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พระราชบัญญัติ 
ประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑   มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เ รียกวา   “พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  “บริษัท”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““บริษัท”  หมายความวา  บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ตามพระราชบัญญัตินี้  และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ดวย” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “เงินกองทุน”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  “กองทุน”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““กองทุน”  หมายความวา  กองทุนประกันวินาศภัย” 
มาตรา ๖ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา  “คณะกรรมการ”  ระหวางคําวา  “นายหนาประกันวินาศภัย”  

และ  “กองทุน”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
““คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย” 
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  “นายทะเบียน”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบญัญติั

ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
““นายทะเบียน”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย  หรือผู ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มอบหมาย” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ
แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้  
และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กับออกประกาศตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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มาตรา ๖ การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะกระทําไดเมื่อไดจัดต้ังข้ึนในรูปบริษัท
มหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  และโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
ประกันวินาศภัยจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามวรรคหนึ่ง  ใหผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทย่ืน 
คําขอรับใบอนุญาตตอรัฐมนตรี  และเมื่อรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาอนุมัติให 
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแลว  ใหผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด  
และดําเนินการวางหลักทรัพยประกันตามมาตรา  ๑๙  พรอมทั้งดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนตามมาตรา  ๒๗  
ภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัดแลว 

เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา  ผูย่ืนคําขออนุญาตไดดําเนินการตามที่กําหนดในวรรคสองแลว
ใหออกใบอนุญาตใหแกบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดต้ังข้ึน 

ในกรณีที่บริษัทมหาชนจํากัดไมสามารถวางหลักทรัพยหรือดํารงเงินกองทุนตามระยะเวลา 
ที่กําหนดไว  ใหถือวาการอนุมัติใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยส้ินผล 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  และในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขไวดวยก็ได” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘  หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของบริษัทตองเปนหุนชนิดระบุชื่อผูถือและมีมูลคาหุน
ที่จดทะเบียนไวไมเกินหุนละหนึ่งรอยบาท 

การออกหุนบุริมสิทธิตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด   
ทั้งนี้  นายทะเบียนจะกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขเพื่อคุมครองประโยชนของผูเอาประกันภัย 
โดยไมขัดตอกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดก็ได 

มาตรา ๙ บริษัทตองมีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยไมตํ่ากวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด และมีบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  หรือ  (๑)  และ  (๒)  ถือหุนรวมกันเกินรอยละเจ็ดสิบหาของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด 

(๑) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย  หรือหางหุนสวนสามัญซ่ึงไมจดทะเบียนที่ผู เปน 
หุนสวนทั้งหมดมีสัญชาติไทย 
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(๒) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (ก) มีบุคคลตาม  (๑)  ถือหุนอยูเกินรอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและ

จําหนายไดแลวทั้งหมด  หรือ 
 (ข) มีบุคคลตาม  (๑)  หรือนิติบุคคลตาม  (๒)  (ก)  หรือบุคคลตาม  (๑)  และนิติบุคคล

ตาม  (๒)  (ก)  ถือหุนอยูเกินรอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด 
ในกรณีที่ เห็นสมควรคณะกรรมการอาจอนุญาตใหบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยถือหุนไดถึง 

รอยละส่ีสิบเกาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด  และใหมีกรรมการ 
เปนบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยไดเกินกวาหนึ่งในสี่แตไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดได   
ทั้งนี้  การพิจารณาอนุญาตใหนําหลักเกณฑการถือหุนของบุคคลตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่บริษัทมีฐานะหรือการดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจผอนผันใหบริษัท 
มีผูถือหุนหรือกรรมการแตกตางไปจากที่กําหนดตามวรรคสองได  ในการผอนผันนั้นจะกําหนดหลักเกณฑ
หรือเง่ือนเวลาไวดวยก็ได” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๓  การโอนหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวน  หรือการควบกันของบริษัท 
ใหกระทําไดเฉพาะกับบริษัทดวยกันเทานั้น 

ในกรณีที่บริษัทประสงคจะโอนหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวน  หรือควบกัน 
ตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการบริษัทดังกลาวรวมกันจัดทําโครงการแสดงรายละเอียดการดําเนินงาน
เสนอตอคณะกรรมการ   ทั้งนี้  ในการใหความเห็นชอบคณะกรรมการจะกําหนดเง่ือนไขอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่เห็นควรเพื่อคุมครองประโยชนของผูเอาประกันภัยหรือเพื่อความมั่นคงของการดําเนินกิจการ 
ของบริษัทดวยก็ได” 

มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๓/๑  มาตรา  ๑๓/๒  และมาตรา  ๑๓/๓   
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๑๓/๑  การโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวน  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตามมาตรา  ๑๓  วรรคสองแลว  ใหดําเนินการโอนกิจการได  ทั้งนี้  การโอนสิทธิเรียกรองในการโอน



หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

กิจการไมตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา  ๓๐๖  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
แตไมกระทบกระเทือนสิทธิของลูกหนี้ที่จะยกขอตอสูตามมาตรา  ๓๐๘  วรรคสอง  แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 

ในกรณีเปนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทใหถือวาการโอนมีผลสมบูรณ  เมื่อบริษัทที่โอน
และบริษัทที่รับโอนไดปฏิบัติตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๑๓  วรรคสองแลว  และ
ใหมีผลเปนการยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่ออกใหแกบริษัทที่โอนกิจการนั้น 

มาตรา  ๑๓/๒  การควบบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
การควบบริษัทตามวรรคหนึ่ง  ใหมีผลสมบูรณเมื่อบริษัทที่จะควบกันไดปฏิบัติตามเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๑๓  วรรคสองแลว  และใหถือวาบริษัทที่ควบกันไดรับอนุมัติ 
ใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง 

เมื่อไดมีการจดทะเบียนการควบบริษัท  และดําเนินการวางหลักทรัพยประกันตามมาตรา  ๑๙  
พรอมทั้งดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนตามมาตรา  ๒๗  แลว  ใหรัฐมนตรีออกใบอนุญาตใหแกบริษัทที่ควบกัน  
และใหมีผลเปนการยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่ออกใหแกบริษัทเดิม 

มาตรา   ๑๓/๓   ในการโอนกิจการของบริษัทใหแกบริษัทอื่นทั้งหมดหรือบางสวนหรือ 
การควบบริษัท  หากมีการโอนสินทรัพยที่มีหลักประกันเปนอยางอื่นที่มิใชสิทธิจํานอง  สิทธิจํานํา 
หรือสิทธิอันเกิดข้ึนแตการค้ําประกันซ่ึงยอมตกไปไดแกผูรับโอนตามมาตรา  ๓๐๕  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยแลว  ใหหลักประกันเปนอยางอื่นนั้นตกแกบริษัทที่รับโอนกิจการหรือ 
บริษัทที่ควบกัน   แลวแตกรณี” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔  นอกจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  บริษัทตองเสีย
คาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกป  เวนแตปที่ออกใบอนุญาต 

บริษัทใดไมชําระคาธรรมเนียมรายปภายในสามเดือนนับแตวันส้ินปปฏิทิน  ใหนายทะเบียน 
มีคําส่ังหามบริษัทนั้นดําเนินการขยายธุรกิจ  ทั้งนี้  จนกวาบริษัทจะชําระคาธรรมเนียมใหถูกตอง 
และครบถวน  และนายทะเบียนไดยกเลิกคําส่ังหามบริษัทดําเนินการขยายธุรกิจ 



หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้  กรณีใดเปนการขยายธุรกิจตามวรรคสอง  ใหนําบทบัญญัติ 
ในมาตรา  ๒๗/๖  วรรคสอง  และบทกําหนดโทษในการฝาฝนมาตรา  ๒๗/๖  วรรคหนึ่ง  ตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา  ๘๙/๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๖  บริษัทตามมาตรา  ๖  ที่จะเปดสาขา  ยายที่ต้ังสํานักงานใหญ  หรือสํานักงานสาขา   

