเบียนพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๕๒ เมื่อมีกรณี

ใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(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 - 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 
 

มาตรา ๒๘  นอกจากการประกันวินาศภัย บริษัทจะลงทุนประกอบธุรกิจอื่นใดได
เฉพาะที่รัฐมนตรี*ประกาศกําหนด ในการนี้รัฐมนตรี*จะกําหนดเงื่อนไขสําหรับการประกอบธุรกิจ
นั้น ๆ ใหบริษัทปฏิบัติดวยก็ได 

*[คําวา “รัฐมนตรี” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๒๙  กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไป

ตามแบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบ
ทายกรมธรรมประกันภัยดวย 

แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อ
นายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
หรือยกเลิกแบบ หรือขอความนั้นบางสวนหรือทั้งหมดก็ได 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบหรือขอความที่นาย
ทะเบียนไดใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัทตองรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภัย
หรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบหรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไว
แลวก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใชสิทธิดังกลาวนี้
ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยโดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียน
มิไดใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิด
ตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิกสัญญาประกันภัยนั้นเสียและใหบริษัทคืนเบี้ย
ประกันภัยทั้งส้ินที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยจะใชสิทธิดังกลาวนี้
ประการใด หรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๐  อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทกําหนด จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

นายทะเบียน 
อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไวแลว เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร

หรือเมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหเปลี่ยนอัตรานั้นเสียใหมก็ได การเปลี่ยนอัตราใหมไม
มีผลกระทบกระเทือนกรมธรรมประกันภัยที่ไดกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนไดให
ความเห็นชอบไวกอนแลว 

 
มาตรา ๓๐/๑๒๒  ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปน

สวนหนึ่งของกรมธรรมประกันภัย หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความใน

                                                 
๒๒ มาตรา ๓๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

กรมธรรมประกันภัย ใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณ ี

หามตัวแทนประกันวินาศภัยนําขอความหรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่
ไมไดรับความเห็นชอบจากบริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย 

 
มาตรา ๓๑  หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปนี ้
(๑) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
(๒) รับประกันวินาศภัยเกินกวาจํานวนดังตอไปนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน

หนังสือจากนายทะเบียน 
(ก) รับประกันอัคคีภัยรายเดียวหรือหลายรายรวมกันเพื่อวินาศภัยอัน

เดียวกันภายในเขตที่นายทะเบียนกําหนด ทั้งนี้ โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยเกินกวารอยละสิบ
ของเงินกองทุน 

(ข) รับประกันวินาศภัยยานพาหนะทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และบุคคล
หรือทรัพยสินที่อยูในยานพาหนะนั้น และการประกันภัยค้ําจุนเพื่อวินาศภัยอันเดียวกัน ทั้งนี้ โดย
มีจํานวนเงินเอาประกันภัยแตละยานพาหนะเกินกวารอยละสิบของเงินกองทุน 

(ค) รับประกันวินาศภัยอื่นนอกจาก (ก) หรือ (ข) โดยมีจํานวนเงินเอา
ประกันภัยรายหนึ่งเกินกวารอยละสิบของเงินกองทุน 

ในกรณีที่มีการประกันตอซึ่งวินาศภัยตาม (ก) (ข) หรือ (ค) โดยมีผลบังคับ
พรอมกับการรับประกันวินาศภัย มิใหนับจํานวนเงินที่เอาประกันตอเขาอยูในจํานวนที่กําหนดตาม 
(ก) (ข) หรือ (ค) 

(๓) ลดทุนโดยมิไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี* 

(๔) ฝากเงินไวที่ อ่ืนนอกจากที่ธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย 

(๕) เก็บเงินสดไวที่อ่ืนนอกจากเก็บไวที่สํานักงานของบริษัท 
(๖) จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา พนักงาน

หรือลูกจางของบริษัทเพื่อเปนคานายหนาหรือคาตอบแทนสําหรับหรือเนื่องจากธุรกิจหรือการ
กระทําใด ๆ เวนแตเปนการจายบําเหน็จ เงินเดือน โบนัส หรือเงินอยางอ่ืนที่พึงจายตามปกติ 

(๗) จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนา
ประกันวินาศภัย นอกจากเงินคาจางหรือบําเหน็จที่พึงจายตามปกต ิ

(๘) จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดลวงหนาใหแกบุคคลใด เปนคานายหนาหรือ
คาตอบแทนสําหรับงานที่จะทําใหแกบริษัท 

(๙) จายบําเหน็จใหแกบุคคลที่ชวยใหมีการทําสัญญาประกันภัย ซึ่งมิใชตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยของบริษัท 

(๑๐) ซื้อหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพย เวนแต 



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 
 

(ก) เพ่ือใชเปนสถานที่สําหรับประกอบธุรกิจหรือสําหรับใชเพ่ือสวัสดิการ
ของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทตามสมควร 

(ข) เพ่ือใชสําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นที่รัฐมนตรี*ประกาศกําหนด
ตามมาตรา ๒๘ 

(ค) เปนอสังหาริมทรัพยที่บริษัทไดมาจากการรับชําระหนี้หรือจากการ
บังคับจํานอง 

การซื้อหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยตาม (ก) หรือ (ข) หรือการได
อสังหาริมทรัพยมาจากการรับชําระหนี้ตาม (ค) ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียน 
ในการอนุญาตนายทะเบียนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได 

(๑๑) ใหประโยชนเปนพิเศษแกผู เอาประกันภัยหรือผู รับประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภัยนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

(๑๒) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยลดลงต่ํากวาจํานวนที่ตองชําระ 
(๑๓) ตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนา

ประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เ ก่ียวกับการรับเงินเปนผู รับชําระเบี้ย
ประกันภัย 

(๑๔) ออกกรมธรรมประกันภัยโดยไมมีลายมือช่ือของกรรมการผูมีอํานาจผูกพัน
บริษัทและไมไดประทับตราของบริษัทตามที่ไดจดทะเบียนไว หรือไมมีลายมือช่ือของผูจัดการ
สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศตามที่ระบุไวในใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศ
ภัยและไมไดประทับตราของบริษัทนั้นดวย ถามี 

(๑๕) โฆษณาจูงใจอันเปนเท็จหรือเกินความจริงเก่ียวกับบริษัทหรือธุรกิจประกัน
วินาศภัยของบริษัท 

(๑๖) ตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทไป
ชักชวนชี้ชองหรือจัดการใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท ทั้งนี้ เวนแตเปนการกระทําของ
กรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทซึ่งกระทําการในนามบริษัท หรือ 

(๑๗)๒๓ ขายหรือใหอสังหาริมทรัพยใด ๆ หรือสังหาริมทรัพยที่มีมูลคารวมกัน
สูงกวาที่นายทะเบียนกําหนดแกกรรมการบริษัท หรือซื้อทรัพยสินจากกรรมการบริษัท ทั้งนี้ 
รวมถึงบุคคลที่เก่ียวของกับกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการ*ประกาศกําหนด เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมจากคณะกรรมการบริษัทและไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

*[คําวา “คณะกรรมการ” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการบริษัท” โดยผลของ
มาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

                                                 
๒๓ มาตรา ๓๑ (๑๗) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

มาตรา ๓๒  คําส่ังของนายทะเบียนที่ไมอนุญาตตามมาตรา ๓๑ (๒) ใหอุทธรณ
ตอรัฐมนตรี*ไดภายในสิบหาวันนับแตวันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี*ใหเปนที่สุด 

*[คําวา “รัฐมนตรี” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๓๓๒๔  บริษัทตองจําหนายอสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของบริษัทตาม

มาตรา ๓๑ (๑๐) ในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) อสังหาริมทรัพยที่บริษัทมีไวเพ่ือใชเปนสถานที่สําหรับประกอบธุรกิจหรือ

สําหรับใชเพ่ือสวัสดิการของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือเพ่ือใชสําหรับการลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื่นตามมาตรา ๓๑ (๑๐) (ก) หรือ (ข) ถามิไดใชอสังหาริมทรัพยดังกลาวแลวใหจําหนาย
ภายในหาปนับแตวันที่เลิกใช 

(๒) อสังหาริมทรัพยที่บริษัทไดมาจากการรับชําระหนี้ หรือจากการบังคับจํา 
นองตามมาตรา ๓๑ (๑๐) (ค) ใหจําหนายภายในหาปนับแตวันที่ไดมา เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากนายทะเบียนใหมีไวเพ่ือใชในกิจการตามมาตรา ๓๑ (๑๐) (ก) หรือ (ข) 

นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาที่ กําหนดตาม (๑) และ (๒) ไดอีกตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจกําหนดเงื่อนไขในการใหขยาย
ระยะเวลาไวดวยก็ได 

 
มาตรา ๓๔๒๕  กรรมการ ผูจัดการ บุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือ

ที่ปรึกษาของบริษัทตองเปนบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเปนผูมี
ประสบการณในการทํางานที่เก่ียวของกับธุรกิจประกันภัย และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้

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

ชวงเวลาที่บริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิต เวนแตเปนผูซึ่งนายทะเบียนดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงเชนวานั้นในชวงเวลาดังกลาว 

(๔) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทอื่นที่
ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เวนแตจะไดรับยกเวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๕) ถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทํา
การแทนบริษัทตามมาตรา ๕๓ 

                                                 
๒๔ มาตรา ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

(๖) เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๗) เปนขาราชการหรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการควบคุมบริษัท เวนแตกรณีของบริษัทที่เปน
รัฐวิสาหกิจ หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อชวยเหลือการดําเนินงานของบริษัท
หรือเปนผูไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ 

(๘) มีประวัติเสียหายหรือดําเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
รับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในฐานะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและ
พฤติการณ 

 
มาตรา ๓๕๒๖  ภายใตบังคับมาตรา ๖๖ หามมิใหบริษัทมอบหมายหรือยินยอมให

บุคคลใดทําการรับประกันวินาศภัยโดยใชกรมธรรมประกันภัยของบริษัท 
หามมิใหบริษัทมอบหมายหรือยินยอมใหบุคคลใดชดใชคาสินไหมทดแทนตาม

กรมธรรมประกันภัยบางสวนหรือทั้งหมด นอกจากการประกันตอ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนาย
ทะเบียน 

 
มาตรา ๓๕/๑๒๗  เพ่ือประโยชนในการคุมครองผูเอาประกันภัย การตรวจสอบ

และประเมินวินาศภัยประเภทใดและจํานวนเงินเอาประกันภัยเทาใดท่ีตองดําเนินการโดยผู
ประเมินวินาศภัยใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๕/๒๒๘  ผูใดจะเปนผูประเมินวินาศภัยตองไดรับใบอนุญาตจากนาย

ทะเบียนและขึ้นทะเบียนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

การขออนุญาต การอนุญาต และการข้ึนทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๕/๓๒๙  ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัยตองผานการอบรม

