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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
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น วิ น าศภั ย (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “บริษัท” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
““บริษัท” หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกัน วิน าศภัยตางประเทศที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ดวย”
มาตรา ๔ ใหย กเลิ กบทนิยามคํา วา “เงิ น กองทุน ” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบั ญญั ติ
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 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “นายทะเบียน” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
““นายทะเบียน” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกั น ภั ย หรื อ ผู ซึ่ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
มอบหมาย”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้
และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้กับออกประกาศตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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มาตรา ๖ การประกอบธุรกิจประกัน วิน าศภัยจะกระทําไดเมื่อไดจัดตั้งขึ้น ในรูปบริษัท
มหาชนจํ า กั ด ตามกฎหมายว า ด ว ยบริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด และโดยได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ
ประกันวินาศภัยจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวิน าศภัยตามวรรคหนึ่ง ใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัทยื่น
คํา ขอรั บใบอนุ ญาตตอ รั ฐ มนตรี และเมื่ อ รัฐ มนตรีโ ดยอนุ มัติ คณะรัฐ มนตรีไ ด พิจ ารณาอนุ มัติ ใ ห
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแลว ใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัทดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด
และดําเนินการวางหลักทรัพยประกันตามมาตรา ๑๙ พรอมทั้งดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗
ภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดแลว
เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา ผูยื่นคําขออนุญาตไดดําเนินการตามที่กําหนดในวรรคสองแลว
ใหออกใบอนุญาตใหแกบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งขึ้น
ในกรณีที่บริษัทมหาชนจํากัดไมสามารถวางหลักทรัพยหรือดํารงเงินกองทุนตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว ใหถือวาการอนุมัติใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยสิ้นผล
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘ หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของบริษัทตองเปนหุนชนิดระบุชื่อผูถือและมีมูลคาหุน
ที่จดทะเบียนไวไมเกินหุนละหนึ่งรอยบาท
การออกหุ น บุริ ม สิ ทธิ ตามวรรคหนึ่ ง ให เป น ไปตามกฎหมายวา ดว ยบริษั ทมหาชนจํ ากั ด
ทั้งนี้ นายทะเบียนจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อคุมครองประโยชนของผูเอาประกันภัย
โดยไมขัดตอกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดก็ได
มาตรา ๙ บริษัทตองมีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด และมีบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๑) และ (๒) ถือหุนรวมกันเกินรอยละเจ็ดสิบหาของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด
(๑) บุค คลธรรมดาซึ่ ง มี สั ญ ชาติ ไ ทย หรื อ ห างหุ น ส ว นสามั ญ ซึ่ ง ไม จ ดทะเบี ย นที่ ผู เ ป น
หุนสวนทั้งหมดมีสัญชาติไทย
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(๒) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) มีบุคคลตาม (๑) ถือหุน อยูเกินรอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและ
จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือ
(ข) มีบุคคลตาม (๑) หรือนิติบุคคลตาม (๒) (ก) หรือบุคคลตาม (๑) และนิติบุคคล
ตาม (๒) (ก) ถือหุนอยูเกินรอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด
ในกรณี ที่ เห็ น สมควรคณะกรรมการอาจอนุ ญาตให บุคคลซึ่ งไม มี สั ญชาติไทยถือหุ นได ถึ ง
รอยละสี่สิบเกาของจํานวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแ ลวทั้งหมด และใหมีกรรมการ
เปน บุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดเกิน กวาหนึ่งในสี่แตไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดได
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตใหนําหลักเกณฑการถือหุนของบุคคลตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่บริษัทมีฐานะหรือการดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจผอนผันใหบริษัท
มีผูถือหุนหรือกรรมการแตกตางไปจากที่กําหนดตามวรรคสองได ในการผอนผันนั้นจะกําหนดหลักเกณฑ
หรือเงื่อนเวลาไวดวยก็ได”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓ การโอนหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวน หรือการควบกันของบริษัท
ใหกระทําไดเฉพาะกับบริษัทดวยกันเทานั้น
ในกรณีที่ บ ริ ษั ทประสงค จ ะโอนหรื อรั บ โอนกิ จ การทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น หรื อควบกั น
ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการบริษัทดังกลาวรวมกันจัดทําโครงการแสดงรายละเอียดการดําเนินงาน
เสนอตอคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในการใหความเห็นชอบคณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่เห็น ควรเพื่อคุม ครองประโยชนของผูเอาประกันภัยหรือเพื่อความมั่นคงของการดําเนิน กิจการ
ของบริษัทดวยก็ได”
มาตรา ๑๑ ใหเ พิ่ม ความต อไปนี้เ ปน มาตรา ๑๓/๑ มาตรา ๑๓/๒ และมาตรา ๑๓/๓
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๓/๑ การโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวน เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ วรรคสองแลว ใหดําเนินการโอนกิจการได ทั้งนี้ การโอนสิทธิเรียกรองในการโอน
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กิจการไมตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา ๓๐๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
แตไมกระทบกระเทือนสิทธิของลูกหนี้ที่จะยกขอตอสูตามมาตรา ๓๐๘ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย
ในกรณีเปนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทใหถือวาการโอนมีผลสมบูรณ เมื่อบริษัทที่โอน
และบริษัทที่รับโอนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสองแลว และ
ใหมีผลเปนการยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่ออกใหแกบริษัทที่โอนกิจการนั้น
มาตรา ๑๓/๒ การควบบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
การควบบริษัทตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลสมบูรณเมื่อบริษัทที่จะควบกันไดปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสองแลว และใหถือวาบริษัทที่ควบกัน ไดรับอนุมัติ
ใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง
เมื่อไดมีการจดทะเบียนการควบบริษัท และดําเนินการวางหลักทรัพยประกันตามมาตรา ๑๙
พรอมทั้งดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ แลว ใหรัฐมนตรีออกใบอนุญาตใหแกบริษัทที่ควบกัน
และใหมีผลเปนการยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่ออกใหแกบริษัทเดิม
มาตรา ๑๓/๓ ในการโอนกิ จการของบริ ษั ท ให แ ก บริ ษั ทอื่ น ทั้ งหมดหรื อบางส วนหรื อ
การควบบริษัท หากมีการโอนสิน ทรัพยที่มีหลักประกัน เปน อยางอื่น ที่มิใ ชสิทธิจํานอง สิทธิจํานํา
หรือสิทธิอัน เกิดขึ้น แตการค้ําประกัน ซึ่งยอมตกไปไดแ กผูรับโอนตามมาตรา ๓๐๕ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิช ยแ ล ว ใหหลั กประกัน เปน อย างอื่น นั้ น ตกแกบ ริษัท ที่รั บโอนกิ จการหรื อ
บริษัทที่ควบกัน แลวแตกรณี”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ นอกจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัทตองเสีย
คาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกป เวนแตปที่ออกใบอนุญาต
บริษัทใดไมชําระคาธรรมเนียมรายปภายในสามเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหนายทะเบียน
มีคําสั่ งหา มบริ ษัทนั้ น ดําเนิน การขยายธุรกิจ ทั้ งนี้ จนกวาบริษัท จะชํ าระคาธรรมเนียมใหถู กตอ ง
และครบถวน และนายทะเบียนไดยกเลิกคําสั่งหามบริษัทดําเนินการขยายธุรกิจ
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เพื่อ ประโยชน แ หง มาตรานี้ กรณีใ ดเปน การขยายธุ รกิจ ตามวรรคสอง ให นําบทบั ญญั ติ
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 ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา
หรือ เลิก สาขา ต องไดรั บอนุ ญาตจากนายทะเบี ยน และให นํา บทบั ญญัติ ใ นมาตรา ๗ วรรคหก
มาใชบงั คับโดยอนุโลม
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใดทําการเปน ผูรับประกันภัยโดยทําสัญญาประกันภัยกับบุคคลใด ๆ
เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หามมิใหผูใดใชกรมธรรมประกันภัยของบริษัทซึ่งตนไมมีสิทธิใชตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๑๕ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น วรรคสองของมาตรา ๑๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
“การใชชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจของตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย
ตาม (๕) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนด”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ ใหบริษัทจัดสรรเงินสํารองดังตอไปนี้
(๑) เงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท
(๒) เงินสํารองสําหรับคาสินไหมทดแทน และ
(๓) เงินสํารองเพื่อการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
เงิน สํารองตามวรรคหนึ่งจะเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพยสิน อยางอื่น ก็ได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด”
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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 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
“หมวด ๑/๑
การดํารงเงินกองทุนและสินทรัพยสภาพคลอง
มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกํา หนดประเภทและชนิดของเงิน กองทุ น
รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัท
บริษัทตองดํารงไวซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเปนอัตราสวนกับ
สินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือความเสี่ยงตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การกําหนดอัตราการดํารงเงินกองทุนตามวรรคสอง คณะกรรมการจะกําหนดตามขนาดหรือ
ประเภทของสินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือความเสี่ยงรวมทุกประเภท หรือแตละประเภทก็ได
ในกรณีที่บริษัทมีการซื้อหุนคืนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด มิใหนับหุนที่ซื้อคืนนั้น
เปน สวนหนึ่งของเงิน กองทุน โดยใหหักเงินกองทุน ออกตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
หามบริษัทนําเงินกองทุนไปใชกอภาระผูกผัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๗/๑ บริษัทตองดํารงสิน ทรัพยสภาพคลองเปนอัตราสวนกับสิน ทรัพย หนี้สิน
ภาระผูกพัน หรือเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ซึ่งตองไมต่ํากวาอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การกําหนดอัตราการดํารงสิน ทรัพยสภาพคลองตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกําหนด
แตเพียงบางประเภทหรือทุกประเภท หรือจะกําหนดอัตราสวนของแตละประเภทในอัตราใดก็ได
อัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลองที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรานี้ ถาเปนการเพิ่มอัตราดังกลาว
ตองประกาศลวงหนากอนวันใชบังคับไมนอยกวาหกสิบวัน
มาตรา ๒๗/๒ สินทรัพยสภาพคลองไดแก
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(๑) เงิน สด หรือเงิน ฝากธนาคารตามหลักเกณฑ วิธี การ และเงื่ อ นไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
(๒) หลักทรัพยรัฐบาลไทย หรือหลักทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย
(๓) หุนกูหรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟน ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย
(๔) สินทรัพยอื่นตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
สิน ทรัพ ยส ภาพคลอ งตาม (๒) (๓) และ (๔) ต องปราศจากภาระผูก พัน และสามารถ
โอนเปลี่ยนมือได
มาตรา ๒๗/๓ บริษัทตองบริหารสินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน และเงินสํารองตามมาตรา ๒๓
ใหมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรับชําระเบี้ยประกันภัย การกูยืมเงิน หรือการรับเงินจากผูเอาประกันภัย
หรือประชาชนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๗/๔ ใหบริษัทจัดสรรสินทรัพยไวสําหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย
ทั้งนี้ ตามประเภท ชนิด และสัดสวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ใหบริษัทนําเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ยกเวนสวนที่บริษัทวางไวกับนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔
และสิน ทรัพยตามวรรคหนึ่งฝากกับสถาบันการเงินหรือดําเนิน การอยางอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หามบริษัทนําสิน ทรัพยตามวรรคสองไปใชกอภาระผูกพัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๒๗/๕ ใหบริษัทจัดทํารายงานการดํารงเงิน กองทุน เสนอตอนายทะเบียนทุกเดือน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