หรือเลิกสาขา  ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน   และใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๗  วรรคหก   
มาใชบงัคับโดยอนุโลม 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

มาตรา  ๑๗  หามมิใหผูใดทําการเปนผูรับประกันภัยโดยทําสัญญาประกันภัยกับบุคคลใด ๆ  
เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

หามมิใหผูใดใชกรมธรรมประกันภัยของบริษัทซ่ึงตนไมมีสิทธิใชตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคสองของมาตรา   ๑๘   แหงพระราชบัญญัติ 

ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“การใชชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจของตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย

ตาม  (๕)  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนด” 
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๒๓  ใหบริษัทจัดสรรเงินสํารองดังตอไปนี้ 
(๑) เงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท 
(๒) เงินสํารองสําหรับคาสินไหมทดแทน  และ 
(๓) เงินสํารองเพื่อการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
เงินสํารองตามวรรคหนึ่งจะเปนเงินสด  พันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือทรัพยสินอยางอื่นก็ได  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  และสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด” 



หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด  ๑/๑  การดํารงเงินกองทุนและสินทรัพยสภาพคลอง  

มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๗/๑  มาตรา  ๒๗/๒  มาตรา  ๒๗/๓  มาตรา  ๒๗/๔  มาตรา  ๒๗/๕  มาตรา  ๒๗/๖  
และมาตรา  ๒๗/๗  แหงพระราชบัญญัติประกนัวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“หมวด  ๑/๑ 
การดํารงเงินกองทุนและสินทรัพยสภาพคลอง 

 
 

มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน  
รวมทั้งหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัท 

บริษัทตองดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเปนอัตราสวนกับ
สินทรัพย  หนี้สิน  ภาระผูกพัน  หรือความเสี่ยงตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

การกําหนดอัตราการดํารงเงินกองทุนตามวรรคสอง  คณะกรรมการจะกําหนดตามขนาดหรือ
ประเภทของสินทรัพย  หนี้สิน  ภาระผูกพัน  หรือความเสี่ยงรวมทุกประเภท  หรือแตละประเภทก็ได  

ในกรณีที่บริษัทมีการซื้อหุนคืนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  มิใหนับหุนที่ซ้ือคืนนั้น
เปนสวนหนึ่งของเงินกองทุน  โดยใหหักเงินกองทุนออกตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หามบริษัทนําเงินกองทุนไปใชกอภาระผูกผัน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา  ๒๗/๑  บริษัทตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนอัตราสวนกับสินทรัพย  หนี้สิน  
ภาระผูกพัน  หรือเงินสํารองตามมาตรา  ๒๓  ซ่ึงตองไมตํ่ากวาอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

การกําหนดอัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการจะกําหนด 
แตเพียงบางประเภทหรือทุกประเภท  หรือจะกําหนดอัตราสวนของแตละประเภทในอัตราใดก็ได 

อัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลองที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรานี้  ถาเปนการเพิ่มอัตราดังกลาว
ตองประกาศลวงหนากอนวันใชบังคับไมนอยกวาหกสิบวัน 

มาตรา  ๒๗/๒  สินทรัพยสภาพคลองไดแก 



หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) เงินสด  หรือเงินฝากธนาคารตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

(๒) หลักทรัพยรัฐบาลไทย  หรือหลักทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย 
(๓) หุนกูหรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลัง  ธนาคารแหงประเทศไทย  หรือกองทุนเพื่อการฟนฟู

และพัฒนาระบบสถาบันการเงินคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ย 
(๔) สินทรัพยอื่นตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
สินทรัพยสภาพคลองตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ตองปราศจากภาระผูกพันและสามารถ 

โอนเปลี่ยนมือได 
มาตรา  ๒๗/๓  บริษัทตองบริหารสินทรัพย  หนี้สิน  ภาระผูกพัน  และเงินสํารองตามมาตรา  ๒๓  

ใหมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรับชําระเบี้ยประกันภัย  การกูยืมเงิน  หรือการรับเงินจากผูเอาประกันภัย
หรือประชาชนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา  ๒๗/๔  ใหบริษัทจัดสรรสินทรัพยไวสําหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย  
ทั้งนี้  ตามประเภท  ชนิด  และสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ใหบริษัทนําเงินสํารองตามมาตรา  ๒๓  ยกเวนสวนที่บริษัทวางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา  ๒๔  
และสินทรัพยตามวรรคหนึ่งฝากกับสถาบันการเงินหรือดําเนินการอยางอื่น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หามบริษัทนําสินทรัพยตามวรรคสองไปใชกอภาระผูกพัน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ   
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา  ๒๗/๕  ใหบริษัทจัดทํารายงานการดํารงเงินกองทุนเสนอตอนายทะเบียนทุกเดือน 
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

ในกรณีที่เงินกองทุนของบริษัทใดลดลงต่ํากวาเงินกองทุนที่ตองดํารงไวตามมาตรา  ๒๗  
วรรคสอง  ใหบริษัทเสนอโครงการ  เพื่อแกไขฐานะเงินกองทุนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
จากนายทะเบียนหรือวันที่ผูสอบบัญชีหรือบริษัทตรวจพบ  

โครงการตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองประกอบดวยรายการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ข้ันตอนที่จะเพิ่มเงินกองทุนใหเพียงพอ 



หนา   ๖๗ 
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(๒) ระดับเงินกองทุนที่คาดวาจะดํารงในแตละไตรมาสภายในระยะเวลาของโครงการ 
(๓) ประเภทและธุรกิจที่จะประกอบการ 
(๔) ระยะเวลาของโครงการซึ่งตองไมเกินหนึ่งป 
ในการพิจารณาใหความเห็นชอบนายทะเบียนจะตองพิจารณาและแจงใหบริษัททราบภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับโครงการ  ทั้งนี้  การใหความเห็นชอบจะกําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลา 
ไวดวยก็ได 

ในกรณีที่นายทะเบียนไมใหความเห็นชอบโครงการ  หรือบริษัทไมเห็นดวยกับเง่ือนไข  หรือ
เง่ือนเวลาที่นายทะเบียนกําหนด  ใหบริษัทมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต 
วันที่ไดรับแจง  และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ 
ไดรับอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
มาตรา  ๒๗/๖  ในระหวางดําเนินการตามโครงการที่ไดรับความเห็นชอบตามมาตรา  ๒๗/๕  

บริษัทสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ  แตจะดําเนินการขยายธุรกิจไมไดจนกวาจะสามารถ 
ดํารงเงินกองทุนไดตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง 

การขยายธุรกิจของบริษัทตามวรรคหนึ่งใหหมายถึง 
(๑) การรับประกันภัยรายใหม  หรือการขยายวงเงินการรับประกันภัยของกรมธรรมประกันภัย 

ที่มีอยู 
(๒) การเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท 
(๓) การกอภาระผูกพันเพิ่มเติม  เวนแตเปนการดําเนินการตามภาระผูกพันที่มีอยู 
(๔) การทําสัญญาแตงต้ังตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยเพิ่มเติม 
(๕) การรับโอนกิจการของบริษัท 
กรณีใดเปนการเพิ่มความเสี่ยงตาม  (๒)  หรือเปนการกอภาระผูกพันเพิ่มเติมตาม  (๓)   

ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
มาตรา  ๒๗/๗  ใหนายทะเบียนพิจารณาดําเนินการตามมาตรา  ๕๒  เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  

ดังตอไปนี้ 
(๑) บริษัทไมเสนอโครงการตามมาตรา  ๒๗/๕  ตอนายทะเบียนภายในกําหนดเวลา 



หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) บริษัทไมดําเนินการตามโครงการ  หรือดําเนินการไมเปนไปตามโครงการที่ไดรับ 
ความเห็นชอบตามมาตรา  ๒๗/๕  ทั้งนี้  ตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