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสถาบันที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรับรองและตองไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้

(๑) เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

                                                 
๒๖ มาตรา ๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๗ มาตรา ๓๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๘ มาตรา ๓๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๙ มาตรา ๓๕/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

(๒) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยหรือ
ความผิดตามมาตรา ๙๐/๑ หรือมาตรา ๙๐/๒ เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวัน
ขอรับใบอนุญาต 

(๓) เปนพนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาของบริษัท 
(๔) อยูระหวางถูกพักใชใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัย 
(๕) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัยในระยะเวลาหาปกอนวัน

ขอรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๓๕/๔๓๐  ใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัยใหมีอายุสองปนับแตวันที่

ออกใบอนุญาต 
การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอภายในกําหนดสองเดือน

กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยผูขอตออายุใบอนุญาตตองมีหนังสือรับรองวาผานการฝกอบรม
เพ่ิมเติมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสถาบันที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรับรอง 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๕/๕๓๑  ในกรณีที่ เกิดวินาศภัยตามประเภทและจํานวนเงินเอา

ประกันภัยที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕/๑ ใหคู สัญญาตามกรมธรรม
ประกันภัยเลือกผูประเมินวินาศภัยที่ข้ึนทะเบียนไว ณ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยเปนผูดําเนินการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่บริษัทจะตองชดใช
คาสินไหมทดแทน 

ในการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย ผูประเมินวินาศภัยตองจัดทํารายงานหรือ
เอกสารที่เก่ียวของตามแบบและรายการที่นายทะเบียนประกาศกําหนดเพื่อย่ืนตอคูสัญญาตาม
กรมธรรมประกันภัยฝายละหนึ่งฉบับ 

 
มาตรา ๓๕/๖๓๒  ผูประเมินวินาศภัยตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพที่

คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๕/๗๓๓  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศ

ภัย เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวาผูประเมินวินาศภัยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของนาย
ทะเบียนหรือของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๕/๕ หรือมาตรา ๓๕/๖ 
                                                 

๓๐ มาตรา ๓๕/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๑ มาตรา ๓๕/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๒ มาตรา ๓๕/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๓ มาตรา ๓๕/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

การพักใชใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ ง ใหนายทะเบียนกําหนดเวลาตามที่
เห็นสมควร แตไมเกินครั้งละหนึ่งป 

 
มาตรา ๓๕/๘๓๔  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประเมิน

วินาศภัย เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวาผูประเมินวินาศภัย 
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๓ 
(๒) เคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวและกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตาม

มาตรา ๓๕/๗ อีก 
 
มาตรา ๓๕/๙๓๕  ผูถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประเมิน

วินาศภัยตามมาตรา ๓๕/๗ หรือมาตรา ๓๕/๘ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๓๖  หามมิใหบริษัทประวิงการจายคาสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืน

เบี้ยประกันภัยที่ตองจายหรือคืนแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือ
จายหรือคืนไปโดยไมสุจริต 

การกระทําหรือการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทที่จะถือวาเปนการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่รัฐมนตรี*ประกาศกําหนด 

*[คําวา “รัฐมนตรี” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๓๖/๑๓๖  ในกรณีที่มีการรองเรียนเกี่ยวกับการประกันภัย การจายคา

สินไหมทดแทนการชดใชเงินหรือประโยชนอ่ืนใดตามกรมธรรมประกันภัย นายทะเบียนอาจจัดให
มีการพิจารณาขอรองเรียนและดําเนินการไกลเกล่ียได 

 
มาตรา ๓๗๓๗  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ

มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใด ๆ ใหบริษัทปฏิบัติในเร่ืองดังตอไปนี้
ได 

(๑) การเก็บเบี้ยประกันภัย 

                                                 
๓๔ มาตรา ๓๕/๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๕ มาตรา ๓๕/๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๖ มาตรา ๓๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๗ มาตรา ๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

(๒) การประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท 
(๓) การประกันตอ 
(๔) การจําแนกประเภทคาใชจาย 
(๕) การจัดสรรเงินสํารองเพื่อการเสี่ยงภัยไวเปนประเภท ๆ 
(๖) การกําหนดวิธีการออกและเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 
(๗) การกําหนดอัตราคาจางหรือบําเหน็จสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย และ

นายหนาประกันวินาศภัยตามประเภทของการประกันวินาศภัย 
(๘) การกําหนดแบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช และขอความของเอกสารแสดง

การรับเงินของบริษัท 
(๙) การกําหนดประเภทและอัตราอยางสูงของคาใชจายเกี่ยวกับการรับ

ประกันภัย 
(๑๐) การรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน 
(๑๑) การชดใชเงิน หรือคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
(๑๒) การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
 
มาตรา ๓๘  ในการติดตอกับประชาชน บริษัทตองเปดทําการตามวันและเวลาที่

นายทะเบียน*ประกาศกําหนด แตทั้งนี้ บริษัทจะเปดทําการเกินกวาที่กําหนดก็ได 
*[คําวา “นายทะเบียน” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๓๙  เพ่ือประโยชนในการควบคุมการประกันอัคคีภัย เมื่อบริษัททํา

สัญญาประกันอัคคีภัยรายใด ใหบริษัทยื่นรายการเกี่ยวกับการรับประกันอัคคีภัยตามแบบที่นาย
ทะเบียน*กําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดทําสัญญาประกันอัคคีภัยราย
นั้น 

บทบัญญัติวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกการประกันตอ 
*[คําวา “นายทะเบียน” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๔๐  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับรายการตามมาตรา ๓๙ และเห็นสมควร

จะกระทําการตรวจสอบเพื่อทราบราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัย ก็ใหกระทําได ในการนี้ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ตั้งของทรัพยสินนั้นในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและ
พระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจตรวจและเรียกใหสงเอกสารรวมทั้งหลักฐาน
ใด ๆ เพ่ือประโยชนแกการที่จะทราบราคาอันแทจริงของทรัพยสินนั้น 



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 
 

ผูเอาประกันภัยหรือผูที่เก่ียวของ ตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน
เจาหนาที่ผูตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง 

ถาผูเอาประกันภัยหรือผูที่เก่ียวของไมใหความสะดวกตามวรรคสองจนเปนเหตุ
ใหไมสามารถทําการตรวจสอบได ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานเปนหนังสือตอนายทะเบียน ใน
กรณีเชนวานี้ เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร นายทะเบียนจะมีคําส่ังใหสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้น
เปนอันระงับสิ้นไปก็ได คําส่ังของนายทะเบียนใหกําหนดวันที่ใหสัญญาประกันอัคคีภัยระงับสิ้นไป 
ซึ่งตองไมนอยกวาสามวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําส่ัง และใหนายทะเบียนแจงคําส่ังนั้นไปยัง
บริษัทและผูเอาประกันภัยโดยพลัน เมื่อนายทะเบียนไดมีคําส่ังเชนวานี้ใหสัญญาประกันอัคคีภัย
รายนั้นระงับสิ้นไปในวันที่นายทะเบียนกําหนดนั้น 

ในกรณีที่สัญญาประกันอัคคีภัยระงับสิ้นไปตามวรรคสาม ในสวนที่เก่ียวกับนิติ
สัมพันธระหวางบริษัทกับผูเอาประกันภัย ใหถือเสมือนวาการระงับสิ้นไปแหงสัญญาประกัน
อัคคีภัยนั้นไดระงับสิ้นไปเพราะผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญา 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบตามมาตรา 

๓๙ วา ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีราคาต่ํากวาจํานวนเงินที่เอาประกันภัยมากถึงขนาดที่พนักงาน
เจาหนาที่เห็นวาต่ําเกินสมควร ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบนั้นตอนายทะเบียน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ปรากฏผลการตรวจสอบ ในกรณีเชนนี้ถานายทะเบียนเห็นเปนการ
สมควร ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัยลงเทาที่
นายทะเบียนเห็นสมควรไปยังบริษัทและผูเอาประกันภัยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน
จากพนักงานเจาหนาที่ แตจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงแลวนั้น ตองไมต่ํากวาราคาทรัพยสินที่
เอาประกันภัยตามที่ปรากฏในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ 

 
มาตรา ๔๒  เมื่อไดมีคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ แลว 
(๑) ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้นเสียไดภายใน

สามวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังจากนายทะเบียน และเมื่อไดบอกเลิกแลวใหบริษัทคืนเบี้ย
ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยตามสวนเฉลี่ยของระยะเวลาที่เอาประกันภัยนั้น 

(๒) ถาผูเอาประกันภัยมิไดบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยตาม (๑) ใหถือวาการ
ประกันภัยรายนั้น มีจํานวนเงินที่เอาประกันภัยตามที่นายทะเบียนไดมีคําส่ังใหลดลงแลวนั้น ทั้งนี้ 
นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําส่ังและใหบริษัทกําหนดเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่เหลืออยู
ตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และใหคืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผู
เอาประกันภัยภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําส่ัง 

 
มาตรา ๔๓  ในกรณีที่วินาศภัยเกิดแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยและพนักงาน

สอบสวนผูรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีเหตุอันควรสงสัยวาวินาศภัย
นั้นเกิดขึ้นดวยความทุจริตของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย ให
พนักงานสอบสวนแจงเหตุที่สงสัยนั้นไปยังนายทะเบียน ในกรณีเชนนี้ใหนายทะเบียนมีอํานาจออก



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 
 

คําส่ังไปยังบริษัทใหงดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยรายที่สงสัยนั้นไว เมื่อเหตุอัน
ควรสงสัยนั้นหมดไปแลว ใหนายทะเบียนถอนคําส่ังนั้นเสีย และแจงการถอนคําส่ังนั้นไปยังบริษัท
และผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย 

ในกรณีที่นายทะเบียนออกคําส่ังใหงดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง ใหถือ
วาสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนระงับอยูนับแตวันที่นายทะเบียนออกคําส่ังจนถึงวันถอนคําส่ัง
นั้น 

 
มาตรา ๔๔  ใหบริษัทจัดทําสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท

ตามแบบและรายการที่นายทะเบียน*กําหนด 
เมื่อมีเหตุจะตองลงในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจของ

บริษัท ใหบริษัทลงรายการที่เก่ียวกับเหตุนั้นในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเก่ียวกับธุรกิจของ
บริษัท ทั้งนี้ ไมชากวาเจ็ดวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองลงรายการนั้น 

*[คําวา “นายทะเบียน” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๔๕๓๘  ใหบริษัทเก็บรักษาสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามมาตรา ๔๔ ไว

ที่สํานักงานของบริษัทไมนอยกวาหาปนับแตวันที่ลงรายการครั้งสุดทายในสมุดทะเบียนหรือสมุด
บัญชีนั้น หรือนับแตวันที่บริษัทพนจากความรับผิดตามรายการที่มีความรับผิดหลังสุด ทั้งนี้ 
แลวแตอยางใดจะยาวกวา 