ในกรณีที่เงิน กองทุน ของบริษัท ใดลดลงต่ํากวาเงิน กองทุน ที่ ตองดํารงไวตามมาตรา ๒๗
วรรคสอง ใหบริษัทเสนอโครงการ เพื่อแกไขฐานะเงินกองทุนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
จากนายทะเบียนหรือวันที่ผูสอบบัญชีหรือบริษัทตรวจพบ
โครงการตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ขั้นตอนที่จะเพิ่มเงินกองทุนใหเพียงพอ
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(๒) ระดับเงินกองทุนที่คาดวาจะดํารงในแตละไตรมาสภายในระยะเวลาของโครงการ
(๓) ประเภทและธุรกิจที่จะประกอบการ
(๔) ระยะเวลาของโครงการซึ่งตองไมเกินหนึ่งป
ในการพิจารณาใหความเห็นชอบนายทะเบียนจะตองพิจารณาและแจงใหบริษัททราบภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับโครงการ ทั้งนี้ การใหความเห็น ชอบจะกําหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา
ไวดวยก็ได
ในกรณีที่นายทะเบียนไมใหความเห็นชอบโครงการ หรือบริษัทไมเห็นดวยกับเงื่อนไข หรือ
เงื่อนเวลาที่นายทะเบียนกําหนด ใหบริษัทมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต
วัน ที่ ได รั บแจ ง และใหค ณะกรรมการพิ จารณาอุ ท ธรณ ใ ห แ ลว เสร็ จ ภายในหกสิบ วั น นั บ แต วั น ที่
ไดรับอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๗/๖ ในระหวางดําเนินการตามโครงการที่ไดรับความเห็นชอบตามมาตรา ๒๗/๕
บริ ษัท สามารถประกอบกิจ การไดต ามปกติ แต จะดํ าเนิ น การขยายธุร กิ จไม ได จนกวา จะสามารถ
ดํารงเงินกองทุนไดตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
การขยายธุรกิจของบริษัทตามวรรคหนึ่งใหหมายถึง
(๑) การรับประกันภัยรายใหม หรือการขยายวงเงินการรับประกันภัยของกรมธรรมประกันภัย
ที่มีอยู
(๒) การเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
(๓) การกอภาระผูกพันเพิ่มเติม เวนแตเปนการดําเนินการตามภาระผูกพันที่มีอยู
(๔) การทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยเพิ่มเติม
(๕) การรับโอนกิจการของบริษัท
กรณี ใ ดเปน การเพิ่ม ความเสี่ย งตาม (๒) หรื อ เป น การกอ ภาระผู กพั น เพิ่ ม เติ ม ตาม (๓)
ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
มาตรา ๒๗/๗ ใหนายทะเบียนพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๕๒ เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) บริษัทไมเสนอโครงการตามมาตรา ๒๗/๕ ตอนายทะเบียนภายในกําหนดเวลา
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(๒) บริ ษัท ไม ดํา เนิ น การตามโครงการ หรื อ ดํา เนิ น การไม เ ปน ไปตามโครงการที่ ได รั บ
ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๗/๕ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
(๓) โครงการที่เสนอตามมาตรา ๒๗/๕ ไมไดรับความเห็นชอบและบริษัทไมยื่นอุทธรณ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ”
มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๓๐/๑ แหงพระราชบัญญัติประกัน วินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๓๐/๑ ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปนสวนหนึ่งของ
กรมธรรมประกัน ภัย หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความในกรมธรรมประกัน ภัย
ใหตีความไปในทางที่เปนคุณแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณี
หามตัวแทนประกัน วินาศภัยนําขอความหรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับ
ความเห็นชอบจากบริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย”
มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความใน (๑๗) ของมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑๗) ขายหรื อใหอ สั งหาริ ม ทรั พ ยใ ด ๆ หรื อ สัง หาริ ม ทรั พย ที่มี มู ลค ารวมกั น สู ง กว า ที่
นายทะเบียนกําหนดแกกรรมการบริษัท หรือซื้อทรัพยสินจากกรรมการบริษัท 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 หรือเพื่อ ใชสําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
ตามมาตรา ๓๑ (๑๐) (ก) หรือ (ข) ถามิไดใชอสังหาริม ทรัพยดังกลาวแลวใหจําหนายภายในหาป
นับแตวันที่เลิกใช
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(๒) อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ บ ริ ษั ท ได ม าจากการรั บ ชํ า ระหนี้ หรื อ จากการบั ง คั บ จํ า นอง
ตามมาตรา ๓๑ (๑๐) (ค) ใหจําหนายภายในหาปนั บ แตวัน ที่ ไดม า เวน แตจ ะไดรับอนุญาตจาก
นายทะเบียนใหมีไวเพื่อใชในกิจการตามมาตรา ๓๑ (๑๐) (ก) หรือ (ข)
นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาที่กําหนดตาม (๑) และ (๒) ไดอีกตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจกําหนดเงื่อนไขในการใหขยายระยะเวลาไวดวยก็ได
มาตรา ๓๔ กรรมการ ผูจัดการ บุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือที่ปรึกษา
ของบริษัทตองเปนบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเปนผูมีประสบการณ
ในการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(๒) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย
(๓) เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท ในชวงเวลา
ที่บ ริษั ทนั้ น ถูก เพิ ก ถอนใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จ ประกั น วิน าศภั ยหรือ ใบอนุญ าตประกอบธุร กิ จ
ประกันชีวิต เวนแตเปนผูซึ่งนายทะเบียนดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
เชนวานั้นในชวงเวลาดังกลาว
(๔) เป น กรรมการ ผู จั ด การ หรื อ บุ ค คลซึ่ ง มี อํ า นาจกระทํ า การแทนบริ ษั ท อื่ น ที่ ไ ด รั บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เวนแตจะไดรับยกเวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท
ตามมาตรา ๕๓
(๖) เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๗) เปนขาราชการหรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุม บริษัท เวนแตกรณีของบริษัทที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือไดรับ
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการเพื่ อช วยเหลือ การดํา เนิ น งานของบริ ษั ทหรือ เป น ผู ไ ดรั บแตง ตั้ ง
ตามมาตรา ๕๓
(๘) มีประวัติเสียหายหรือดําเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือ
ความรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในฐานะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ
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มาตรา ๓๕ ภายใตบังคับมาตรา ๖๖ หามมิใ หบริษัทมอบหมายหรือยิน ยอมใหบุคคลใด
ทําการรับประกันวินาศภัยโดยใชกรมธรรมประกันภัยของบริษัท
หามมิใหบริษัทมอบหมายหรือยินยอมใหบุคคลใดชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัย
บางสวนหรือทั้งหมด นอกจากการประกันตอ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน”
มาตรา ๒๒ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น มาตรา 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
วิน าศภัย ประเภทใดและจํา นวนเงิ น เอาประกัน ภั ย เท า ใดที่ต อ งดํา เนิ น การโดยผู ป ระเมิ น วิน าศภั ย
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๕/๒ ผู ใ ดจะเปน ผูประเมิน วิน าศภัยต องไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนและ
ขึ้นทะเบียนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
การขออนุญาต การอนุญาต และการขึ้น ทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๕/๓ ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประเมิน วิน าศภัยตองผานการอบรมจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรับรองและตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เคยต องคํา พิพ ากษาถึง ที่สุ ดใหล งโทษจํา คุก ในความผิด เกี่ ยวกับ ทรั พย หรื อความผิ ด
ตามมาตรา ๙๐/๑ หรือมาตรา ๙๐/๒ เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต
(๓) เปนพนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาของบริษัท
(๔) อยูระหวางถูกพักใชใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัย
(๕) เคยถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเป น ผู ป ระเมิ น วิ น าศภั ย ในระยะเวลาห า ป ก อ นวั น ขอรั บ
ใบอนุญาต
มาตรา ๓๕/๔ ใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัยใหมีอายุสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
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การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอภายในกําหนดสองเดือนกอนใบอนุญาต
สิ้น อายุ โดยผูขอตออายุใ บอนุญาตตองมีหนังสือรับรองวาผานการฝกอบรมเพิ่มเติมจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรับรอง
การขอตออายุใ บอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๕/๕ ในกรณีที่เกิดวินาศภัยตามประเภทและจํานวนเงินเอาประกันภัยที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๕/๑ ใหคู สัญญาตามกรมธรรมประกัน ภัย เลือ กผูป ระเมิน วิน าศภั ย
ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว ณ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
เปนผูดําเนินการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่บริษัทจะตองชดใชคาสินไหมทดแทน