(๓) โครงการที่เสนอตามมาตรา  ๒๗/๕  ไมไดรับความเห็นชอบและบริษัทไมย่ืนอุทธรณ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  หรือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ” 

มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๓๐/๑  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๓๐/๑  ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา  หรือหนังสือชักชวนเปนสวนหนึ่งของ
กรมธรรมประกันภัย  หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความในกรมธรรมประกันภัย   
ใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย  แลวแตกรณี 

หามตัวแทนประกันวินาศภัยนําขอความหรือภาพโฆษณา  หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับ
ความเห็นชอบจากบริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย” 

มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความใน  (๑๗)  ของมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑๗)  ขายหรือใหอสังหาริมทรัพยใด ๆ  หรือสังหาริมทรัพยที่มีมูลคารวมกันสูงกวาที่ 
นายทะเบียนกําหนดแกกรรมการบริษัท  หรือซ้ือทรัพยสินจากกรรมการบริษัท  ทั้งนี้  รวมถึงบุคคล 
ที่เกี่ยวของกับกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  เวนแตจะไดรับความยินยอมจาก
คณะกรรมการบริษัทและไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน” 

มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๓  บริษัทตองจําหนายอสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของบริษัทตามมาตรา  ๓๑  (๑๐)  
ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) อสังหาริมทรัพยที่บริษัทมีไวเพื่อใชเปนสถานที่สําหรับประกอบธุรกิจหรือสําหรับใช 
เพื่อสวัสดิการของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท  หรือเพื่อใชสําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น 
ตามมาตรา  ๓๑  (๑๐)  (ก)  หรือ  (ข)  ถามิไดใชอสังหาริมทรัพยดังกลาวแลวใหจําหนายภายในหาป 
นับแตวันที่เลิกใช 



หนา   ๖๙ 
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(๒) อสังหาริมทรัพยที่บ ริษัทไดมาจากการรับชํ าระหนี้   หรือจากการบังคับจํานอง 
ตามมาตรา  ๓๑  (๑๐)  (ค)  ใหจําหนายภายในหาปนับแตวันที่ไดมา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก 
นายทะเบียนใหมีไวเพื่อใชในกิจการตามมาตรา  ๓๑  (๑๐)  (ก)  หรือ  (ข)   

นายทะเบยีนอาจขยายระยะเวลาที่กําหนดตาม  (๑)  และ  (๒)  ไดอีกตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด  ทั้งนี้  นายทะเบียนอาจกําหนดเง่ือนไขในการใหขยายระยะเวลาไวดวยก็ได  

มาตรา  ๓๔  กรรมการ  ผูจัดการ  บุคคลซ่ึงมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท  หรือที่ปรึกษา 
ของบริษัทตองเปนบุคคลซ่ึงมีคุณวุฒิทางการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีหรือเปนผูมีประสบการณ
ในการทาํงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย  และไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

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

ที่บริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
ประกันชีวิต  เวนแตเปนผูซ่ึงนายทะเบียนดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
เชนวานั้นในชวงเวลาดังกลาว 

(๔) เปนกรรมการ  ผู จัดการ  หรือบุคคลซ่ึงมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทอื่นที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  เวนแตจะไดรับยกเวนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๕) ถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลซ่ึงมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท
ตามมาตรา  ๕๓ 

(๖) เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๗) เปนขาราชการหรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัท  เวนแตกรณีของบริษัทที่เปนรัฐวิสาหกิจ  หรือไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อชวยเหลือการดําเนินงานของบริษัทหรือเปนผูไดรับแตงต้ัง 
ตามมาตรา  ๕๓ 

(๘) มีประวัติเสียหายหรือดําเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือ
ความรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในฐานะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ 



หนา   ๗๐ 
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มาตรา  ๓๕  ภายใตบังคับมาตรา  ๖๖  หามมิใหบริษัทมอบหมายหรือยินยอมใหบุคคลใด 
ทําการรับประกันวินาศภัยโดยใชกรมธรรมประกันภัยของบริษัท 

หามมิใหบริษัทมอบหมายหรือยินยอมใหบุคคลใดชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัย
บางสวนหรือทั้งหมด   นอกจากการประกันตอ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน” 

มาตรา ๒๒ ให เพิ่มความตอไปนี้ เปนมาตรา   ๓๕/๑  มาตรา   ๓๕/๒  มาตรา  ๓๕/๓   
มาตรา  ๓๕/๔  มาตรา  ๓๕/๕  มาตรา  ๓๕/๖  มาตรา  ๓๕/๗  มาตรา  ๓๕/๘  และมาตรา  ๓๕/๙  
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๓๕/๑  เพื่อประโยชนในการคุมครองผูเอาประกันภัย  การตรวจสอบและประเมิน
วินาศภัยประเภทใดและจํานวนเงินเอาประกันภัยเทาใดที่ตองดําเนินการโดยผูประเมินวินาศภัย   
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา  ๓๕/๒  ผูใดจะเปนผูประเมินวินาศภัยตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนและ 
ข้ึนทะเบียนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

การขออนุญาต  การอนุญาต  และการขึ้นทะเบียน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา  ๓๕/๓  ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัยตองผานการอบรมจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรับรองและตองไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยหรือความผิด 

ตามมาตรา  ๙๐/๑  หรือมาตรา  ๙๐/๒  เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
(๓) เปนพนักงาน  ลูกจาง  หรือที่ปรึกษาของบริษัท  
(๔) อยูระหวางถูกพักใชใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัย  
(๕) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัยในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับ

ใบอนุญาต 
มาตรา  ๓๕/๔  ใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัยใหมีอายุสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 



หนา   ๗๑ 
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การขอตออายุใบอนุญาต  ใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืนคําขอภายในกําหนดสองเดือนกอนใบอนุญาต
ส้ินอายุ  โดยผูขอตออายุใบอนุญาตตองมีหนังสือรับรองวาผานการฝกอบรมเพิ่มเติมจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรับรอง 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา  ๓๕/๕  ในกรณีที่เกิดวินาศภัยตามประเภทและจํานวนเงินเอาประกันภัยที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๓๕/๑  ใหคูสัญญาตามกรมธรรมประกันภัยเลือกผูประเมินวินาศภัย 
ที่ ข้ึนทะเบียนไว  ณ  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เปนผูดําเนินการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่บริษัทจะตองชดใชคาสินไหมทดแทน 

ในการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย  ผูประเมินวินาศภัยตองจัดทํารายงานหรือเอกสาร 
ที่เกี่ยวของตามแบบและรายการที่นายทะเบียนประกาศกําหนดเพื่อย่ืนตอคูสัญญาตามกรมธรรมประกันภัย
ฝายละหนึ่งฉบับ 

มาตรา  ๓๕/๖  ผูประเมินวินาศภัยตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา  ๓๕/๗  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัย  เมื่อปรากฏ 
แกนายทะเบียนวาผูประเมินวินาศภัยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของนายทะเบียนหรือของ
คณะกรรมการตามมาตรา  ๓๕/๕  หรือมาตรา  ๓๕/๖  

การพักใชใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหนายทะเบียนกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร  แตไมเกิน
คร้ังละหนึ่งป 

มาตรา  ๓๕/๘  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัย  เมื่อปรากฏ 
แกนายทะเบียนวาผูประเมินวินาศภัย 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๓ 
(๒) เคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวและกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๓๕/๗  อีก 
มาตรา  ๓๕/๙  ผูถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัย 

ตามมาตรา  ๓๕/๗  หรือมาตรา  ๓๕/๘  มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่



หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ไดรับแจงคําส่ัง  และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด” 
มาตรา ๒๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๓๖/๑  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา  ๓๖/๑  ในกรณีที่มีการรองเรียนเกี่ยวกับการประกันภัย  การจายคาสินไหมทดแทน   