 
มาตรา ๔๖  ผูมีสวนไดเสียจะขอตรวจดูสมุดทะเบียนตามมาตรา ๔๔ เฉพาะ

รายการที่ตนเกี่ยวของหรือจะขอใหบริษัทคัดสําเนารายการดังกลาวโดยรับรองวาถูกตองดวยก็ได
ทั้งนี้ ตองเสียคาบริการตามที่นายทะเบียน*กําหนด 

*[คําวา “นายทะเบียน” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๔๗๓๙  บริษัทตองจัดทําและย่ืนงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทตอคณะกรรมการ ดังตอไปนี้ 
(๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผูสอบบัญชีไดสอบทานแลว 
(๒) งบการเงินสําหรับรอบปปฏิทินที่ลวงมาที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

ความเห็นแลว 
(๓) รายงานประจําปแสดงการดําเนินงานของบริษัท 

                                                 
๓๘ มาตรา ๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๙ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

การจัดทําและยื่นงบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบ
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และผูสอบบัญชีตอง
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี 

สําหรับบริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศ นอกจากตอง
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ตองสงรายงานประจําปของบริษัทประกันวินาศภัย
ตางประเทศที่ตนเปนสาขาดวยภายในหาเดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัย
ตางประเทศนั้น 

 
มาตรา ๔๘  ถาปรากฏวารายงานประจําปที่บริษัทสงตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง

ไมถูกตองหรือไมมีรายการครบถวนบริบูรณ ใหนายทะเบียน*มีอํานาจสั่งใหบริษัทแกไขเพ่ิมเติม
ใหถูกตองหรือครบถวนบริบูรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน*กําหนด 

ในกรณีที่บริษัทไมปฏิบัติตามคําส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาบริษัทมิไดสงรายงาน
ประจําปตามมาตรา ๔๗ 

*[คําวา “นายทะเบียน” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๔๙๔๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหบริษัทยื่นรายงานหรือเอกสารใด 

ๆ เก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยคณะกรรมการจะใหทําคําช้ีแจงเพื่ออธิบายหรือ
ขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็ได 

รายงานหรือเอกสารที่ย่ืนหรือแสดงหรือทําคําช้ีแจงเพื่ออธิบายหรือขยายความ
ตามวรรคหนึ่ง บริษัทตองทําใหครบถวนตรงตอความเปนจริง 

 
มาตรา ๕๐๔๑  ใหบริษัทประกาศรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนตามแบบที่

คณะกรรมการกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่สงงบการเงินตามมาตรา ๔๗ (๒) ใน
หนังสือพิมพรายวันที่ออกจําหนายแพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับมีระยะเวลาไมนอยกวาสามวัน 
และใหปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทไมนอยกวาหนึ่ง
เดือนดวย 

 
มาตรา ๕๐/๑๔๒  เพ่ือประโยชนในการใหประชาชนไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทเปดเผยขอมูล
ดังกลาวไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

                                                 
๔๐ มาตรา ๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๑ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๒ มาตรา ๕๐/๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 ๕๐/๒๔๓  ใหบริษัทสงรายงานประจําปการคํานวณความรับผิดตาม

กรมธรรมประกันภัยที่ รับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยตอคณะกรรมการตามแบบ 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๕๑  ใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจสอบกิจการและ

ฐานะการเงินของบริษัท และเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจ 

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

(๒) เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัท หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีเหตุอันควร
สงสัยวามีสมุดบัญชี เอกสาร หรือดวงตรา หรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพยและ
หนี้สินของบริษัท เพ่ือตรวจสอบหรือประเมินราคาทรัพยสินของบริษัท ในระหวางเวลาทําการหรือ
ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก 

(๓) ส่ังใหบริษัทหรือผูที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทสงเอกสารหรือหลักฐานอื่น 
ๆ 

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

ในการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งใหผูที่
เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๕๒๔๔  เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๒๗/๗ หรือปรากฏหลักฐาน

ตอนายทะเบียนวาบริษัทใดมีฐานะหรือการดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน นายทะเบียนดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
อํานาจสั่งใหบริษัทนั้นแกไขฐานะหรือการดําเนินการดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
กําหนด หรือส่ังใหเพ่ิมทุนหรือลดทุนเพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง และจะสั่งใหบริษัท
หยุดรับประกันวินาศภัยเปนการชั่วคราวดวยก็ได 

ในกรณีที่บริษัทใดไมเพ่ิมทุนหรือลดทุนภายในกําหนดเวลาที่นายทะเบียนสั่งตาม
วรรคหนึ่งใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียนเปนมติที่ประชุมผูถือหุนนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาตาม
คําส่ังของนายทะเบียนดังกลาว 

                                                 
๔๓ มาตรา ๕๐/๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๔๔ มาตรา ๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวนที่จะตองใหบริษัทใดเพิ่มทุนหรือลดทุนเพื่อให
บริษัทนั้นสามารถพยุงฐานะและการดําเนินการตอไปได นายทะเบียนดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจะสั่งใหบริษัทเพิ่มทุนหรือลดทุนทันทีก็ได โดยใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียน
ดังกลาวเปนมติที่ประชุมผูถือหุน 

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

 
มาตรา ๕๓  เมื่อปรากฏหลักฐานตอนายทะเบียนวา บริษัทใดมีฐานะหรือการ

ดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน
หรือกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทใด ไมปฏิบัติตามคําส่ังของนาย
ทะเบียนตามมาตรา ๕๒ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทนั้นถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทผูเปนตนเหตุดังกลาวออกจากตําแหนงได 

ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งถอดถอนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทนั้นแตงตั้ง
บุคคลอื่นโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนเขาดํารงตําแหนงดังกลาวแทนภายในหนึ่งเดือนนับ
แตวันถอดถอน 

ในกรณีที่บริษัทใดไมถอดถอนบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือถอดถอนแลวไมแตงตั้ง
บุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนงแทนตามวรรคสอง นายทะเบียนดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี*มี
อํานาจสั่งถอดถอนบุคคลดังกลาวหรือแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนไปดํารงตําแหนง
เปนเวลาไมเกินสามป และมิใหนําความในมาตรา ๓๔ (๔) มาใชบังคับ 

ใหผูซึ่งนายทะเบียนแตงตั้งตามวรรคสามไดรับคาตอบแทนตามที่รัฐมนตรี*
กําหนดโดยใหจายจากทรัพยสินของบริษัทนั้น และในระหวางเวลาที่บุคคลดังกลาวดํารงตําแหนง
อยูผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังของนายทะเบียนมิได 

บุคคลซึ่งถูกถอดถอนตามคํา ส่ังของนายทะเบียนจะเขาไปเกี่ยวของหรือ
ดําเนินการใด ๆ ในบริษัทนั้นไมไดไมวาโดยทางตรงและทางออม 

ใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียนที่ใหถอดถอนหรือแตงตั้งตามมาตรานี้เปนมติของ
ที่ประชุมผูถือหุน 

*[คําวา “รัฐมนตรี” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังใหบริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเปน

การชั่วคราวตามมาตรา ๕๒ หามมิใหกรรมการ พนักงาน และลูกจางของบริษัทสั่งจายเงินของ
บริษัท หรือทําการเคลื่อนยายหรือจําหนายทรัพยสินของบริษัท เวนแตเปนการจายเงินเดือนหรือ
คาจางแกพนักงานหรือลูกจางของบริษัทตามปกติ สําหรับการจายเงินอื่นใหเปนไปตามที่นาย
ทะเบียนกําหนด 



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 
 

ใหบริษัทที่ไดรับคําส่ังของนายทะเบียนใหหยุดรับประกันวินาศภัยเปนการ
ช่ัวคราวตามมาตรา ๕๒ รายงานเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบถึงบรรดาเจาหนี้และลูกหนี้
ทั้งหมดของบริษัทภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

 
มาตรา ๕๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนและพนักงาน

เจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง เมื่อผูที่เก่ียวของรองขอ 
 
มาตรา ๕๖  ผูมีสวนไดเสียชอบที่จะขอตรวจดูสมุดทะเบียนและเอกสารที่เก่ียวแก

สมุดทะเบียนที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว และขอคัดสําเนาโดยมีคํารับรองของนายทะเบียนได โดย
ย่ืนคําขอตอนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

 
มาตรา ๕๗๔๕  บริษัทใดประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยใหย่ืนคํา

ขออนุญาตตอคณะกรรมการ 
เพ่ือพิทักษประโยชนของผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย

หรือผูมีสวนไดเสีย ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลา
อยางนอยดังตอไปนี้ ใหบริษัทตองปฏิบัติใหแลวเสร็จกอนที่คณะกรรมการจะอนุญาตใหเลิก
กิจการ 

(๑) วิธีจัดการหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยที่ยังมีผลผูกพัน
อยู 

(๒) วิธีการบอกกลาวใหผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย
และผูมีสวนไดเสียทราบ และใชสิทธิตามกฎหมาย 

(๓) การโอนหรือการขอรับเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ (๑) ที่บริษัทวางไวกับนาย
ทะเบียน*ตามมาตรา ๒๔ 

(๔) การจัดการทรัพยสินและหนี้สิน ทั้งในสวนที่เก่ียวกับกิจการประกันวินาศภัย
และกิจการที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการตามมาตรา ๒๘ 

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

ประสงคจะเลิกบริษัท การเลิกบริษัทใหมีผลนับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเลิกประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยและใหมีการชําระบัญชี แตในกรณีที่ไมประสงคจะเลิกบริษัท ใหบริษัทดําเนินการแกไข
หนังสือบริคณหสนธิโดยเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงคไมใหเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย 

ในการชําระบัญชีหรือการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ใหดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

                                                 
๔๕ มาตรา ๕๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

ในกรณีที่บริษัทซึ่งเปนสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศเลิกกิจการให
มีการชําระบัญชีในการชําระบัญชีนั้นใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

*[คําวา “นายทะเบียน” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๕๗/๑๔๖  ใหบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

สงคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตอนายทะเบียนพรอมกับยื่นคําขอรับคืน
หลักทรัพยประกันที่บริษัทวางไวตามมาตรา ๑๙ ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๒๖ วรรคสองและ
วรรคสาม 

 
มาตรา ๕๘  คาสินไหมทดแทนที่ผู เอาประกันภัย หรือผู รับประโยชนตาม

กรมธรรมประกันภัยหรือผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย หากมิไดเรียกรองจากบริษัท
จนลวงพนอายุความแลว ใหบริษัทนําสงเงินดังกลาวเขากองทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ครบ
กําหนดอายุความ 

 
หมวด ๓ 

การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
   

 
มาตรา ๕๙  รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศ

ภัยเมื่อปรากฏแกรัฐมนตรีวาบริษัท 
(๑) มีหนี้สินเกินกวาทรัพยสินหรือมีฐานะการเงินไมมั่นคงอันอาจเกิดความ

เสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน 
(๒) ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง เง่ือนไขที่รัฐมนตรี

กําหนด หรือประกาศที่ออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ัง
ของรัฐมนตรี นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในเมื่ออาจ
ทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน 

(๓) หยุดประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๔) ประวิงการจายคาสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ตองจาย

หรือคืนโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริต 
(๕) ถาประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตอไปจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอา

ประกันภัยหรือประชาชน 
 

                                                 
๔๖ มาตรา ๕๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

มาตรา ๖๐  เมื่อบริษัทใดถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศ
ภัย ใหบริษัทนั้นเลิกกันนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต และใหมีการชําระบัญชี ในการชําระ
บัญชีนั้นใหรัฐมนตรี*แตงตั้งผูชําระบัญชี การใดที่เปนอํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญผูถือหุนให
เปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียน 

*[คําวา “รัฐมนตรี” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๖๑  เพ่ือประโยชนแกการชําระบัญชี ใหถือวาบริษัทซึ่งเปนสาขาของ

บริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศเปนบริษัทจํากัด และเพ่ือประโยชนแกการนี้ใหถือวานาย
ทะเบียนและกรมการประกันภัย*เปนนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แลวแตกรณี และการเสนอรายงานตอที่ประชุมใหญ
ผูถือหุนใหเสนอตอนายทะเบียนแตทั้งนี้ไมกระทบถึงสิทธิเรียกรองใด ๆ ที่มีตอบริษัทประกัน
วินาศภัยตางประเทศนั้น 

*[คําวา “กรมการประกันภัย” ใหหมายความถึง “สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๖๒  ผูชําระบัญชีซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา ๖๐ อาจไดรับเงิน

คาตอบแทนตามที่รัฐมนตรี*กําหนด โดยใหจายจากทรัพยสินของบริษัท 
*[คําวา “รัฐมนตรี” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
หมวด ๔ 

ตัวแทนประกนัวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย 
   

 
มาตรา ๖๓๔๗  ผูใดจะกระทําการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนา

ประกันวินาศภัยตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน* 
คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาต ใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียน*กําหนด 
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ใหระบุดวยวาเปนตัวแทนประกันวินาศ

ภัยของบริษัทใด 

                                                 
๔๗ มาตรา ๖๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

*[คําวา “นายทะเบียน” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๖๔  ผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ตองมีคุณสมบัติ

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

ทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
(๕)๔๘ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๖) ไมเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
(๗)๔๙ ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาต

เปนนายหนาประกันวินาศภัยในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
(๘) ไดรับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียน*

ประกาศกําหนด หรือสอบความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัยไดตามหลักสูตรและวิธีการที่นาย
ทะเบียน*ประกาศกําหนด 

*[คําวา “นายทะเบียน” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๖๕๕๐  ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖๔ ซึ่งประสงคจะเปนตัวแทนประกัน

วินาศภัยของบริษัทใด ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทนั้นตอนาย
ทะเบียนพรอมดวยหนังสือแสดงความตองการของบริษัทใหผูนั้นเปนตัวแทนประกันวินาศภัย และ
หนังสือรับรองวาผานการอบรมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด 

                                                 
๔๘ มาตรา ๖๔ (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๔๙ มาตรา ๖๔(๗) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด๕๑ 

ผูที่เปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทใดอยูแลว อาจขอรับใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่นอีกได คําขอรับใบอนุญาตเชนวานี้ ผูขอตองย่ืนหนังสือแสดง
ความยินยอมของบริษัทที่ผูนั้นเปนตัวแทนประกันวินาศภัยอยูแลวพรอมดวยหนังสือแสดงความ
ตองการของบริษัทใหมที่ตองมีขอความแสดงไวดวยวาบริษัทใหมนั้นไดทราบแลววาผูขอเปน
ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทใดอยูแลว เมื่อนายทะเบียนไดออกใบอนุญาตแลว ใหแจง
บริษัทที่เก่ียวของทราบ 

หนังสือแสดงความตองการตามวรรคหนึ่งและหนังสือแสดงความยินยอมตาม
วรรคสาม ใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

 
มาตรา ๖๕/๑๕๒  บริษัทตองรวมรับผิดกับตัวแทนประกันวินาศภัยตอความ

เสียหายที่ตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นไดกอข้ึนจากการกระทําการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของ
บริษัท 

 
มาตรา ๖๕/๒๕๓  ในการปฏิบัติหนาที่หรือกระทําการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย

ของบริษัทตัวแทนประกันวินาศภัยตองไมแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควร
บอกใหแจงและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุใหเส่ือม
สิทธิของผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่เก่ียวของ 

 
มาตรา ๖๖๕๔  ใหตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิรับเบี้ยประกันภัยในนามของ

บริษัท 
ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจทําสัญญาประกันภัยในนามของบริษัทไดเมื่อไดรับ

หนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 
นายหนาประกันวินาศภัยหรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน 

อาจรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทไดเมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคสองและวรรคสามใหทําตามแบบที่นาย

ทะเบียน*กําหนด 

                                                 
๕๑ มาตรา ๖๕ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๒ มาตรา ๖๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๓ มาตรา ๖๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๔ มาตรา ๖๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แมมิไดทําตามแบบที่นายทะเบียน*กําหนดก็ไม
เปนเหตุใหเส่ือมสิทธิของผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่
เก่ียวของ 

*[คําวา “นายทะเบียน” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๖๖/๑๕๕  ตัวแทนประกันวินาศภัยตองแสดงใบอนุญาตเปนตัวแทน

ประกันวินาศภัยทุกครั้งที่มีการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย หรือรับเบี้ยประกันภัยในนาม
ของบริษัท 

ตัวแทนประกันวินาศภัยตองออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัททุกครั้งที่มี
การรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 

 
มาตรา ๖๖/๒๕๖  นายหนาประกันวินาศภัยหรือพนักงานของบริษัทตองแสดง

หนังสือมอบอํานาจจากบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 
นายหนาประกันวินาศภัยหรือพนักงานของบริษัทตองออกเอกสารแสดงการรับ

เงินของบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกพนักงานของบริษัทซึ่งปฏิบัติหนาที่รับเบี้ย

ประกันภัย ณ สํานักงานของบริษัท 
 
มาตรา ๖๗  บุคคลธรรมดาซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย

ไดตองไมเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือเปนกรรมการ ผูจัดการพนักงาน หรือลูกจางของบริษทั
ใด และใหนําความในมาตรา ๖๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) และ (๘) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

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

วินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้เปนผูทําการแทนนิติบุคคลดังกลาว และ 
(๔)๕๗ นิติบุคคลนั้นตองไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศ

ภัยในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
 

                                                 
๕๕ มาตรา ๖๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๖ มาตรา ๖๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๗ มาตรา ๖๗ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



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 
 

มาตรา ๖๘  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติมาตรา ๖๗ ประสงคจะ 
เปนนายหนาประกันวินาศภัย ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียน 

การออกใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันวินาศภัย ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่นายทะเบียน*กําหนด 

คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตตามมาตรานี้ ใหทําตามแบบที่นายทะเบียน
กําหนด 

*[คําวา “นายทะเบียน” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๖๙  นายหนาประกันวินาศภัยตองมีสํานักงานตามที่ระบุไวในคําขอรับ

ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ในกรณียายสํานักงาน ตองแจงตอนายทะเบียนเปน
หนังสือภายในหาวันนับแตวันที่ยาย 

 
มาตรา ๗๐  ใหนายหนาประกันวินาศภัยจัดทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และ

เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบและรายการที่นายทะเบียน*กําหนด 
เมื่อมีเหตุจะตองลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให

นายหนาประกันวินาศภัยลงรายการเกี่ยวกับเหตุนั้นในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเชนวา
นั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีเหตุจะตองลงรายการนั้น 

*[คําวา “นายทะเบียน” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๗๑  ใหนายหนาประกันวินาศภัยเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และ

เอกสารที่เก่ียวกับธุรกิจของตน รวมทั้งเอกสารประกอบการลงสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีไวที่
สํานักงานของตนไมนอยกวาหาปนับแตวันลงรายการครั้งสุดทายในสมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชี
นั้น 

 
มาตรา ๗๒๕๘  ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยและใบอนุญาตเปน

นายหนาประกันวินาศภัยใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตดังกลาว
ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในกําหนดสอง
เดือนกอนใบอนุญาตสิ้นอายุโดยผูขอตออายุใบอนุญาตตองมีหนังสือรับรองวาผานการฝกอบรม
เพ่ิมเติมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผานการ
อบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยประกาศกําหนด 
                                                 

๕๘ มาตรา ๗๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

ถาผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไดตออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดตอกัน
แลวและไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต ใหใบอนุญาตที่ออกใหตอไปมีอายุครั้งละหาป 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗๓  นายหนาประกันวินาศภัยผูใด ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ 

ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจางในบริษัทใด ใหใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยของผูนั้น
ส้ินสุดลง 

 
มาตรา ๗๔  ในกรณีที่บริษัทไดสงมอบกรมธรรมประกันภัยแกผูเอาประกันภัย

หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนั้นแลวก็ดี หรือไดสงมอบแกนายหนาประกันวินาศ
ภัยเพื่อสงมอบแกผู เอาประกันภัยหรือผู รับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนั้นก็ดี ให
สันนิษฐานไวกอนวาผูเอาประกันภัยรายนั้นไดชําระเบี้ยประกันภัยแกบริษัทแลว 

 
มาตรา ๗๕  เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบการปฏิบัติของนายหนาประกันวินาศ

ภัย นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกใหนายหนาประกันวินาศภัยมาใหถอยคํา
หรือส่ังใหสงสมุดทะเบียนสมุดบัญชีหรือเอกสารใด ๆ หรือใหสงรายงานตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนกําหนดเพื่อตรวจสอบ หรือจะเขาไปในสํานักงานของบุคคลดังกลาวในเวลาระหวาง
พระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก เพ่ือตรวจสอบดังกลาวก็ได ในการนี้นายหนาประกันวินาศภัย
ตองอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๗๖๕๙  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกัน

วินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวาตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย 

(๑) กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่นายทะเบียนหรือ

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๗ แลวแตกรณ ี
(๔) ดําเนินงานทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย 

ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือประชาชน 
เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงคําส่ังนั้นไปยัง

ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๗๗  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๗๖ มีสิทธิอุทธรณตอ

รัฐมนตรี*ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี*ใหเปนที่สุด 

                                                 
๕๙ มาตรา ๗๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

*[คําวา “รัฐมนตรี” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๗๘  หามมิใหผูใดชักชวน แนะนํา หรือกระทําดวยประการใด ๆ เพ่ือให

บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในตางประเทศหรือกับบุคคลใด ๆ 
นอกจากผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกกรณีที่นายหนาประกันวินาศภัยซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนใหทําการชี้ชองหรือจัดการใหผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ทําสัญญาประกันตอกับผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยใน
ตางประเทศ 

 
หมวด ๔/๑ 

นักคณติศาสตรประกันภัย๖๐ 
   

 
มาตรา ๗๘/๑  รายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยของ

บริษัทตองผานการรับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย 
 
มาตรา ๗๘/๒  ผูใดจะเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยตองไดรับใบอนุญาตจาก

นายทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๗๘/๓  ผูขอรับใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยตองมี

คุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑) สําเร็จการศึกษาทางคณิตศาสตรประกันภัยตามหลักสูตรหรือวิชาที่นาย

ทะเบียนประกาศกําหนดจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และปฏิบัติงานดานคณิตศาสตร
ประกันภัยหรือสถิติที่เก่ียวของกับการประกันภัยที่นายทะเบียนประกาศกําหนดมาแลวไมนอยกวา
หาป หรือ 

(๒) เปนสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยที่นาย
ทะเบียนประกาศกําหนด 

ประกาศของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

                                                 
๖๐ หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตรประกันภัย มาตรา ๗๘/๑ ถึงมาตรา ๗๘/๑๐ เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

มาตรา ๗๘/๔  ผูขอรับใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยตองไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี ้

(๑) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยหรือ
ความผิดตามมาตรา ๑๐๘/๑ หรือมาตรา ๑๐๘/๒ เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอน
วันขอรับใบอนุญาต 

(๒) เปนบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถ
หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

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

กอนวันขอรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๗๘/๕  ใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยใหมีอายุสองปนับแต

วันที่ออกใบอนุญาต 
การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอภายในกําหนดสองเดือน

กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดย่ืนคําขอแลวใหถือวาผูย่ืนคําขออยูในฐานะผูไดรับใบอนุญาต
จนกวาจะไดรับแจงคําส่ังไมอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗๘/๖  นักคณิตศาสตรประกันภัยตองจัดทํารายงานหรือเอกสารที่

เก่ียวของกับรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยหรือรายงานการวิเคราะห
ทางคณิตศาสตรอ่ืน ๆ ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนประกาศกําหนด โดยนายทะเบียนจะ
ใหทําคําช้ีแจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็ได 

 
มาตรา ๗๘/๗  นักคณิตศาสตรประกันภัยตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๗๘/๘  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตร

ประกันภัยเมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวานักคณิตศาสตรประกันภัย 
(๑) ไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๘/๖ หรือมาตรา ๗๘/๗ 
(๒) รับรองรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยโดยขาด

ความระมัดระวัง 
การสั่งพักใชใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนกําหนดเวลาตามที่

เห็นสมควรแตไมเกินครั้งละหนึ่งป 
 



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 ๗๘/๙  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตร
ประกันภัยเมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวานักคณิตศาสตรประกันภัย 

(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗๘/๓ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗๘/
๔ 

(๒) เคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวและกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตาม
มาตรา ๗๘/๘ อีก 

 
มาตรา ๗๘/๑๐  ผูถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนนัก

คณิตศาสตรประกันภัยตามมาตรา ๗๘/๘ หรือมาตรา ๗๘/๙ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๕ 
กองทุนประกันวินาศภัย๖๑ 

   
 

มาตรา ๗๙๖๒  ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนเรียกวา “กองทุนประกันวินาศภัย” มีฐานะ
เปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่ เกิดจากการเอา
ประกันภัย ในกรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
และเพ่ือพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ 

กองทุนไม เปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ 

 
มาตรา ๘๐๖๓  กองทุนประกอบดวย 
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศ

ภัยของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(๒) เงินที่ไดรับตามมาตรา ๕๘ 
(๓) เงินที่ไดรับตามมาตรา ๘๐/๓ 
(๔) เงินเพิ่มที่ไดรับตามมาตรา ๘๐/๔ 
(๕) เงินคาปรับตามมาตรา ๑๑๑ หลังจากหักเงินสินบนรางวัลและคาใชจายใน

การดําเนินงานแลว 
(๖) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูมอบให 

                                                 
๖๑ หมวด ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๒ มาตรา ๗๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๓ มาตรา ๘๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

(๗) ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
(๘) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
 
มาตรา ๘๐/๑๖๔  กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหง

วัตถุประสงคตามมาตรา ๗๙ อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) ใหบริษัทกูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

กองทุน 
(๔) ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน 
(๕) กระทําการอื่นใดที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกองทุน 
 
มาตรา ๘๐/๒๖๕  เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหความชวยเหลือเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย

ในกรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
(๒) เปนคาใชจายในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงและ

เสถียรภาพ ทั้งนี้ ไมเกินวงเงินที่ไดรับตามมาตรา ๘๐ (๑) และ (๒) 
(๓) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน และคาใชจายอื่นที่ เ ก่ียวกับหรือ

เก่ียวเนื่องกับการจัดกิจการของกองทุน ทั้งนี้ ไมเกินอัตราที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
 
มาตรา ๘๐/๓๖๖  ใหบริษัทนําสงเงินเขากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี อัตราดังกลาวตองไมเกินรอยละศูนยจุดหาของ
เบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับในรอบระยะเวลาหกเดือนกอนหนางวดที่ตองนําสงเงินเขากองทุน 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการนําสงเงินเขากองทุน ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินและทรัพยสินเพียงพอที่จะดําเนินการตามวัตถุประสงค
แลว คณะกรรมการดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะประกาศลดอัตราหรืองดการนําสงเงินเขา
กองทุนก็ได 

 
มาตรา ๘๐/๔๖๗  บริษัทใดไมนําเงินสงเขากองทุนใหถูกตองและครบถวนตาม

มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๘๐/๓ ตองเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งจุดหาตอเดือนของจํานวนเงิน
ที่บริษัทนั้นนําสงไมถูกตองหรือไมครบถวน เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 
                                                 

๖๔ มาตรา ๘๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๕ มาตรา ๘๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๖ มาตรา ๘๐/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวามีเหตุสุดวิสัยทําใหบริษัทไมสามารถนําเงินสงเขา
กองทุนไดตามที่กําหนดในมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๘๐/๓ และบริษัทไดนําเงินสงเขากองทุน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ครบกําหนด เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหลดลงเหลือรอยละหนึ่ง 

ในระหวางที่บริษัทไมนําสงเงินเขากองทุนหรือไมชําระเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ให
นายทะเบียนมีคําส่ังหามบริษัทนั้นดําเนินการขยายธุรกิจ ทั้งนี้ จนกวาบริษัทจะนําเงินสงเขากองทนุ
และชําระเงินเพิ่มใหถูกตองและครบถวน และนายทะเบียนไดยกเลิกคําส่ังหามบริษัทดําเนินการ
ขยายธุรกิจ 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ กรณีใดเปนการขยายธุรกิจตามวรรคสาม ใหนํา
บทบัญญัติในมาตรา ๒๗/๖ วรรคสอง และบทกําหนดโทษในการฝาฝนมาตรา ๒๗/๖ วรรคหนึ่ง 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๙/๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๐/๕๖๘  ในกรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตและจํานวน

เงินที่ไดรับชําระหนี้ตามมาตรา ๒๖ มีไมเพียงพอ ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการ
เอาประกันภัยมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากกองทุน 

จํานวนเงินที่เจาหนี้แตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากกองทุน เมื่อรวมกับจํานวน
เงินที่ไดรับชําระหนี้ตามมาตรา ๒๖ แลว ตองไมเกินมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย หากมูลหนี้
ที่เกิดจากการเอาประกันภัยทุกสัญญารวมกันมีจํานวนเกินหนึ่งลานบาท ก็ใหมีสิทธิไดรับชําระหนี้
เพียงหนึ่งลานบาท 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจายเงิน และมูลหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัยตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘๐/๖๖๙  เพ่ือความเปนธรรม คณะกรรมการดวยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดจํานวนเงินที่จะจายใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการ
เอาประกันภัยใหสูงกวาที่กําหนดไวในมาตรา ๘๐/๕ วรรคสอง เปนการทั่วไป หรือเปนการเฉพาะ
แกสัญญาประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได 

 
มาตรา ๘๐/๗๗๐  ใหกองทุนเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่

เกิดจากการเอาประกันภัยเทากับจํานวนเงินที่กองทุนไดจายไป และมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในเงิน
จํานวนนั้นจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือผูชําระบัญชี แลวแตกรณี โดยมีบุริมสิทธิเหนือเจาหนี้
สามัญของบริษัทนั้นทั้งหมด 

 

                                                                                                                                            
๖๗ มาตรา ๘๐/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๘ มาตรา ๘๐/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๙ มาตรา ๘๐/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๐ มาตรา ๘๐/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

มาตรา ๘๑๗๑  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหาร
กองทุน” ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปนรองประธานกรรมการ ผูแทนธนาคารแหง
ประเทศไทย ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัยจํานวนสองคน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
จํานวนไมเกินสี่คนเปนกรรมการ 

ใหผูจัดการเปนเลขานุการ 
 
มาตรา ๘๑/๑๗๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ 

หรือในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมให
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่ง
ไดรับแตงตั้งเขารับหนาที่ 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสอง
วาระติดตอกันไมได 

 
มาตรา ๘๑/๒๗๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘๑/๑ 

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

หยอนความสามารถ 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๗) เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 
มาตรา ๘๑/๓๗๔  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

                                                 
๗๑ มาตรา ๘๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๒ มาตรา ๘๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๓ มาตรา ๘๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๔ มาตรา ๘๑/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

(๑) กําหนดนโยบายและออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศในการบริหาร
กิจการของกองทุน 

(๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จัดหาผลประโยชนของกองทุน 

(๓) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการขอรับชําระหนี้และการอนุมัติชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย 

(๔) กําหนดอัตราและระเบียบเกี่ยวกับการใชเงินของกองทุนในการพัฒนาธุรกิจ
ประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใหบริษัทกูยืมเงินตามมาตรา 
๘๐/๑ (๓) 

(๖) กําหนดอัตราคาใชจายในการบริหารกองทุนตามมาตรา ๘๐/๒ (๓) 
(๗) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูจัดการ 
(๘) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือเก่ียวเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

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

คณะกรรมการ 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจขอใหนาย

ทะเบียนบริษัท หรือบุคคลใดมาชี้แจง ใหสงเอกสารหรือพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได 

 
มาตรา ๘๑/๔๗๕  การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ถาประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๘๑/๕๗๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ

บริหารกองทุนมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดําเนินการตามที่คณะ
กรรมการบริหารกองทุนมอบหมายได 

                                                 
๗๕ มาตรา ๘๑/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๖ มาตรา ๘๑/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

