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พระราชบัญญัติ 
ประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๙  บริษัทต้องมีจํานวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่ไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า 

ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  และต้องมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
ไม่ต่ํากว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

ในกรณีที่มีเหตุสมควร  คณะกรรมการอาจอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 
สี่สิบเก้าของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  และให้มีกรรมการที่เป็นบุคคลซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยได้เกินหนึ่งในส่ี  แต่ไม่ถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
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ในกรณีที่บริษัทมีฐานะหรือการดําเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ 
ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน  หรือเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของบริษัทใดหรือเพื่อความม่ันคงของธุรกิจ
ประกันวินาศภัย  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจผ่อนผันให้บริษัทมีจํานวนหุ้นหรือกรรมการ
แตกต่างไปจากที่กําหนดในวรรคสองได้ 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคสอง  การขอผ่อนผันและการผ่อนผันตามวรรคสาม   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาที่คณะกรรมการหรือรัฐมนตรีกําหนด 

เม่ือคณะกรรมการได้อนุญาตหรือรัฐมนตรีได้ผ่อนผันแล้ว  ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศการอนุญาตหรือการผ่อนผันนั้นพร้อมด้วยเหตุผล   
และเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๖  หลักทรัพย์ประกันที่บริษัทวางไว้ตามมาตรา  ๑๙  และเงินสํารองตามมาตรา  ๒๓  
ที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา  ๒๔  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  ทั้งนี้  ตลอดเวลา 
ที่บริษัทยังมิได้เลิกกัน  รวมทั้งเวลาที่บริษัทยังคงดํารงอยู่เท่าที่จําเป็นเพื่อการชําระบัญชี 

ในกรณีที่บริษัทเลิกกัน  ให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยมีบุริมสิทธิพิเศษ
เหนือทรัพย์สินที่วางเป็นหลักทรัพย์ประกันตามมาตรา  ๑๙  และเงินสํารองตามมาตรา  ๒๓  (๑)  ที่วางไว้กับ
นายทะเบียนตามมาตรา  ๒๔  และมีสิทธิได้รับชําระหนี้จากทรัพย์สินดังกล่าวก่อนเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษอื่น 

ในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  ให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับ
ชําระหนี้ที่ เกิดจากการเอาประกันภัยมีบุริมสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินที่วางเป็นหลักทรัพย์ประกัน 
ตามมาตรา  ๑๙  และเงินสํารองตามมาตรา  ๒๓  (๑)  ที่วางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา  ๒๔  และให้ดําเนินการ
ตามมาตรา  ๖๑/๒  และมาตรา  ๖๑/๓   

ทรัพย์สินของบริษัทนอกจากหลักทรัพย์ประกันตามมาตรา  ๑๙  และเงินสํารองตามมาตรา  ๒๓  (๑)  
ที่วางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา  ๒๔  ให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย 
มีสิทธิได้รับชําระหนี้เป็นอย่างเดียวกันกับผู้ทรงบุริมสิทธิในมูลค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์” 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๑/๑  มาตรา  ๖๑/๒  มาตรา  ๖๑/๓  และมาตรา  ๖๑/๔  
แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๖๑/๑  ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการชําระบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  แล้วแต่กรณี  มาใช้บังคับแก่บริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัย  เว้นแต่ที่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะตามพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา  ๖๑/๒  นับแต่วันที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
(๑) ให้นายทะเบียนส่งมอบหลักทรัพย์ประกันที่บริษัทวางไว้ตามมาตรา  ๑๙  และเงินสํารอง

ตามมาตรา  ๒๓  (๑)  ที่วางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา  ๒๔  ให้แก่ผู้ชําระบัญชีภายในสามสิบวัน 
(๒) ให้กรรมการ  ผู้จัดการ  บุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท  ที่ปรึกษาและพนักงานของ

บริษัทส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ทั้งหมดของบริษัทให้แก่ผู้ชําระบัญชีภายในเจ็ดวัน 
มาตรา  ๖๑/๓  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  ให้ผู้ชําระบัญชีส่งจดหมาย

ลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยที่ปรากฏชื่อในบัญชี
และเอกสารของบริษัทเพื่อให้ผู้นั้นย่ืนคําทวงหนี้ต่อผู้ชําระบัญชี  พร้อมทั้งให้ประกาศว่าบริษัทถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  และให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
ย่ืนคําทวงหนี้ต่อผู้ชําระบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กําหนดในประกาศ  เม่ือเจ้าหนี้ดังกล่าวได้ย่ืน 
คําทวงหนี้แล้ว  ให้อายุความสะดุดหยุดลง 

ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันครบกําหนดเวลาย่ืนคําทวงหนี้ตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้ชําระบัญชี
ตรวจสอบจํานวนเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยและจํานวนหน้ีที่เจ้าหนี้ดังกล่าว 
แต่ละรายมีสิทธิได้รับชําระหนี้ทุกสัญญารวมกัน  และให้ผู้ชําระบัญชีนําหลักทรัพย์ประกันและเงินสํารอง 
ที่ได้รับการส่งมอบจากนายทะเบียนตามมาตรา  ๖๑/๒  (๑)  มาชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ 
ที่เกิดจากการเอาประกันภัยที่ย่ืนคําทวงหน้ีต่อผู้ชําระบัญชีเฉพาะเจ้าหนี้ที่ไม่มีข้อโต้แย้งตามส่วนเฉลี่ยของ
มูลหนี้ก่อนที่จะร้องขอต่อศาลให้มีคําสั่งให้บริษัทล้มละลาย  หลังจากนั้นให้ผู้ชําระบัญชีออกหนังสือรับรอง
ให้เจ้าหนี้แต่ละราย  รวมทั้งให้แจ้งข้อมูลรายชื่อเจ้าหนี้  จํานวนหน้ี  จํานวนหนี้ที่ได้รับชําระแล้ว  จํานวนหนี้คงเหลือ  
และรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหนี้ดังกล่าวให้นายทะเบียนและกองทุนทราบด้วย   

การประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้ชําระบัญชีประกาศในหนังสือพิมพ์ที่จําหน่ายแพร่หลายทั่วประเทศ
ไม่น้อยกว่าสามฉบับเป็นเวลาสามวันติดต่อกันด้วย 

ลักษณะของมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยตามวรรคหน่ึง  และการแจ้งข้อมูลรายชื่อเจ้าหนี้  
จํานวนหนี้  จํานวนหนี้ที่ได้รับชําระแล้ว  จํานวนหนี้คงเหลือ  และรายละเอียดเก่ียวกับเจ้าหนี้ตามวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา  ๖๑/๔  ในการขายหรือโอนสินทรัพย์  หนี้สิน  หรือภาระผูกพันของบริษัทที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของผู้ชําระบัญชี  มิให้นํามาตรา  ๒๓๗  และมาตรา  ๓๐๖   
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หรือมาตรา  ๑๑๔  และมาตรา  ๑๑๕  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๓  มาใช้บังคับ  แล้วแต่กรณี 

การขายหรือโอนสินทรัพย์ของบริษัทตามวรรคหน่ึง  หากเป็นการขายหรือโอนสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน
เป็นอย่างอื่นที่มิใช่สิทธิจํานอง  สิทธิจํานํา  หรือสิทธิอันเกิดขึ้นแต่การคํ้าประกันซึ่งย่อมตกแก่ผู้รับโอน 
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ตามมาตรา  ๓๐๕  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว  ให้หลักประกันเป็นอย่างอื่นนั้นตกแก่บุคคล
ที่รับซื้อหรือรับโอน  แล้วแต่กรณี 

ในการขายหรือโอนสินทรัพย์  หนี้สิน  หรือภาระผูกพันของบริษัทตามวรรคหน่ึง  ถ้ามีการฟ้องบังคับ
สิทธิเรียกร้องเป็นคดีอยู่ในศาล  ให้บุคคลที่รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์  หนี้สิน  หรือภาระผูกพันเข้าสวมสิทธิ
เป็นคู่ความแทนในคดีดังกล่าว  และอาจนําพยานหลักฐานใหม่มาแสดงคัดค้านเอกสารที่ได้ย่ืนไว้แล้ว 
ถามค้านพยานที่สืบมาแล้วและคัดค้านพยานหลักฐานที่ได้สืบไปแล้วได้  แต่หากการคัดค้านหรือถามค้าน
พยานดังกล่าวจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คู่ความ  ศาลอาจไม่อนุญาตก็ได้  และในกรณีที่ศาลได้มี 
คําพิพากษาบังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้นแล้ว  ก็ให้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษานั้นได้” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๗๙  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๙  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกว่า  “กองทุนประกันวินาศภัย”  มีฐานะเป็นนิติบุคคล   
มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย  ในกรณีบริษัท 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความม่ันคง
และเสถียรภาพ” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๐/๑  และมาตรา  ๘๐/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘๐  กองทุนประกอบด้วย 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(๒) เงินที่ได้รับตามมาตรา  ๕๘ 
(๓) เงินที่ได้รับตามมาตรา  ๘๐/๓ 
(๔) เงินเพิ่มที่ได้รับตามมาตรา  ๘๐/๔ 
(๕) เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา  ๘๐/๕ 
(๖) เงินค่าปรับตามมาตรา  ๑๑๑  
(๗) เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงิน  หรือการออกตราสารทางการเงินอื่น 
(๘) เงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากการชําระบัญชีตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
(๙) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้มอบให้ 