การชดใชเงินหรือประโยชนอื่นใดตามกรมธรรมประกันภัย  นายทะเบียนอาจจัดใหมีการพิจารณา 
ขอรองเรียนและดําเนินการไกลเกลี่ยได” 

มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๗  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๗  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขใด ๆ  ใหบริษัทปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้ได 

(๑) การเก็บเบี้ยประกันภัย 
(๒) การประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท 
(๓) การประกันตอ 
(๔) การจําแนกประเภทคาใชจาย 
(๕) การจัดสรรเงินสํารองเพื่อการเส่ียงภัยไวเปนประเภท ๆ  
(๖) การกําหนดวิธีการออกและเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 
(๗) การกําหนดอัตราคาจางหรือบําเหน็จสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย  และนายหนา 

ประกันวินาศภัยตามประเภทของการประกันวินาศภัย 
(๘) การกําหนดแบบ  ขนาด  ตัวอักษร  ภาษาที่ใช  และขอความของเอกสารแสดงการรับเงิน

ของบริษัท 
(๙) การกําหนดประเภทและอัตราอยางสูงของคาใชจายเก่ียวกับการรับประกันภัย 

(๑๐) การรับเงิน  การจายเงิน  การตรวจสอบ  และการควบคุมภายใน   
(๑๑) การชดใชเงิน  หรือคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
(๑๒) การกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท” 



หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๕  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๕  ใหบริษัทเก็บรักษาสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามมาตรา  ๔๔  ไวที่สํานักงาน
ของบริษัทไมนอยกวาหาปนับแตวันที่ลงรายการครั้งสุดทายในสมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชีนั้น  หรือ 
นับแตวันที่บริษัทพนจากความรับผิดตามรายการที่มีความรับผิดหลังสุด  ทั้งนี้  แลวแตอยางใดจะยาวกวา” 

มาตรา ๒๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๗  บริษัทตองจัดทําและย่ืนงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทตอคณะกรรมการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผูสอบบัญชีไดสอบทานแลว 
(๒) งบการเงินสําหรับรอบปปฏิทินที่ลวงมาที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว 
(๓) รายงานประจําปแสดงการดําเนินงานของบริษัท 
การจัดทําและย่ืนงบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามแบบหลักเกณฑ   วิธีการ   

เง่ือนไข   และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  และผูสอบบัญชีตองเปนผูสอบบัญชี 
รับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชพีบัญชี 

สําหรับบริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศ  นอกจากตองดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว  ตองสงรายงานประจําปของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศ 
ที่ตนเปนสาขาดวยภายในหาเดือนนับแตวันส้ินปบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศนั้น” 

มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๔๙  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๙  ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหบริษัทย่ืนรายงานหรือเอกสารใด ๆ  เกี่ยวกับ 
การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  โดยคณะกรรมการจะใหทําคําชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความ 
แหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็ได” 

มาตรา ๒๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๐  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน  



หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

“มาตรา  ๕๐  ใหบริษัทประกาศรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่สงงบการเงินตามมาตรา  ๔๗  (๒)  ในหนังสือพิมพรายวันที่ออกจําหนาย
แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับมีระยะเวลาไมนอยกวาสามวัน  และใหปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ  
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทไมนอยกวาหนึ่งเดือนดวย” 

มาตรา ๒๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๕๐/๑  และมาตรา  ๕๐/๒  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๕๐/๑  เพื่อประโยชนในการใหประชาชนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัท   ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทเปดเผยขอมูลดังกลาวได 
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา  ๕๐/๒  ใหบริษัทสงรายงานประจําปการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย 
ที่รับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยตอคณะกรรมการตามแบบ  หลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  และ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด” 

มาตรา ๓๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๒  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๒  เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา  ๒๗/๗  หรือปรากฏหลักฐานตอนายทะเบียน
วาบริษัทใดมีฐานะหรือการดํา เนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุให เกิดความเสียหายแก 
ผูเอาประกันภัยหรือประชาชน  นายทะเบียนดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งให 
บริษัทนั้นแกไขฐานะหรือการดําเนินการดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด  หรือส่ังให
เพิ่มทุนหรือลดทุนเพื่อใหเปนไปตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  และจะสั่งใหบริษัทหยุดรับประกันวินาศภัย
เปนการชั่วคราวดวยก็ได 

ในกรณีที่บริษัทใดไมเพิ่มทุนหรือลดทุนภายในกําหนดเวลาที่นายทะเบียนส่ังตามวรรคหนึ่ง  
ใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียนเปนมติที่ประชุมผูถือหุนนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาตามคําส่ังของ 
นายทะเบียนดังกลาว 

ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวนที่จะตองใหบริษัทใดเพิ่มทุนหรือลดทุนเพื่อใหบริษัทนั้น
สามารถพยุงฐานะและการดําเนินการตอไปได  นายทะเบียนดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 



หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

จะส่ังใหบริษัทเพิ่มทุนหรือลดทุนทันทีก็ได  โดยใหถือวาคําส่ังของนายทะเบียนดังกลาวเปนมติ 
ที่ประชุมผูถือหุน 

ในการเพิ่มทุนหรือลดทุนตามวรรคสองหรือวรรคสาม  มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๓๖  
วรรคสอง  (๒)  มาตรา  ๑๓๙  และมาตรา  ๑๔๑  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
มาใชบังคับ” 

มาตรา ๓๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๗  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๗  บริษัทใดประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยใหย่ืนคําขออนุญาต 
ตอคณะกรรมการ 

เพื่อพิทักษประโยชนของผู เอาประกันภัย  ผู รับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือ 
ผูมีสวนไดเสีย  ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  และระยะเวลาอยางนอย
ดังตอไปนี้  ใหบริษัทตองปฏิบัติใหแลวเสร็จกอนที่คณะกรรมการจะอนุญาตใหเลิกกิจการ 

(๑) วิธีจัดการหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันอยู 
(๒) วิธีการบอกกลาวใหผู เอาประกันภัย  ผู รับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและ 

ผูมีสวนไดเสียทราบ  และใชสิทธิตามกฎหมาย 
(๓) การโอนหรือการขอรับเงินสํารองตามมาตรา  ๒๓  (๑)  ที่บริษัทวางไวกับนายทะเบียน

ตามมาตรา  ๒๔ 
(๔) การจัดการทรัพยสินและหนี้สิน  ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับกิจการประกันวินาศภัยและกิจการ

ที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการตามมาตรา  ๒๘ 
(๕) ระยะเวลาของการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔) 
ในกรณีที่คณะกรรมการอนุญาตใหเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  และบริษัทประสงค 

จะเลิกบริษัท  การเลิกบริษัทใหมีผลนับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและ
ใหมีการชําระบัญชี  แตในกรณีที่ไมประสงคจะเลิกบริษัท  ใหบริษัทดําเนินการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
โดยเปล่ียนแปลงชื่อและวัตถุประสงคไมใหเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

ในการชําระบัญชีหรือการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ  ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวย 
บริษัทมหาชนจํากัด 



หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่บริษัทซ่ึงเปนสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศเลิกกิจการใหมีการชําระบัญชี  
ในการชําระบัญชีนั้นใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๓๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๕๗/๑  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๕๗/๑  ใหบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยสงคืน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตอนายทะเบียนพรอมกับย่ืนคําขอรับคืนหลักทรัพยประกันที่
บริษัทวางไวตามมาตรา  ๑๙  ทั้งนี้  ภายใตบังคับมาตรา  ๒๖  วรรคสองและวรรคสาม” 