ให นํ า บทบัญญั ติ ใ นม าตร า  ๘๑/๔  มา ใ ช บั ง คั บแก ก า รปร ะชุ ม ขอ ง
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๑/๖๗๗  ใหประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการของคณะ

กรรมการบริหารกองทุนไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๘๒๗๘  ใหกองทุนมีผูจัดการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุน

แตงตั้ง 
การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการกําหนดเงื่อนไขในการทดลอง

ปฏิบัติงานหรือการทํางานในหนาที่ผูจัดการ ใหเปนไปตามสัญญาจางที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนด โดยใหมีอายุการจางคราวละไมเกินสี่ป และเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาจางแลว 
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะตออายุสัญญาจางอีกก็ได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันไมได 

การทําสัญญาจางผูจัดการ ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจทําสัญญาในนาม
ของกองทุน 

ใหผูจัดการไดรับเงินคาจาง คาตอบแทน และเงินอื่นตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกําหนด 

 
มาตรา ๘๒/๑๗๙  ผูไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(๓) สามารถปฏิบัติงานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา 
 
มาตรา ๘๒/๒๘๐  นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘๒/๑ แลว ผูไดรับการแตงตั้ง

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

ทองถ่ินรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(๔) เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๕) ดํารงตําแหนงอ่ืนใดในนิติบุคคลที่มีการประกอบกิจการในลักษณะที่เปนการ

แขงขันกับกองทุน 
                                                 

๗๗ มาตรา ๘๑/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๘ มาตรา ๘๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๙ มาตรา ๘๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๐ มาตรา ๘๒/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

(๖) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระทําใหแกกองทุน
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายใหเปน
กรรมการในบริษัทที่กองทุนเปนผูถือหุน 

 
มาตรา ๘๒/๓๘๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามอายุการจาง ผูจัดการพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘๒/๑ หรือมาตรา ๘๒/๒ 
(๔) คณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติเห็นสมควรใหเลิกจาง 
 
มาตรา ๘๒/๔๘๒  ในกิจการของกองทุนที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูจัดการ

เปนผูแทนของกองทุน การปฏิบัติงานของผูจัดการและการมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติงานแทนให
เปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

นิติกรรมหรือการใดที่กระทําโดยฝาฝนขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ยอมไมผูกพัน
กองทุน เวนแตคณะกรรมการบริหารกองทุนจะใหสัตยาบัน 

 
มาตรา ๘๓๘๓  ใหกองทุนวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีตามหลักสากล มีการ

สอบบัญชีภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ 
(๑) การรับและจายเงิน 
(๒) สินทรัพยและหนี้สินซึ่งแสดงการเงินที่เปนอยูตามจริงและตามที่ควร พรอม

ดวยขอความอันเปนเหตุที่มาของรายการนั้น 
 
มาตรา ๘๓/๑๘๔  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีที่สํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินใหความเห็นชอบ เปนผูสอบบัญชีของกองทุน 
 
มาตรา  ๘๓/๒๘๕  ผู สอบบัญชีตองทํ ารายงานผลการสอบบัญชี เสนอ

คณะกรรมการบริหารกองทุนภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปบัญชี และใหสงสําเนารายงาน
ดังกลาวตอคณะกรรมการและรัฐมนตรีดวย 

 
หมวด ๖ 

                                                 
๘๑ มาตรา ๘๒/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๒ มาตรา ๘๒/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๓ มาตรา ๘๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๔ มาตรา ๘๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๕ มาตรา ๘๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๘๔  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗ วรรคหา มาตรา ๘ 

มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดตาม
มาตรา ๖ วรรคสี่ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง หรือเง่ือนไขที่นายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๓๑ (๑๐) 
วรรคสอง หรือมาตรา ๓๓ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และ
ถาเปนกรณีกระทําความผิดตอเนื่องใหปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๘๕  บริษัทใดไมตรวจสอบทะเบียนผูถือหุน หรือไมแจงผูถือหุนอันเปน

การไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท ในกรณีที่
เปนการกระทําความผิดตอเนื่องใหปรับอีกวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๘๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาปหรือ

ปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไมเกินวันละสองหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๘๗๘๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับตั้งแตสอง

หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 
ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยผูใดใชช่ือหรือคําแสดงชื่อ

ในธุรกิจฝาฝนหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๘ วรรค
สอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๘๘๗  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๘ มาตรา 

๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ วรรค
หนึ่งหรือไมวางเงินสํารองประกันภัยตามมาตรา ๒๔ หรือไมปฏิบัติตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๓๗ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และถาเปนกรณีการกระทําความผิดตอเนื่อง ใหปรับอีกไม
เกินวันละสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๘๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 

                                                 
๘๖ มาตรา ๘๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๗ มาตรา ๘๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

มาตรา ๘๙/๑๘๘  บริษัทใดฝาฝนมาตรา ๒๗ วรรคหา มาตรา ๒๗/๑ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๒๗/๓ มาตรา ๒๗/๔ หรือมาตรา ๒๗/๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสน
บาท 

 
มาตรา ๙๐๘๙  บริษัทใดออกกรมธรรมประกันภัย หรือเอกสารประกอบหรือแนบ

ทายกรมธรรมประกันภัยโดยฝาฝนมาตรา ๒๙ หรือกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยฝาฝนมาตรา 
๓๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท 

 
มาตรา ๙๐/๑๙๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๕/๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๙๐/๒๙๑  ผูประเมินวินาศภัยผูใดทํารายงานการตรวจสอบและประเมิน

วินาศภัยอันเปนเท็จตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๑  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหา

หมื่นบาท 
 
มาตรา ๙๒  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง

แสนบาท 
 
มาตรา ๙๓๙๒  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗/๕ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๐/๒ มาตรา ๕๔ วรรคสอง หรือไม
ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๙ หรือคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๕๐/๑ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
อยู 

มาตรา ๙๔  บริษัทใดไมยอมใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูสมุดทะเบียนหรือไมยอม
คัดสําเนารายการใหตามที่ผูมีสวนไดเสียรองขอตามมาตรา ๔๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพัน
บาท 

 

                                                 
๘๘ มาตรา ๘๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๙ มาตรา ๙๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๐ มาตรา ๙๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๑ มาตรา ๙๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๒ มาตรา ๙๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

มาตรา ๙๕  บริษัทใดจงใจแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดความจริงที่ตอง
บอกใหแจงในการยื่นรายการ หรือใหคําช้ีแจงตามมาตรา ๔๙ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๙๖  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕๑ หรือฝาฝนคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งส่ังตามมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๓ วรรคหา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๙๘๙๓  บริษัทใดฝาฝนมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หาแสนบาท 
 
มาตรา ๙๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๐๙๔  ตัวแทนประกันวินาศภัยผูใดทําสัญญาประกันภัยโดยไมไดรับ

มอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัทตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง หรือนายหนาประกันวินาศภัย หรือ
พนักงานของบริษัทผูใดรับเบี้ยประกันภัยโดยไมไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัทตาม
มาตรา ๖๖ วรรคสามตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๐/๑๙๕  ตัวแทนประกันวินาศภัยผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 

๓๐/๑ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๖/๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบริษัทหรือผูเอา

ประกันภัยตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๐/๒๙๖  นายหนาประกันวินาศภัยหรือพนักงานของบริษัทผูใดไม

ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖/๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 

                                                 
๙๓ มาตรา ๙๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๔ มาตรา ๑๐๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๙๕ มาตรา ๑๐๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๖ มาตรา ๑๐๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (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 
 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบริษัทหรือผูเอา
ประกันภัยตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๑  นายหนาประกันวินาศภัยผูใดไมมีสํานักงานตามที่ระบุไวในคํา

ขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หรือตามที่ไดแจงการยายสํานักงานไวตอนาย
ทะเบียนตามมาตรา ๖๙ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๐๒  นายหนาประกันวินาศภัยผูใดยายสํานักงานโดยไมแจงตอนาย

ทะเบียนตามมาตรา ๖๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๓  นายหนาประกันวินาศภัยผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง 

หรือไมลงรายการในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาหมื่นบาท และปรับอีกไมเกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๑๐๔  นายหนาประกันวินาศภัยผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๕  นายหนาประกันวินาศภัยผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังเรียกของนาย

ทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังเรียกตามมาตรา ๗๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๖  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๗๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๘๙๗  ในกรณีที่บริษัทใดจงใจกระทําความผิดเพราะฝาฝนมาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง หรือจงใจแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือ
ปกปดความจริงที่ตองบอกใหแจงหรือใหทําคําช้ีแจงตามมาตรา ๔๙ หรือไมหยุดรับประกันวินาศ
ภัยเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง กรรมการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของบริษัทนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของบริษัทนั้นดวย 

 

                                                 
๙๗ มาตรา ๑๐๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



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 
 

มาตรา ๑๐๘/๑๙๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗๘/๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๘/๒๙๙  นักคณิตศาสตรประกันภัยผูใดทําคํารับรองรายงานการ

คํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย หรือจัดทํารายงานหรือเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวของกับ
รายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๙ วรรค
สองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๙  ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ในการดําเนินงานของบริษัท กรรมการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในบริษัท

กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามบทบัญญัติในหมวด ๑ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หรือหมวด 
๗ ของลักษณะ ๑๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ 
แหงพระราชบัญญัติ กําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน 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 บริษัทจํากัดสมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.๒๔๙๙ 

(๓) ผูใดเปนผูใชใหกระทําความผิดหรือเปนผูสนับสนุนการกระทําความผิดตาม 
(๑) หรือ (๒) 

ใหถือวากรมการประกันภัย*เปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

ในความผิดตามมาตรานี้ เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟองคดีอาญา ใหพนักงาน
อัยการมีอํานาจเรียกทรัพยสิน หรือราคา หรือคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแทนผูไดรับ
ความเสียหายดวย ในการนี้ใหนําบทบัญญัติวาดวยการฟองคดีแพงที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

*[คําวา “กรมการประกันภัย” ใหหมายความถึง “สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

                                                 
๙๘ มาตรา ๑๐๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๙ มาตรา ๑๐๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 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 ๑๑๐  ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานวาบุคคลใดกระทําความผิดตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๑๐๙ และกรมการประกันภัย*เห็นวาหากปลอยเนิ่นชาไวอาจเกิดความเสียหายแก
ประโยชนของประชาชนใหกรมการประกันภัย*มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลนั้น
หรือทรัพยสินซึ่งตามกฎหมาย อาจถือไดวาเปนของบุคคลนั้น แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกิน
กวาหกเดือนไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลใหคําส่ังยึดหรืออายัดดังกลาว คงมีผล
ตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอ่ืน ในกรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถฟองคดีไดภายในหกเดือน 
ศาลที่มีเขตออํานาจจะสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของกรมการประกันภัย*ก็ได 

ใหกรมการประกันภัย*มี อํานาจแตงตั้ งพนักงานเจาหนาที่ของกรมการ
ประกันภัย*เปนผูดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 

การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาวจะหลบหนีออก
นอกราชอาณาจักร เมื่อกรมการประกันภัย*รองขอ ใหศาลอาญามีอํานาจสั่งหามมิใหบุคคลนั้น
ออกนอกราชอาณาจักรไวกอนได ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน เมื่ออธิบดีกรมการ
ประกันภัย*หรือบุคคลที่อธิบดีกรมการประกันภัย*มอบหมายแจงใหอธิบดีกรมตํารวจทราบ ให
อธิบดีกรมตํารวจมีอํานาจสั่งหามมิใหบุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไวกอนเปนการชั่วคราวได
เปนเวลาไมเกินสิบหาวันจนกวาศาลอาญาจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

ผูใดฝาฝนคําส่ังของศาลอาญาหรือของอธิบดีกรมตํารวจที่ส่ังตามวรรคสี่ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่งลานบาท 

*[คําวา “กรมการประกันภัย” ใหหมายความถึง “สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” และคําวา “อธิบดีกรมการประกันภัย” ใหหมายความ
ถึง “เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยผลของมาตรา 
๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐] 

 
มาตรา ๑๑๑  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ยกเวนมาตรา ๘๖ และมาตรา ๑๑๐ 

ใหคณะกรรมการ*ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได 
คณะกรรมการ*ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนสามคนและคนหนึ่ง

ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เมื่อคณะกรรมการ*ไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผูตองหาไดชําระคาปรับ

ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ*กําหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 
*[คําวา “คณะกรรมการ” ใหหมายความถึง “คณะกรรมการเปรียบเทียบ” โดย

ผลของมาตรา ๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 



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 ๑๑๑/๑๑๐๐  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ถา
มิไดฟองตอศาลหรือมิไดมีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๑๑ ภายในหาปนับแตวันกระทํา
ความผิดเปนอันขาดอายุความ 

 
มาตรา ๑๑๑/๒๑๐๑  ในกรณีที่บริษัท ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกัน

วินาศภัย ผูประเมินวินาศภัย หรือนักคณิตศาสตรประกันภัยผูใด กระทําการอันเปนการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยมีอํานาจประกาศหรือโฆษณาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามดังกลาว โดยระบุรายละเอียด
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามรวมทั้งระบุช่ือบุคคลที่เก่ียวของใหประชาชนทราบได ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๑๑๒  ใหถือวาบรรดาบริษัทที่ไดรับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ และใหถือวาสาขาของบริษัทที่ไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายดังกลาวอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนสาขาของบริษัทที่ไดรับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดไวในการอนุญาต 

 
มาตรา ๑๑๓  บริษัทตามมาตรา ๑๑๒ บริษัทใดไดออกหุนไวแลวโดยไมเปนไป

ตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหบริษัทนั้นดําเนินการแกไขใหถูกตองตามมาตรา ๘ แหง
พระราชบัญญัตินี้ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๑๔  บริษัทตามมาตรา ๑๑๒ บริษัทใดมีผูถือหุนหรือกรรมการที่เปน

บุคคลผูมีสัญชาติไทยต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหคงมีผูถือ
หุนหรือกรรมการที่เปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยในอัตราที่เปนอยูไดตอไป 

 
มาตรา ๑๑๕  ใหบริษัทตามมาตรา ๑๑๒ ที่มีสํานักงานแยกออกจากสํานักงาน

ใหญและประกอบการใด ๆ เพ่ือประโยชนของบริษัทตามมาตรา ๑๑๒ ย่ืนขอรับอนุญาตเปนสาขา
ใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเลิกสํานักงานนั้นเสีย ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และภายในระยะเวลาดังกลาวมิใหถือวาบริษัท
ตามมาตรา ๑๑๒ ฝาฝนมาตรา ๑๖ 

 
                                                 

๑๐๐ มาตรา ๑๑๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๑ มาตรา ๑๑๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

มาตรา ๑๑๖  ใหบริษัทตามมาตรา ๑๑๒ วางหลักทรัพยประกันใหถูกตองตาม
มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงออกตามมาตรา ๑๙ แหง
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๑๗  ใหบริษัทตามมาตรา ๑๑๒ จัดใหมีการดํารงไวซึ่งเงินกองทุนให

ถูกตองตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ ภายในสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๑๘  มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ

แกบรรดาอสังหาริมทรัพยที่บริษัทตามมาตรา ๑๑๒ ไดมาหรือมีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ และตองจําหนายไปตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาปนับแตวันที่เลิกใช
หรือวันที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้น แลวแตกรณี เวนแตอสังหาริมทรัพยที่บริษัทตามมาตรา 
๑๑๒ ไดมาหรือมีอยูกอนวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๑๐ 

 
มาตรา ๑๑๙  มิใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัตินี้มาใช

บังคับแกผูที่เปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของ
บริษัทตามมาตรา ๑๑๒ อยูแลวโดยชอบกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๒๐  คาสินไหมทดแทนที่ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตาม

กรมธรรมประกันภัยหรือผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิไดรับ ซึ่งสิทธิเรียกรอง
เงินนั้นขาดอายุความแลวและอยูในครอบครองของบริษัทในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให
บริษัทตรวจสอบและนําสงเงินดังกลาวเขากองทุนภายในสามเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ และใหนําความในมาตรา ๘๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๑  บริษัทตามมาตรา ๑๑๒ บริษัทใดไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

ประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตอยูแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหบริษัทนั้นประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามใบอนุญาตนั้นตอไปไดภายใตเง่ือนไขดังนี้ 

(๑) หลักทรัพยประกันที่บริษัทตองวางไวกับนายทะเบียนและเงินกองทุนที่
บริษัทดํารงไวตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ตองเปน
หลักทรัพยประกันและเงินกองทุนตางหากจากหลักทรัพยประกันและเงินกองทุนที่บริษัทตาม
มาตรา ๑๑๒ ตองวางและดํารงไวตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 

(๒) ตองแยกรายรับและรายจายของธุรกิจประกันชีวิตออกเปนสวนหนึ่งตางหาก
จากรายรับและรายจายของธุรกิจประกันวินาศภัย 

(๓) ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวารัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตของบริษัทตามมาตรา ๑๑๒ นั้นดวย 

ใหบริษัทตามวรรคหนึ่ง จัดตั้งบริษัทขึ้นใหมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต โดยรับโอนบรรดาทรัพยสิน หนี้สิน ความ



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 
 

รับผิดชอบตามกรมธรรมประกันภัย ตลอดทั้งพนักงานและลูกจางในสวนของธุรกิจประกันชีวิต
ของบริษัทตามมาตรา ๑๑๒ เปนของบริษัทที่ตั้งข้ึนใหมนั้นใหแลวเสร็จภายในแปดปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมจัดตั้งบริษัทขึ้นใหมเพ่ือขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวหรือปฏิบัติฝาฝนมาตรานี้ ใหถือวาใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทตาม
มาตรา ๑๑๒ นั้นเปนอันสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๑๒๒  ในกรณีที่มีเหตุผลอันจําเปน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจขยายระยะเวลาที่

กําหนดตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ได
เมื่อบริษัทตามมาตรา ๑๑๒ รองขอโดยแสดงเหตุผลอันจําเปนใหปรากฏ แตระยะเวลาที่ขยายให
ดังกลาวตองไมเกินสองปนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา 
๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ 

 
มาตรา ๑๒๓  ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาต

เปนนายหนาประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนผูไดรับ
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๒๔  ใหผูไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาต

เปนนายหนาประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๑๐ ในขณะเดียวกัน
แจงการเลิกกระทําการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยอยางใดอยาง
หนึ่งตอนายทะเบียนภายในสองเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อพนระยะ
ดังกลาวหากผูใดมิไดแจงการบอกเลิกการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศ
ภัยอยางใดอยางหนึ่งตอนายทะเบียน ใหถือวาใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยของผูนั้น
ส้ินสุดลงตั้งแตวันสิ้นระยะเวลาใหแจงการบอกเลิกดังกลาว 

 
มาตรา ๑๒๕  ใหบรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือเง่ือนไขในการอนุญาตที่ออก

หรือกําหนด ซึ่งใชบังคับอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือเง่ือนไขที่ออก
หรือกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม๑๐๒ 
   

 
(๑) คําขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภยั  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยกรณีการควบบรษิัท  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
(๔) ใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยไมครบทกุประเภท  ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนญุาตใหเปดสาขาของบริษัท  ๘๐,๐๐๐ บาท 
(๖) การอนญุาตใหยายสํานกังานใหญหรือสาขา  ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๗) คาสมัครสอบความรูเพ่ือขอรับใบอนญุาตเปนตัวแทน 
      ประกนัวนิาศภัยหรือนายหนาประกนัวินาศภัย  ๔๐๐ บาท 
(๘) ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย  ๘๐๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตใหนติบิุคคลเปนนายหนาประกันวินาศภัย  ๔๐,๐๐๐ บาท 
(๑๐) ใบอนญุาตใหบคุคลธรรมดาเปนนายหนาประกนัวินาศภัย  ๘๐๐ บาท 
(๑๑) คําขอรบัใบอนุญาตเปนผูประเมนิวินาศภัย              ๕๐๐ บาท 
(๑๒) คําขอรับใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย              ๕๐๐ บาท 
(๑๓) ใบอนญุาตเปนผูประเมินวินาศภัย              ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๑๔) ใบอนญุาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย              ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๑๕) ใบแทนใบอนญุาตทุกชนิด  ๔๐๐ บาท 
(๑๖) คาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจ 
        ประกันวินาศภัยทุกประเภท  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๗) คาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจ 
        ประกันวินาศภัยไมครบทุกประเภท  ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
(๑๘) การใหตออายุใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย 
        ประเภท ๑ ป  ๔๐๐ บาท 
(๑๙) การใหตออายุใบอนญุาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย 
        ประเภท ๕ ป  ๒,๐๐๐ บาท 
(๒๐) การใหตออายุใบอนญุาตใหนติิบคุคลเปนนายหนา 
        ประกันวินาศภัย ประเภท ๑ ป  ๑๒,๐๐๐ บาท 
(๒๑) การใหตออายุใบอนญุาตใหนติิบคุคลเปนนายหนา 
        ประกันวินาศภัย ประเภท ๕ ป  ๖๐,๐๐๐ บาท 
(๒๒) การใหตออายุใบอนญุาตใหบคุคลธรรมดา 
        เปนนายหนาประกันวินาศภัย ประเภท ๑ ป  ๔๐๐ บาท 