(๑๐) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๑๑) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา  ๘๐/๑  กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗๙  
อํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือนิติกรรมใด ๆ  ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) ให้บริษัทกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๔) ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
(๕) กู้ยืมเงิน  หรือออกตราสารทางการเงินอื่น  เพื่อประโยชน์ในการชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ

ได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยแทนบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
(๖) เป็นผู้ชําระบัญชีบริษัทตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
(๗) กระทําการอื่นใดที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทนุ 
มาตรา  ๘๐/๒  เงินกองทุนให้จ่ายเพื่อกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ความช่วยเหลือเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัท

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความม่ันคงและเสถียรภาพ  ทั้งนี้   

ไม่เกินวงเงินที่ได้รับตามมาตรา  ๘๐  (๑)  และ  (๒) 
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการจัดกิจการ

ของกองทุน  ทั้งนี้  ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
(๔) จ่ายคืนเงินต้นและดอกเบ้ียตามมาตรา  ๘๐/๑  (๕)” 
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๐/๕  มาตรา  ๘๐/๖  และมาตรา  ๘๐/๗  แห่งพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘๐/๕  เม่ือได้รับแจ้งข้อมูลตามมาตรา  ๖๑/๓  แล้ว  ให้กองทุนชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 
ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยดังกล่าวแทนบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ทั้งนี้  
จํานวนเงินที่เจ้าหนี้ดังกล่าวแต่ละรายมีสิทธิได้รับชําระหนี้จากกองทุน  เม่ือรวมกับจํานวนเงินที่ได้รับชําระมาแล้ว
จากผู้ชําระบัญชีตามมาตรา  ๖๑/๓  ต้องไม่เกินหนึ่งล้านบาท  โดยเจ้าหนี้แต่ละรายให้พิจารณาตามจํานวนบุคคล
ที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยเป็นสําคัญ 

ในการชําระหนี้แทนบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามวรรคหน่ึง  
ให้กองทุนมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยมาย่ืนขอรับเงินจากกองทุน
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว  และเม่ือกองทุนได้ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แทนบริษัท 
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้มีหนังสือแจ้งนายทะเบียน
เพื่อทราบด้วย 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ในการขอรับเงินจากกองทุน  ให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยย่ืนคําขอ
ตามแบบที่กองทุนกําหนด  พร้อมทั้งหนังสือรับรองที่ผู้ชําระบัญชีออกให้ตามมาตรา  ๖๑/๓ 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง  หากเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย 
มิได้มาย่ืนขอรับเงินจากกองทุนภายในสิบปี  ให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน 

การชําระหนี้ของกองทุนตามมาตรานี้ไม่กระทบสิทธิของเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจาก
การเอาประกันภัยที่จะได้รับชําระหนี้ส่วนที่เหลือจากกองทรัพย์สินของบริษัท 

มาตรา  ๘๐/๖  เพื่อความเป็นธรรม  คณะกรรมการด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะประกาศกําหนด
จํานวนเงินที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยให้สูงกว่าที่กําหนดไว้ 
ในมาตรา  ๘๐/๕  เป็นการทั่วไป  หรือเป็นการเฉพาะแก่สัญญาประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้ 

มาตรา  ๘๐/๗  เม่ือกองทุนได้ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
ตามมาตรา  ๘๐/๕  แล้ว  ให้กองทุนเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้นั้นเท่ากับจํานวนเงินที่กองทุนได้จ่ายไป” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๑/๓  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘๑/๓  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและออกระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศในการบริหารกิจการของกองทุน 
(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน 
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการให้บริษัทกู้ยืมเงินตามมาตรา  ๘๐/๑  (๓) 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน

ตามมาตรา  ๘๐/๑  (๔) 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการกู้ยืมเงิน  หรือออกตราสารทางการเงินอื่น

ตามมาตรา  ๘๐/๑  (๕) 
(๖) วางระเบียบเก่ียวกับการใช้เงินของกองทุนในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความม่ันคง

และเสถียรภาพ 
(๗) กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับ

การจัดกิจการของกองทุนตามมาตรา  ๘๐/๒  (๓) 
(๘) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้จัดการ 
(๙) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือเก่ียวเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 
การดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจขอให้นายทะเบียน  บริษัท  