ในการตรวจสอบและประเมิน วินาศภัย ผูประเมิน วิน าศภัยตองจัดทํารายงานหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวของตามแบบและรายการที่นายทะเบียนประกาศกําหนดเพื่อยื่นตอคูสัญญาตามกรมธรรมประกันภัย
ฝายละหนึ่งฉบับ
มาตรา ๓๕/๖ ผูประเมินวินาศภัยตองปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๕/๗ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัย เมื่อปรากฏ
แก น ายทะเบี ย นว าผู ป ระเมิ น วิน าศภั ยฝ าฝ น หรื อไม ปฏิ บัติ ต ามประกาศของนายทะเบีย นหรื อของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๓๕/๕ หรือมาตรา ๓๕/๖
การพักใชใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกิน
ครั้งละหนึ่งป
มาตรา ๓๕/๘ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัย เมื่อปรากฏ
แกนายทะเบียนวาผูประเมินวินาศภัย
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๓
(๒) เคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาแลวและกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๕/๗ อีก
มาตรา ๓๕/๙ ผู ถูก สั่ง พัก ใช ใ บอนุ ญาตหรือ เพิ กถอนใบอนุ ญาตเปน ผูป ระเมิ น วิ น าศภั ย
ตามมาตรา ๓๕/๗ หรือมาตรา ๓๕/๘ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่
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ไดรับแจงคําสั่ง และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด”
มาตรา ๒๓ ใหเพิ่ม ความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๖/๑ แหงพระราชบัญญัติประกัน วินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๓๖/๑ ในกรณีที่มีการรองเรียนเกี่ยวกับการประกัน ภัย การจายคาสิน ไหมทดแทน
การชดใชเงิน หรือประโยชนอื่น ใดตามกรมธรรมประกัน ภัย นายทะเบียนอาจจัดใหมีการพิจารณา
ขอรองเรียนและดําเนินการไกลเกลี่ยได”
มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ ภายใตบั งคั บบทบัญ ญัติ แ หง พระราชบั ญญั ตินี้ ใหค ณะกรรมการมี อํา นาจ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใด ๆ ใหบริษัทปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้ได
(๑) การเก็บเบี้ยประกันภัย
(๒) การประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท
(๓) การประกันตอ
(๔) การจําแนกประเภทคาใชจาย
(๕) การจัดสรรเงินสํารองเพื่อการเสี่ยงภัยไวเปนประเภท ๆ
(๖) การกําหนดวิธีการออกและเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
(๗) การกํา หนดอั ตราคา จางหรือบํา เหน็จสํ าหรับ ตัวแทนประกั น วิน าศภัย และนายหน า
ประกันวินาศภัยตามประเภทของการประกันวินาศภัย
(๘) การกําหนดแบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช และขอความของเอกสารแสดงการรับเงิน
ของบริษัท
(๙) การกําหนดประเภทและอัตราอยางสูงของคาใชจายเกี่ยวกับการรับประกันภัย
(๑๐) การรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน
(๑๑) การชดใชเงิน หรือคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
(๑๒) การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท”
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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 บริษัทตองจัดทําและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษทั ตอคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
(๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผูสอบบัญชีไดสอบทานแลว
(๒) งบการเงินสําหรับรอบปปฏิทินที่ลวงมาที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว
(๓) รายงานประจําปแสดงการดําเนินงานของบริษัท
การจัดทําและยื่นงบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบหลักเกณฑ วิธีการ
เงื่ อ นไข และระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการประกาศกํ า หนด และผู ส อบบัญ ชี ต อ งเปน ผู ส อบบั ญ ชี
รับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี
สําหรับบริษัทที่เปน สาขาของบริษัทประกัน วิน าศภัยตางประเทศ นอกจากตองดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ตองสงรายงานประจําปของบริษัทประกัน วิน าศภัยตางประเทศ
ที่ตนเปนสาขาดวยภายในหาเดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศนั้น”
มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหบริษัทยื่นรายงานหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจประกัน วินาศภัย โดยคณะกรรมการจะใหทําคําชี้แ จงเพื่ออธิบายหรือขยายความ
แหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็ได”