มาตรา ๓๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖๓  ผูใดจะกระทําการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย  
ตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาต  ใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย  ใหระบุดวยวาเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทใด” 
มาตรา ๓๔ ใหยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๖๔  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๕)  ไมเปนบุคคลลมละลาย” 
มาตรา ๓๕ ใหยกเลิกความใน  (๗)  ของมาตรา  ๖๔  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๗)  ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันวินาศภัยในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต” 
มาตรา ๓๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๖๕  ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๖๔  ซ่ึงประสงคจะเปนตัวแทนประกันวินาศภัย 

ของบริษัทใด  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทนั้นตอนายทะเบียน
พรอมดวยหนังสือแสดงความตองการของบริษัทใหผูนั้นเปนตัวแทนประกันวินาศภัย  และหนังสือรับรอง
วาผานการอบรมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  หรือ 



หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยประกาศกําหนด 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด” 

มาตรา ๓๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๖๕/๑  และมาตรา  ๖๕/๒  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๖๕/๑  บริษัทตองรวมรับผิดกับตัวแทนประกันวินาศภัยตอความเสียหายที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยนั้นไดกอข้ึนจากการกระทําการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท 

มาตรา  ๖๕/๒  ในการปฏิบัติหนาที่หรือกระทําการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท 
ตัวแทนประกันวินาศภัยตองไมแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจง   
และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ไมเปนเหตุใหเส่ือมสิทธิของ 
ผูเอาประกันภัย  ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย  หรือบุคคลที่เกี่ยวของ” 

มาตรา ๓๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖๖  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖๖  ใหตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 
ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจทําสัญญาประกันภัยในนามของบริษัทไดเมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจ

จากบริษัท 
นายหนาประกันวินาศภัยหรือพนักงานของบริษัทซ่ึงมีหนาที่ เกี่ยวกับการรับเงิน  อาจรับ 

เบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทไดเมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคสองและวรรคสามใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัท  แมมิไดทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดก็ไมเปนเหตุให 

เส่ือมสิทธิของผูเอาประกันภัย  ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย  หรือบคุคลที่เกี่ยวของ” 
มาตรา ๓๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๖๖/๑  และมาตรา  ๖๖/๒  แหงพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

“มาตรา  ๖๖/๑  ตัวแทนประกันวินาศภัยตองแสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย 
ทุกคร้ังที่มีการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย  หรือรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 

ตัวแทนประกันวินาศภัยตองออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัททุกคร้ังที่มีการรับ 
เบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 

มาตรา  ๖๖/๒  นายหนาประกันวินาศภัยหรือพนักงานของบริษัทตองแสดงหนังสือมอบอํานาจ
จากบริษัททุกคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท  

นายหนาประกันวินาศภัยหรือพนักงานของบริษัทตองออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท
ทุกคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกพนักงานของบริษัทซ่ึงปฏิบัติหนาที่รับเบี้ยประกันภัย  ณ 
สํานักงานของบริษัท” 

มาตรา ๔๐ ใหยกเลิกความใน  (๔)  ของวรรคสองของมาตรา  ๖๗  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๔)  นิติบุคคลนั้นตองไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยในระยะเวลา
หาปกอนวันขอรับใบอนุญาต” 

มาตรา ๔๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๒  ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยและใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  ถาผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  
ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในกําหนดสองเดือนกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ   
โดยผูขอตออายุใบอนุญาตตองมีหนังสือรับรองวาผานการฝกอบรมเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  หรือผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด 

ถาผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไดตออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดตอกันแลวและไดย่ืน
คําขอตออายุใบอนุญาต  ใหใบอนุญาตที่ออกใหตอไปมีอายุคร้ังละหาป 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด” 



หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๔๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๖  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย  หรือ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย  เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวาตัวแทนประกันวินาศภัยหรือ
นายหนาประกันวินาศภัย 

(๑) กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๖๔  หรือมาตรา  ๖๗  แลวแตกรณี 
(๔) ดําเนินงานทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย  ผูรับประโยชน

ตามกรมธรรมประกันภัย  หรือประชาชน 
เมื่อนายทะเบียนส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว  ใหแจงคําส่ังนั้นไปยังผูถูกส่ังเพิกถอน

ใบอนุญาต” 
มาตรา ๔๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด  ๔/๑  นักคณิตศาสตรประกันภัย  มาตรา  ๗๘/๑  

มาตรา  ๗๘/๒  มาตรา  ๗๘/๓  มาตรา  ๗๘/๔  มาตรา  ๗๘/๕  มาตรา  ๗๘/๖  มาตรา  ๗๘/๗   
มาตรา  ๗๘/๘  มาตรา  ๗๘/๙  และมาตรา  ๗๘/๑๐  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“หมวด  ๔/๑ 
นักคณิตศาสตรประกันภัย 

 
 

มาตรา  ๗๘/๑  รายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยของบริษัทตองผาน 
การรับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย 

มาตรา  ๗๘/๒  ผูใดจะเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
มาตรา  ๗๘/๓  ผูขอรับใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) สําเ ร็จการศึกษาทางคณิตศาสตรประกันภัยตามหลักสูตรหรือวิชาที่นายทะเบียน 
ประกาศกําหนดจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.  รับรอง  และปฏิบัติงานดานคณิตศาสตรประกันภัย 
หรือสถิติที่เกี่ยวของกับการประกันภัยที่นายทะเบียนประกาศกําหนดมาแลวไมนอยกวาหาป  หรือ 

(๒) เปนสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
ประกาศของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา  ๗๘/๔  ผูขอรับใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยตองไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี้ 
(๑) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยหรือความผิด 

ตามมาตรา  ๑๐๘/๑  หรือมาตรา  ๑๐๘/๒  เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 
(๒) เปนบุคคลวิกลจริตหรือมี จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ   คนไรความสามารถหรือ 

คนเสมือนไรความสามารถ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) อยูในระหวางถูกพักใชใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย  
(๕) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับ

ใบอนุญาต 
มาตรา  ๗๘/๕  ใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยใหมีอายุสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
การขอตออายุใบอนุญาต  ใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืนคําขอภายในกําหนดสองเดือนกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  และเมื่อไดย่ืนคําขอแลวใหถือวาผูย่ืนคําขออยูในฐานะผูไดรับใบอนุญาตจนกวาจะไดรับแจงคําส่ัง
ไมอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา  ๗๘/๖  นักคณิตศาสตรประกันภัยตองจัดทํารายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับรายงาน
การคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยหรือรายงานการวิเคราะหทางคณิตศาสตรอื่น ๆ   
ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนประกาศกําหนด  โดยนายทะเบียนจะใหทําคําชี้แจงเพื่ออธิบาย 
หรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็ได 



หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา  ๗๘/๗  นักคณิตศาสตรประกันภัยตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพตามที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา  ๗๘/๘  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย   
เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวานักคณิตศาสตรประกันภัย 

(๑) ไมปฏิบัติตามมาตรา  ๗๘/๖  หรือมาตรา  ๗๘/๗ 
(๒) รับรองรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยโดยขาดความระมัดระวัง  
การสั่งพักใชใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหนายทะเบียนกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกิน

คร้ังละหนึ่งป 
มาตรา  ๗๘/๙  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย   

เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวานักคณิตศาสตรประกันภัย 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๗๘/๓  หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗๘/๔ 
(๒) เคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวและกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๗๘/๘  อีก 
มาตรา  ๗๘/๑๐  ผูถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตร

ประกันภัยตามมาตรา  ๗๘/๘  หรือมาตรา  ๗๘/๙  มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน 
นบัแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง  และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด” 
มาตรา ๔๔ ใหยกเลิกความในหมวด  ๕  กองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย   

มาตรา  ๗๙  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒  และมาตรา  ๘๓  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“หมวด  ๕ 
กองทุนประกันวินาศภัย 

 
 

มาตรา  ๗๙  ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนเรียกวา  “กองทุนประกันวินาศภัย”  มีฐานะเปนนิติบุคคล   
มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย  ในกรณีบริษัท



หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย
ใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ 

กองทุนไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
มาตรา  ๘๐  กองทุนประกอบดวย 
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(๒) เงินที่ไดรับตามมาตรา  ๕๘ 
(๓) เงินที่ไดรับตามมาตรา  ๘๐/๓ 
(๔) เงินเพิ่มที่ไดรับตามมาตรา  ๘๐/๔ 
(๕) เงินคาปรับตามมาตรา  ๑๑๑  หลังจากหักเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงานแลว 
(๖) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูมอบให 
(๗) ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน  
(๘) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
มาตรา  ๘๐/๑  กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ  ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗๙  

อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
(๒) กอต้ังสิทธิ  หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ  ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) ใหบริษัทกูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน 
(๔) ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน 
(๕) กระทําการอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของกองทุน 
มาตรา  ๘๐/๒  เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหความชวยเหลือเจ าหนี้ ซ่ึ งมีสิทธิได รับชํ าระหนี้ที่ เกิดจากการเอาประกันภัย 

ในกรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  
(๒) เปนคาใชจายในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ   

ทั้งนี้  ไมเกินวงเงินที่ไดรับตามมาตรา  ๘๐  (๑)  และ  (๒) 



หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน  และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการ 
จัดกิจการของกองทุน  ทั้งนี้  ไมเกินอัตราที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

มาตรา  ๘๐/๓  ใหบริษัทนําสงเงินเขากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  อัตราดังกลาวตองไมเกินรอยละศูนยจุดหาของเบี้ยประกันภัยที่บริษัท
ไดรับในรอบระยะเวลาหกเดือนกอนหนางวดที่ตองนําสงเงินเขากองทุน 

หลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  และระยะเวลาในการนําสงเงินเขากองทุน  ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินและทรัพยสินเพียงพอที่จะดําเนินการตามวัตถุประสงคแลว  คณะกรรมการ
ดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะประกาศลดอัตราหรืองดการนําสงเงินเขากองทุนก็ได 

มาตรา  ๘๐/๔  บริษัทใดไมนําเงินสงเขากองทุนใหถูกตองและครบถวนตามมาตรา  ๕๘  หรือ
มาตรา  ๘๐/๓  ตองเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งจุดหาตอเดือนของจํานวนเงินที่บริษัทนั้นนําสง 
ไมถูกตองหรือไมครบถวน  เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวามีเหตุสุดวิสัยทําใหบริษัทไมสามารถนําเงินสงเขากองทุนไดตามที่
กําหนดในมาตรา  ๕๘  หรือมาตรา  ๘๐/๓  และบริษัทไดนําเงินสงเขากองทุนภายในเจ็ดวันนับแต 
วันที่ครบกําหนด  เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหลดลงเหลือรอยละหนึ่ง 

ในระหวางที่บริษัทไมนําสงเงินเขากองทุนหรือไมชําระเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง  ใหนายทะเบียน
มีคําส่ังหามบริษัทนั้นดําเนินการขยายธุรกิจ  ทั้งนี้  จนกวาบริษัทจะนําเงินสงเขากองทุนและชําระเงินเพิ่ม 
ใหถูกตองและครบถวน  และนายทะเบียนไดยกเลิกคําส่ังหามบริษัทดําเนินการขยายธุรกิจ 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้  กรณีใดเปนการขยายธุรกิจตามวรรคสาม  ใหนําบทบัญญัติ 
ในมาตรา  ๒๗/๖  วรรคสอง  และบทกําหนดโทษในการฝาฝนมาตรา  ๒๗/๖  วรรคหนึ่ง  ตามที่บัญญัติไว 
ในมาตรา  ๘๙/๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา  ๘๐/๕  ในกรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตและจํานวนเงินที่ไดรับชําระหนี้
ตามมาตรา  ๒๖  มีไมเพียงพอ  ใหเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยมีสิทธิ
ไดรับชําระหนี้จากกองทุน 



หนา   ๘๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

จํานวนเงินที่เจาหนี้แตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากกองทุน  เมื่อรวมกับจํานวนเงินที่ไดรับ 
ชําระหนี้ตามมาตรา  ๒๖  แลว  ตองไมเกินมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย  หากมูลหนี้ที่เกิดจากการ
เอาประกันภัยทุกสัญญารวมกันมีจํานวนเกินหนึ่งลานบาท  ก็ใหมีสิทธไิดรับชําระหนี้เพียงหนึ่งลานบาท 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจายเงิน  และมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย 
ตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา  ๘๐/๖  เพื่อความเปนธรรม  คณะกรรมการดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะประกาศ
กําหนดจํานวนเงินที่จะจายใหแกเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยใหสูงกวา 
ที่กําหนดไวในมาตรา  ๘๐/๕  วรรคสอง  เปนการทั่วไป  หรือเปนการเฉพาะแกสัญญาประกันภัย
ประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได 

มาตรา  ๘๐/๗  ใหกองทุนเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการ 
เอาประกันภัยเทากับจํานวนเงินที่กองทุนไดจายไป  และมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในเงินจํานวนนั้นจาก 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือผูชําระบัญชี  แลวแตกรณี  โดยมีบุริมสิทธิเหนือเจาหนี้สามัญของ 
บริษัทนั้นทั้งหมด 

มาตรา ๘๑ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการบริหารกองทุน”  ประกอบดวย  
ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยเปนรองประธานกรรมการ  ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย  ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
จํานวนสองคน  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนไมเกินส่ีคนเปนกรรมการ 

ใหผูจัดการเปนเลขานุการ 
มาตรา  ๘๑/๑  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ  หรือในกรณีที่

รัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยู 
ในตําแหนง  ใหผูที่ไดรับแตงต้ังดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับ 
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงต้ังไวแลว 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการขึ้นใหมใหกรรมการ 
ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงต้ัง 
เขารับหนาที่ 



หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันไมได 

มาตรา  ๘๑/๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๘๑/๑  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  
(๗) เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
มาตรา  ๘๑/๓  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและออกระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศในการบริหารกิจการของกองทุน 
(๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจัดหาผลประโยชน

ของกองทุน 
(๓) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการขอรับชําระหนี้และการอนุมัติชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิ

ไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย 
(๔) กําหนดอัตราและระเบียบเกี่ยวกับการใชเงินของกองทุนในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย

ใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการใหบริษัทกูยืมเงินตามมาตรา  ๘๐/๑  (๓) 
(๖) กําหนดอัตราคาใชจายในการบริหารกองทุนตามมาตรา  ๘๐/๒  (๓) 
(๗) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูจัดการ 
(๘) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุน 
การกําหนดตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจขอใหนายทะเบียน   

บริษัท  หรือบุคคลใดมาชี้แจง  ใหสงเอกสารหรือพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาได 



หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา  ๘๑/๔  การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการหรือ 
รองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา  ๘๑/๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจ
แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายได 

ใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๘๑/๔  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา  ๘๑/๖  ใหประธานกรรมการ   กรรมการ  และอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน

ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด  
มาตรา ๘๒ ใหกองทุนมีผูจัดการคนหนึ่งซ่ึงคณะกรรมการบริหารกองทุนแตงต้ัง 
การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการกําหนดเง่ือนไขในการทดลองปฏิบัติงานหรือ

การทํางานในหนาที่ผูจัดการ  ใหเปนไปตามสัญญาจางที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  โดยใหมี
อายุการจางคราวละไมเกินส่ีป  และเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาจางแลว  คณะกรรมการบริหารกองทุน 
จะตออายุสัญญาจางอีกก็ได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