หรือบุคคลที่เก่ียวข้องชี้แจง  รวมทั้งให้ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้” 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๙๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๙๘/๑  กรรมการ  ผู้จัดการ  บุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทที่ปรึกษาและพนักงาน
ของบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๑/๒  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน 
ห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๑ บริษัทประกันวินาศภัยซึ่งได้รับอนุญาตหรือผ่อนผันให้มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ 
ตามมาตรา  ๙  วรรคสองหรือวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ยังคงมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ  แล้วแต่กรณี  ได้ต่อไปตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย  หรือได้รับการผ่อนผันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ภายหลังการจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจาก
การเอาประกันภัยได้ย่ืนคําขอรับชําระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัย  ผู้ชําระบัญชี  หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ไว้แล้ว  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่ได้รับการชําระหนี้  ให้ดําเนินการตามแต่กรณี  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่อยู่ระหว่างการชําระบัญชี  ให้ผู้ชําระบัญชีนําหลักทรัพย์ประกันและเงินสํารอง 
ที่ได้รับการส่งมอบจากนายทะเบียนมาชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
ที่ย่ืนคําทวงหนี้ต่อผู้ชําระบัญชีเฉพาะเจ้าหนี้ที่ไม่มีข้อโต้แย้งตามส่วนเฉลี่ยของมูลหนี้ก่อนที่จะร้องขอ 
ต่อศาลให้มีคําสั่งให้บริษัทล้มละลาย  หลังจากนั้นให้ผู้ชําระบัญชีออกหนังสือรับรองให้เจ้าหน้ีแต่ละราย  
รวมทั้งให้แจ้งข้อมูลรายชื่อเจ้าหนี้  จํานวนหนี้  จํานวนหนี้ที่ได้รับชําระแล้ว  จํานวนหนี้คงเหลือ  และรายละเอียด
เก่ียวกับเจ้าหนี้ดังกล่าวให้นายทะเบียน  และกองทุนประกันวินาศภัยทราบ  และเม่ือกองทุนได้รับแจ้งแล้ว  
ให้นํามาตรา  ๘๐/๕  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ในกรณีที่อยู่ระหว่างกระบวนการล้มละลาย  ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นําหลักทรัพย์ประกัน
และเงินสํารองที่ได้รับการส่งมอบจากนายทะเบียนหรือผู้ชําระบัญชี  มาชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับ
ชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยที่ย่ืนคําขอรับชําระหนี้ตามกระบวนการล้มละลายเฉพาะเจ้าหนี้ที่ไม่มี
ข้อโต้แย้งตามส่วนเฉลี่ยของมูลหนี้  และแจ้งข้อมูลรายชื่อเจ้าหนี้  จํานวนหนี้  จํานวนหนี้ที่ได้รับชําระแล้ว  
จํานวนหนี้คงเหลือ  และรายละเอียดเก่ียวกับเจ้าหนี้ดังกล่าวให้นายทะเบียนและกองทุนประกันวินาศภัยทราบ  
และเม่ือกองทุนได้รับแจ้งแล้ว  ให้นํามาตรา  ๘๐/๕  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ในกรณีที่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยไม่ได้ย่ืนคําทวงหนี้ต่อผู้ชําระบัญชี
หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ได้ย่ืนคําขอรับชําระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยภายในเวลาที่กองทุน
ประกาศกําหนดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้กองทุนตรวจสอบจํานวนหนี้ที่เจ้าหนี้ดังกล่าวแต่ละราย
มีสิทธิได้รับชําระหนี้ทุกสัญญารวมกัน  และให้ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ดังกล่าวเฉพาะเจ้าหนี้ที่ไม่มีข้อโต้แย้ง
ตามมูลหนี้  แต่ไม่เกินรายละหนึ่งล้านบาท  พร้อมทั้งแจ้งผู้ชําระบัญชีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ 

เม่ือกองทุนประกันวินาศภัยชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
ไปแล้วตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี  ให้กองทุนเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้นั้นเท่ากับจํานวนเงินที่กองทุน
ได้จ่ายไป  โดยไม่ถือว่าเป็นหนี้ตามมาตรา  ๙๔  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  
และหากเจ้าหนี้นั้นได้ย่ืนคําขอรับชําระหนี้ไว้แล้วในคดีล้มละลายให้กองทุนเข้ารับช่วงสิทธิตามคําขอรับ
ชําระหนี้ที่เจ้าหนี้ได้ย่ืนไว้แล้ว  เฉพาะส่วนที่กองทุนได้จ่ายไปโดยกองทุนไม่ต้องย่ืนคําขอรับชําระหนี้ใหม่ 

มาตรา ๑๓ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่โครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ไม่เหมาะสมกับสภาพการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน  อีกทั้งหากบริษัทล้มละลาย
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  กองทุนประกันวินาศภัยจะเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้ี 
ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัยได้ต่อเมื่อกระบวนการตามกฎหมายล้มละลายเสร็จสิ้นแล้วเท่าน้ัน  
ซึ่งทําให้กองทุนไม่สามารถคุ้มครองเจ้าหน้ีซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัยได้ทันท่วงที  
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทและกองทุนประกันวินาศภัย 
ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