มาตรา ๒๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๕๐ ใหบริษัทประกาศรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่สงงบการเงินตามมาตรา ๔๗ (๒) ในหนังสือพิมพรายวันที่ออกจําหนาย
แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับมีระยะเวลาไมนอยกวาสามวัน และใหปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทไมนอ ยกวาหนึ่งเดือนดวย”
มาตรา ๒๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๐/๑ และมาตรา ๕๐/๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๕๐/๑ เพื่อประโยชนในการใหประชาชนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให น ายทะเบี ย นมี อํ า นาจสั่ ง ให บ ริ ษั ท เป ด เผยข อ มู ล ดั ง กล า วได
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๐/๒ ใหบริษัทสงรายงานประจําปการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย
ที่รับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยตอคณะกรรมการตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด”
มาตรา ๓๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๒ เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๒๗/๗ หรือปรากฏหลักฐานตอนายทะเบียน
ว า บริ ษั ท ใดมี ฐ านะหรื อ การดํ า เนิ น การอยู ใ นลั ก ษณะอั น อาจเป น เหตุ ใ ห เ กิ ด ความเสี ย หายแก
ผูเอาประกั น ภัยหรือประชาชน นายทะเบียนดวยความเห็น ชอบของคณะกรรมการมีอํ านาจสั่งให
บริษัทนั้นแกไขฐานะหรือการดําเนินการดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด หรือสั่งให
เพิ่มทุนหรือลดทุนเพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง และจะสั่งใหบริษัทหยุดรับประกันวินาศภัย
เปนการชั่วคราวดวยก็ได
ในกรณีที่บริษัทใดไมเพิ่มทุนหรือลดทุนภายในกําหนดเวลาที่นายทะเบียนสั่งตามวรรคหนึ่ง
ใหถือวาคําสั่งของนายทะเบียนเปน มติที่ประชุม ผูถือหุน นับ แตวัน ที่ครบกําหนดเวลาตามคําสั่งของ
นายทะเบียนดังกลาว
ในกรณีที่ มีความจํ าเป น รีบ ดว นที่จ ะตอ งให บริษั ท ใดเพิ่ม ทุน หรือ ลดทุ น เพื่ อ ให บริษั ทนั้ น
สามารถพยุงฐานะและการดําเนิน การตอไปได นายทะเบียนดวยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
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จะสั่ง ใหบ ริ ษัท เพิ่ม ทุ น หรือ ลดทุ น ทัน ที ก็ไ ด โดยให ถื อว า คํา สั่ งของนายทะเบี ยนดั งกล าวเปน มติ
ที่ประชุมผูถือหุน
ในการเพิ่ม ทุนหรือลดทุน ตามวรรคสองหรือวรรคสาม มิใหนําบทบัญญัติใ นมาตรา ๑๓๖
วรรคสอง (๒) มาตรา ๑๓๙ และมาตรา ๑๔๑ แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
มาใชบังคับ”
มาตรา ๓๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ บริษัทใดประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจประกัน วินาศภัยใหยื่นคําขออนุญาต
ตอคณะกรรมการ
เพื่ อ พิทั ก ษป ระโยชน ข องผู เอาประกัน ภั ย ผู รับ ประโยชน ตามกรมธรรมป ระกั น ภัย หรื อ
ผูมีสวนไดเสีย ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาอยางนอย
ดังตอไปนี้ ใหบริษัทตองปฏิบัติใหแลวเสร็จกอนที่คณะกรรมการจะอนุญาตใหเลิกกิจการ
(๑) วิธีจัดการหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรมประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันอยู
(๒) วิธี ก ารบอกกล า วให ผู เ อาประกั น ภั ย ผู รั บ ประโยชน ตามกรมธรรม ป ระกั น ภั ย และ
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
โดยเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงคไมใหเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ในการชํา ระบัญชีหรื อการแก ไขหนังสือ บริคณหสนธิ ใหดํ าเนินการตามกฎหมายวาดว ย
บริษัทมหาชนจํากัด
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ในกรณีที่บริษัทซึ่งเปนสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศเลิกกิจการใหมีการชําระบัญชี
ในการชําระบัญชีนั้นใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๓๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๗/๑ แหงพระราชบัญญัติประกัน วิน าศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๕๗/๑ ให บ ริ ษั ท ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให เ ลิ ก ประกอบธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย ส ง คื น
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตอนายทะเบียนพรอมกับยื่นคําขอรับคืนหลักทรัพยประกันที่
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 ผูมี คุณ สมบั ติตามมาตรา ๖๔ ซึ่ งประสงค จะเปน ตัวแทนประกัน วิน าศภั ย