การทําสัญญาจางผูจัดการ  ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจทําสัญญาในนามของกองทุน 
ใหผูจัดการไดรับเงินคาจาง  คาตอบแทน  และเงินอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
มาตรา  ๘๒/๑  ผูไดรับการแตงต้ังเปนผูจัดการตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(๓) สามารถปฏิบัติงานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา 
มาตรา  ๘๒/๒  นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา  ๘๒/๑  แลว  ผูไดรับการแตงต้ังเปนผูจัดการ

ตองไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๘๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย 
(๒) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๓) เปนขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางของกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(๔) เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
(๕) ดํารงตําแหนงอื่นใดในนิติบุคคลที่มีการประกอบกิจการในลักษณะที่เปนการแขงขัน 

กับกองทุน 
(๖) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับกองทุน  หรือในกิจการที่กระทําใหแกกองทุนไมวา 

โดยทางตรงหรือทางออม  เวนแตเปนผูซ่ึงคณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายใหเปนกรรมการ 
ในบริษัทที่กองทนุเปนผูถือหุน 

มาตรา  ๘๒/๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามอายุการจาง  ผูจัดการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘๒/๑  หรือมาตรา  ๘๒/๒  
(๔) คณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติเห็นสมควรใหเลิกจาง 
มาตรา  ๘๒/๔  ในกิจการของกองทุนที่ เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหผูจัดการเปนผูแทน 

ของกองทุน  การปฏิบัติงานของผูจัดการและการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติงานแทนใหเปนไปตามขอบังคับ 
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

นิติกรรมหรือการใดที่กระทําโดยฝาฝนขอบังคับตามวรรคหนึ่ง  ยอมไมผูกพันกองทุน   เวนแต
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะใหสัตยาบัน 

มาตรา  ๘๓  ใหกองทุนวางและถือไวซ่ึงระบบการบัญชีตามหลักสากล  มีการสอบบัญชี 
ภายในเปนประจํา  และมีสมุดบัญชีลงรายการ 

(๑) การรับและจายเงิน 
(๒) สินทรัพยและหนี้สินซ่ึงแสดงการเงินที่เปนอยูตามจริงและตามที่ควร  พรอมดวยขอความ

อันเปนเหตุที่มาของรายการนั้น 



หนา   ๘๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา  ๘๓/๑  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ใหความเห็นชอบ เปนผูสอบบัญชีของกองทุน 

มาตรา  ๘๓/๒  ผูสอบบัญชีตองทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับจากวันส้ินปบัญชี  และใหสงสําเนารายงานดังกลาวตอคณะกรรมการและ
รัฐมนตรีดวย” 

มาตรา ๔๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๘๗  และมาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘๗  ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองหมื่นบาท 
ถึงหนึ่งแสนบาท  และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยผูใดใชชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจฝาฝน
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนดตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา  ๘๘  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๑   
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๕๒  มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  วรรคหนึ่ง  
หรือไมวางเงินสํารองประกันภัยตามมาตรา  ๒๔  หรือไมปฏิบัติตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ตามมาตรา  ๓๗  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา  ๔๑  หรือมาตรา  ๔๓  ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาแสนบาท  และถาเปนกรณีการกระทําความผิดตอเนื่อง  ใหปรับอีกไมเกินวันละสองหมืน่บาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู” 

มาตรา ๔๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๘๙/๑  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๘๙/๑  บริษัทใดฝาฝนมาตรา  ๒๗  วรรคหา  มาตรา  ๒๗/๑  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๗/๓  
มาตรา  ๒๗/๔  หรือมาตรา  ๒๗/๖  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท” 

มาตรา ๔๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙๐  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๘๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

“มาตรา  ๙๐   บริษัทใดออกกรมธรรมประกันภัย   หรือเอกสารประกอบหรือแนบทาย 
กรมธรรมประกันภัยโดยฝาฝนมาตรา  ๒๙  หรือกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยฝาฝนมาตรา  ๓๐   
ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท” 

มาตรา ๔๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๙๐/๑  และมาตรา  ๙๐/๒  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๙๐/๑  ผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๕/๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกิน
สามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา  ๙๐/๒  ผูประเมินวินาศภัยผูใดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยอันเปนเท็จ   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และใหนําบทบัญญัติ 
ในมาตรา  ๑๐๙  วรรคสองและวรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๔๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙๓  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๙๓  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๗/๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๙   
มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๐/๒  มาตรา  ๕๔  วรรคสอง  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ัง
ของคณะกรรมการตามมาตรา  ๔๙  หรือคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา  ๕๐/๑  ตองระวางโทษ 
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู” 

มาตรา ๕๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙๘  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๙๘  บริษัทใดฝาฝนมาตรา  ๕๗  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท” 
มาตรา ๕๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๐  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๐๐  ตัวแทนประกันวินาศภัยผูใดทําสัญญาประกันภัยโดยไมไดรับมอบอํานาจ 

เปนหนังสือจากบริษัทตามมาตรา  ๖๖  วรรคสอง  หรือนายหนาประกันวินาศภัย  หรือพนักงานของบริษัท
ผูใดรับเบี้ยประกันภัยโดยไมไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัทตามมาตรา  ๖๖  วรรคสาม   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 



หนา   ๙๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๐๐/๑  และมาตรา  ๑๐๐/๒  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๑๐๐/๑  ตัวแทนประกันวินาศภัยผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๐/๑  วรรคสอง 
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๖๖/๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบริษัทหรือผู เอาประกันภัย 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา  ๑๐๐/๒  นายหนาประกันวินาศภัยหรือพนักงานของบริษัทผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๖๖/๒  
ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบริษัทหรือผู เอาประกันภัย   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๕๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๘  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐๘  ในกรณีที่บริษัทใดจงใจกระทําความผิดเพราะฝาฝนมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๘  
มาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๕๗  วรรคหนึ่ง  หรือจงใจแสดงขอความอันเปนเท็จ  หรือปกปดความจริง 
ที่ตองบอกใหแจงหรือใหทําคําชี้แจงตามมาตรา  ๔๙  หรือไมหยุดรับประกันวินาศภัยเปนการชั่วคราว
ตามมาตรา  ๕๒  วรรคหนึ่ง  กรรมการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของบริษัทนั้น    
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของบริษัทนั้นดวย” 

มาตรา ๕๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๐๘/๑  และมาตรา  ๑๐๘/๒  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๑๐๘/๑  ผูใดฝาฝนมาตรา  ๗๘/๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกิน
สามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา  ๑๐๘/๒  นักคณิตศาสตรประกันภัยผูใดทําคํารับรองรายงานการคํานวณความรับผิด
ตามกรมธรรมประกันภัย  หรือจัดทํารายงานหรือเอกสารใด ๆ  ที่เกี่ยวของกับรายงานการคํานวณ 
ความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยอันเปนเท็จ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกิน



หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

สองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๐๙  วรรคสองและวรรคสาม   
มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๕๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๑๑/๑  และมาตรา  ๑๑๑/๒  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๑๑๑/๑  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  ถามิไดฟองตอศาล
หรือมิไดมีการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๑๑  ภายในหาปนับแตวันกระทําความผิดเปนอันขาดอายุความ 

มาตรา  ๑๑๑/๒  ในกรณีที่บริษัท  ตัวแทนประกันวินาศภัย  นายหนาประกันวินาศภัย   
ผูประเมินวินาศภัย  หรือนักคณิตศาสตรประกันภัยผูใด  กระทําการอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอํานาจประกาศหรือ
โฆษณาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามดังกลาว  โดยระบุรายละเอียดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามรวมทั้ง
ระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวของใหประชาชนทราบได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด” 

มาตรา ๕๖ ใหถือวาบรรดาบริษัทที่ได รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เปนบริษัทที่ ได รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
ประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
และใหถือวาสาขาของบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ  เปนสาขาของบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ตามเง่ือนไขที่รัฐมนตรี 
กําหนดไวในการอนุญาต 

ในกรณีบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปนบริษัทจํากัด  ใหดําเนินการแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจํากัดใหแลวเสร็จภายในหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  หากดําเนินการ 
ไมแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว  ใหบริษัทสามารถประกอบกิจการตามปกติตอไปได   
แตจะดําเนินการขยายธุรกิจไมไดจนกวาจะดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด  ซ่ึงตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามป  หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว   



หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทนั้นส้ินอายุ  และใหถือวาบริษัทนั้นถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

การดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามวรรคสองใหดําเนินการตามกฎหมาย 
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้  กรณีใดเปนการขยายธุรกิจตามวรรคสอง  ใหนําบทบัญญัติ 
ในมาตรา  ๒๗/๖  วรรคสอง  และบทกําหนดโทษในการฝาฝนมาตรา  ๒๗/๖  วรรคหนึ่ง  ตามที่ 
บัญญัติไวในมาตรา  ๘๙/๑  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๗ ภายในหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหบริษัทตามมาตรา  ๕๖  
วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัตินี้  ดําเนินการแกไขสัดสวนผูถือหุนหรือกรรมการใหเปนไปตามที่
กําหนดในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว  ใหบริษัทสามารถประกอบกิจการ 
ตอไปไดแตจะเปดสาขาเพิ่มมิได 

มาตรา ๕๘ ในระหวางการดําเนินการแปรสภาพบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด 
ตามมาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัตินี้ 

(๑) การโอนหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนระหวางบริษัทจํากัดกับบริษัทจํากัด  
หรือบริษัทจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  ใหนําบทบัญญัติ
ในมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๓/๑  และมาตรา  ๑๓/๓  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๒) การควบบริษัทจํากัดเข ากันให เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
แตบริษัทที่ต้ังข้ึนใหมตองจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
และใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๓/๒  วรรคสองและวรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๓) การควบเขากันระหวางบริษัทจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัด  และใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๓/๒  วรรคสองและวรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย   พ.ศ.   ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มาใชบังคับโดยอนุโลม 



หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทจํากัดตามมาตรา  ๕๒  วรรคสองหรือวรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๒๒๐  มาตรา  ๑๒๒๔  
มาตรา  ๑๒๒๕  และมาตรา  ๑๒๒๖  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ 

(๕) การชําระบัญชีหรือการแกไขหนังสือบริคณหสนธิในกรณีที่บริษัทจํากัดที่ได รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามมาตรา  ๕๗  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ใหดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่คณะกรรมการยังมิไดออกประกาศเกี่ยวกับเงินกองทุนตามมาตรา  ๒๗  
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  หรือ 
ออกประกาศแลวแตยังไมมีผลใชบังคับ  ใหบริษัทถือปฏิบัติโดยดํารงเงินกองทุนตามมาตรา  ๒๗   
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปพลางกอน 

การดําเนินการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามปนับแต 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๐ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของบริษัทตามมาตรา  ๓๑  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  การจําหนายอสังหาริมทรัพยดังกลาว
ใหเปนไปตามมาตรา  ๓๓  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๖๑ ใหบริษัทตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัตินี้ดําเนินการใหมีกรรมการ  
ผูจัดการ  บุคคลซ่ึงมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท  หรือที่ปรึกษาของบริษัทมีคุณสมบัติและไมมี 
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ยังมิไดออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การขออนุญาตหรือการขอตออายุใบอนุญาตตามมาตรา  ๖๕  หรือมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  หรือมีการออกประกาศแลว 
แตยังไมมีผลใชบังคับ  การพิจารณาอนุญาตใหเปนไปตามมาตรา  ๖๕  หรือมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แลวแตกรณี 
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มาตรา ๖๓ ผูใดทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ  และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๕/๓  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
เปนผูประเมินวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ตอนายทะเบียนภายในสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ  และเมื่อย่ืนคําขอแลวใหทําหนาที่ตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงคําส่ังไมอนุญาตจากนายทะเบียน 

มาตรา ๖๔ ผูใดทําหนาที่ รับรองรายงานคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย 
ของบริษัทอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหทําหนาที่ดังกลาวตอไปไดอีกแปดป 

มาตรา ๖๕ ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
โอนเงิน  ทรัพยสิน  และหนี้ของกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเปนของกองทุนประกันวินาศภัย 

มาตรา ๖๖ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมในบัญชีทายพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๖๗ บรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  เง่ือนไข  หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่
ไม ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญั ตินี้   จนกวาจะมีกฎกระทรวง  ประกาศ  เง่ือนไข  หรือคําส่ังตาม 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  เง่ือนไข  หรือคําส่ังตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

มาตรา ๖๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 



อัตราคาธรรมเนียม 
 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกิจประกันวินาศภัย  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตประกอบธรุกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตประกอบธรุกิจประกันวินาศภัย 
 กรณีการควบบริษัท ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตประกอบธรุกิจประกันวินาศภัย 
 ไมครบทุกประเภท ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตใหเปดสาขาของบรษิัท ๘๐,๐๐๐ บาท 
(๖) การอนุญาตใหยายสํานักงานใหญหรือสาขา ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๗) คาสมัครสอบความรูเพือ่ขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทน 
 ประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย ๔๐๐ บาท 
(๘) ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ๘๐๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันวินาศภัย ๔๐,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดาเปนนายหนาประกันวินาศภัย ๘๐๐ บาท 
(๑๑) คําขอรับใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัย ๕๐๐ บาท 
(๑๒) คําขอรับใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย ๕๐๐ บาท 
(๑๓) ใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัย ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๑๔) ใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๑๕) ใบแทนใบอนุญาตทุกชนิด ๔๐๐ บาท 
(๑๖) คาธรรมเนียมรายปสําหรบัการประกอบธรุกิจ 
 ประกันวินาศภัยทุกประเภท ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๗) คาธรรมเนียมรายปสําหรบัการประกอบธรุกิจ 
 ประกันวินาศภัยไมครบทุกประเภท ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
(๑๘) การใหตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย 
 ประเภท ๑ ป ๔๐๐ บาท 



- ๒ - 
 

(๑๙) การใหตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย 
 ประเภท ๕ ป ๒,๐๐๐ บาท 
(๒๐) การใหตออายุใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนา 
 ประกันวินาศภัย ประเภท ๑ ป ๑๒,๐๐๐ บาท 
(๒๑) การใหตออายุใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนา 
 ประกันวินาศภัย ประเภท ๕ ป ๖๐,๐๐๐ บาท 
(๒๒) การใหตออายุใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดาเปนนายหนา 
 ประกันวินาศภัย ประเภท ๑ ป ๔๐๐ บาท 
(๒๓) การใหตออายุใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดาเปนนายหนา 
 ประกันวินาศภัย ประเภท ๕ ป ๒,๐๐๐ บาท 
(๒๔) การใหตออายุใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัย ๑๒,๐๐๐ บาท 
(๒๕) การใหตออายุใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย ๑๒,๐๐๐ บาท 
(๒๖) การขอตรวจดูเอกสาร ครั้งละ ๑๐๐ บาท 
(๒๗) การคัดหรือรบัรองสําเนาเอกสาร หนาละ ๑๐๐ บาท 
(๒๘) คําขอรับความเห็นชอบในแบบและขอความแหงกรมธรรมประกันภัย 
 เอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย แบบละ ๔,๐๐๐ บาท 
(๒๙) คําขอรับความเห็นชอบการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย แบบละ ๔,๐๐๐ บาท 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไดใชบังคับมานาน  และปรากฏวาหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  ตัวแทนประกันวินาศภัย  และนายหนาประกันวินาศภัยในพระราชบัญญัติดังกลาว 
ไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันและไมเพียงพอที่จะคุมครองประชาชนและผูเอาประกันภัย  ดังนั้น   
สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อคุมครองประชาชนและผูเอาประกันภัย  
และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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