                                                 
๑๐๒ อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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) การใหตออายุใบอนญุาตใหบคุคลธรรมดา 
        เปนนายหนาประกันวินาศภัย ประเภท ๕ ป  ๒,๐๐๐ บาท 
(๒๔) การใหตออายุใบอนญุาตเปนผูประเมินวินาศภัย  ๑๒,๐๐๐ บาท 
(๒๕) การใหตออายุใบอนญุาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย  ๑๒,๐๐๐ บาท 
(๒๖) การขอตรวจดูเอกสาร ครั้งละ  ๑๐๐ บาท 
(๒๗) การคัดหรือรับรองสําเนาเอกสาร หนาละ  ๑๐๐ บาท 
(๒๘) คําขอรบัความเห็นชอบในแบบและขอความแหง 
        กรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบหรือแนบทาย 
        กรมธรรมประกันภัย แบบละ  ๔,๐๐๐ บาท 
(๒๙) คําขอรบัความเห็นชอบการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย แบบละ ๔,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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
ประกันวินาศภัยฉบับปจจุบันไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญญัติหลายประการไมเหมาะสม
กับกาลสมัยและไมสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่กําลังขยายตัวในปจจุบัน
และในอนาคต ประกอบกับไดมีการเปลี่ยนฐานะของสํานักงานประกันภัยเปนกรมการประกันภัย 
ดังนั้น เพ่ือเปนการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ
เก่ียวกับการดําเนินการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความคลองตัวและสามารถอํานวย
ประโยชนแกผูเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น ตลอดจนควรกําหนดขอบเขตอํานาจและหนาที่ของนาย
ทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่เสียใหม เพ่ือใหสามารถควบคุมและกํากับดูแลกิจการธุรกิจ
ประกันวินาศภัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐๑๐๓ 
 

มาตรา ๓  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ และบรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาวใหคงใชบังคับตอไป ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบท
แหงพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือประโยชนแหงการนําพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
ขอบังคับ และคําส่ังตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับ ใหคําบางคําในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบขอบังคับ และคําส่ังนั้น มีความหมายดังตอไปนี้ 

(๑) ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย” ในมาตรา ๕ ใหหมายความถึง 

“รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” 
คําวา “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๗ วรรคสาม มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา 

๒๓มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๕๒ มาตรา 
๕๓มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๘ ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา “อธิบดีกรมการประกันภัย” ในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๑๐ วรรคสี่ ให
หมายความถึง “เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา “นายทะเบียน” ในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๗ มาตรา 
๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา 

                                                 
๑๐๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๙ ก/หนา ๓/๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕๗ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ วรรคสอง และมาตรา ๗๐ ใหหมายความถึง 
“คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา “กรมการประกันภัย” ในมาตรา ๖๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๑๐๙ และมาตรา 
๑๑๐ ใหหมายความถึง “สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๓๑ (๑๗) ใหหมายความถึง “คณะกรรมการ
บริษัท” 

คําวา “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๑๑๑ ใหหมายความถึง “คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ” 

(๒) ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย” ในมาตรา ๖ ใหหมายความถึง 

“รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” 
คําวา “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๘ วรรคสาม มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ 

มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๓ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๙๓ ใหหมายความถึง 
“คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา “อธิบดีกรมการประกันภัย” ในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑๖ ใหหมายความ
ถึง“เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา “นายทะเบียน” ในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา 
๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๑ มาตรา 
๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๓ วรรคสอง มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๗ ใหหมายความถึง 
“คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา “กรมการประกันภัย” ในมาตรา ๖๖ มาตรา ๘๗ มาตรา ๑๑๕ และมาตรา 
๑๑๖ใหหมายความถึง “สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๓๓ (๑๖) ใหหมายความถึง “คณะกรรมการ
บริษัท” 

คําวา “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๕๗ ใหหมายความถึง “คณะกรรมการควบคุม
บริษัท” 

คําวา “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๑๑๗ ใหหมายความถึง “คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ” 

(๓) ในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไข
เ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  (ฉบับที่  ๒) พ .ศ .  ๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย” ในมาตรา ๕ ใหหมายความถึง 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําวา “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ และมาตรา 
๓๔ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําว า  “ปลัดกระทรวงพาณิชย” ในมาตรา  ๖  ใหหมายความถึง  “ปลัด
กระทรวงการคลัง” 

คําวา “อธิบดีกรมการประกันภัย” ในมาตรา ๑๐ ทวิ วรรคหก ใหหมายความถึง
“คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา “อธิบดีกรมการประกันภัย” ในมาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๐ ทวิ 
วรรคสามใหหมายความถึง “เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย” 

คําวา “กรมการประกันภัย” ในมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ และมาตรา 
๓๔ใหหมายความถึง “สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา “ผูแทนกระทรวงการคลัง” ในมาตรา ๖ ใหหมายความถึง “ผูแทนกระทรวง
พาณิชย” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยไดพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว รูปแบบการประกันภัยมีความหลากหลาย มีเงิน
หมุนเวียนในธุรกิจนี้หลายหมื่นลานบาทในแตละป และผูเอาประกันภัยไดเพ่ิมจํานวนขึ้นเปนอยาง
มาก การประกอบธุรกิจประกันภัยจึงมีลักษณะเปนธุรกรรมทางการเงินประเภทหนึ่งซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศและตอผูเอาประกันภัยซึ่งเปน
ผูบริโภค องคกรกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงตองมีความคลองตัวเพื่อใหทันตอ
พัฒนาการของธุรกิจนี้ และตองมีอิสระในการดําเนินงาน เพ่ือใหการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
เปนไปตามหลักวิชาการดานการประกันภัย แตการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยใน
ปจจุบันเปนอํานาจหนาที่ของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ซึ่งไมสอดคลองกับลักษณะ
ของการประกอบธุรกิจประกันภัยที่เปนธุรกรรมทางการเงินที่ควรอยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลัง นอกจากนี้ กรมการประกันภัยมีฐานะเปนสวนราชการจึงไมมีความคลองตัวและ
ขาดความเปนอิสระในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนั้น เพ่ือใหการกํากับดูแล
การประกอบธุรกิจประกันภัยและการคุมครองสิทธิของผูเอาประกันภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
กรณีจึงสมควรใหมีคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่มีความเปน
อิสระและคลองตัวในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นเปนการเฉพาะ  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๐๔ 
 

                                                 
๑๐๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๗ ก/หนา ๕๙/๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๕๖  ใหถือวาบรรดาบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศ
ภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ และใหถือวาสาขาของบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวอยูกอน
หรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนสาขาของบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดไวในการอนุญาต 

ในกรณีบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปนบริษัทจํากัด ใหดําเนินการ
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดใหแลวเสร็จภายในหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหบริษัทสามารถประกอบกิจการ
ตามปกติตอไปไดแตจะดําเนินการขยายธุรกิจไมไดจนกวาจะดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัด ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามป หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวใหใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทนั้นสิ้นอายุ และ
ใหถือวาบริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

การดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามวรรคสองใหดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ กรณีใดเปนการขยายธุรกิจตามวรรคสอง ใหนํา
บทบัญญัติในมาตรา ๒๗/๖ วรรคสอง และบทกําหนดโทษในการฝาฝนมาตรา ๒๗/๖ วรรคหนึ่ง 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๙/๑ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๗  ภายในหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบริษัทตาม

มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตินี้ ดําเนินการแกไขสัดสวนผูถือหุนหรือกรรมการให
เปนไปตามที่กําหนดในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว 
ใหบริษัทสามารถประกอบกิจการตอไปไดแตจะเปดสาขาเพิ่มมิได 

 
มาตรา ๕๘  ในระหวางการดําเนินการแปรสภาพบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชน

จํากัดตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) การโอนหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนระหวางบริษัทจํากัดกับ

บริษัทจํากัดหรือบริษัทจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศ
ภัย ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๓/๑ และมาตรา ๑๓/๓ แหงพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๒) การควบบริษัทจํากัดเขากันใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
แตบริษัทที่ตั้งข้ึนใหมตองจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จํากัด และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓/๒ วรรคสองและวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๓) การควบเขากันระหวางบริษัทจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัดใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓/๒ วรรคสองและวรรค
สาม แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

(๔) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทจํากัดตามมาตรา ๕๒ วรรคสองหรือวรรค
สาม แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๒๒๐ 
มาตรา ๑๒๒๔ มาตรา ๑๒๒๕ และมาตรา ๑๒๒๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใช
บังคับ 

(๕) การชําระบัญชีหรือการแกไขหนังสือบริคณหสนธิในกรณีที่บริษัทจํากัดที่
ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศ
ภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่คณะกรรมการยังมิไดออกประกาศเก่ียวกับเงินกองทุนตาม

มาตรา  ๒๗ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ .ศ .  ๒๕๓๕ ซึ่ งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ หรือออกประกาศแลวแตยังไมมีผลใชบังคับ ใหบริษัทถือปฏิบัติโดยดํารง
เงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปพลางกอน 

การดําเนินการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสาม
ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๐  บรรดาอสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของบริษัทตามมาตรา ๓๑ (๑๐) 

แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การ
จําหนายอสังหาริมทรัพยดังกลาวใหเปนไปตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
มาตรา ๖๑  ใหบริษัทตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตินี้

ดําเนินการใหมีกรรมการผูจัดการ บุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือที่ปรึกษาของ
บริษัทมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในสองปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีที่ยังมิไดออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตหรือการขอตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๗๒ แหง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ หรือมีการ
ออกประกาศแลวแตยังไมมีผลใชบังคับ การพิจารณาอนุญาตใหเปนไปตามมาตรา ๖๕ หรือ
มาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แลวแตกรณี 

 
มาตรา  ๖๓   ผู ใดทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยอยู ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๓ ใหย่ืนคํา
ขอรับใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ตอนายทะเบียนภายในสามปนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อย่ืนคําขอแลวใหทําหนาที่ตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงคําส่ัง
ไมอนุญาตจากนายทะเบียน 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดทําหนาที่รับรองรายงานคํานวณความรับผิดตามกรมธรรม

ประกันภัยของบริษัทอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหทําหนาที่ดังกลาวตอไปไดอีกแปดป 
 
มาตรา ๖๕  ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยโอนเงิน ทรัพยสิน และหนี้ของกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเปนของกองทุนประกันวินาศภัย 

 
มาตรา ๖๖  ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมในบัญชีทายพระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้
แทน 

 
มาตรา ๖๗  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ เง่ือนไข หรือคําส่ังที่ออกตาม

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ เง่ือนไข 
หรือคําส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ เง่ือนไข หรือคําส่ังตามวรรคหนึ่ง ให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใชบังคับมานาน และปรากฏวาหลักเกณฑเก่ียวกับการกํากับดูแลบริษัท
ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกัน
วินาศภัยในพระราชบัญญัติดังกลาวไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันและไมเพียงพอที่จะ
คุมครองประชาชนและผูเอาประกันภัย ดังนั้น สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
นี้ใหเหมาะสมยิ่งข้ึนเพื่อคุมครองประชาชนและผูเอาประกันภัย และพัฒนาการประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 
ปญญา/แกไข 

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 
 