ของบริษัท ใด ใหย่ืน คําขอรับ ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกัน วิน าศภัยของบริษัทนั้นตอนายทะเบียน
พรอมดวยหนังสือแสดงความตองการของบริษัทใหผูนั้นเปนตัวแทนประกันวินาศภัย และหนังสือรับรอง
วาผานการอบรมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัย หรือ
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ผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยประกาศกําหนด
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด”
มาตรา ๓๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๖๕/๑ บริษัทตองรวมรับผิดกับตัวแทนประกันวินาศภัยตอความเสียหายที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยนั้นไดกอขึ้นจากการกระทําการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท
มาตรา ๖๕/๒ ในการปฏิบัติหนาที่หรือกระทําการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท
ตัวแทนประกัน วินาศภัยตองไมแสดงขอความอัน เปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง
และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในกรณีที่ตัว แทนประกัน วิน าศภัยไม ปฏิบัติ ตามวรรคหนึ่ง ไมเป น เหตุ ใ หเสื่ อมสิท ธิของ
ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่เกี่ยวของ”
มาตรา ๓๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๖ ใหตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท
ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจทําสัญญาประกันภัยในนามของบริษัทไดเมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจ
จากบริษัท
นายหนาประกั น วิน าศภัย หรือ พนักงานของบริษัทซึ่ งมีห นาที่ เกี่ยวกับการรั บเงิน อาจรั บ
เบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทไดเมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท
หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคสองและวรรคสามใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แมมิไดทําตามแบบที่น ายทะเบียนกําหนดก็ไมเปน เหตุใ ห
เสื่อมสิทธิของผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่เกี่ยวของ”
มาตรา ๓๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๖/๑ และมาตรา ๖๖/๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
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“มาตรา ๖๖/๑ ตัวแทนประกันวิน าศภัยตองแสดงใบอนุญาตเปน ตัวแทนประกัน วินาศภัย
ทุกครั้งที่มีการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย หรือรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท
ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย ต อ งออกเอกสารแสดงการรั บ เงิ น ของบริ ษั ท ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารรั บ
เบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท
มาตรา ๖๖/๒ นายหนาประกันวินาศภัยหรือพนักงานของบริษัทตองแสดงหนังสือมอบอํานาจ
จากบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท
นายหนาประกันวินาศภัยหรือพนักงานของบริษัทตองออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท
ทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกพนักงานของบริษัทซึ่งปฏิบัติหนาที่รับเบี้ยประกันภัย 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
ให ยื่ น คํ า ขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตต อ นายทะเบี ย นภายในกํ า หนดสองเดื อ นก อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ
โดยผูขอตออายุใบอนุญาตตองมีหนังสือรับรองวาผานการฝกอบรมเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัย หรือผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด
ถาผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไดตออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดตอกันแลวและไดยื่น
คําขอตออายุใบอนุญาต ใหใบอนุญาตที่ออกใหตอไปมีอายุครั้งละหาป
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด”
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มาตรา ๔๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๖ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ
ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวาตัวแทนประกัน วินาศภัยหรือ
นายหนาประกันวินาศภัย
(๑) กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๗ แลวแตกรณี
(๔) ดําเนินงานทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน
ตามกรมธรรมประกันภัย หรือประชาชน
เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงคําสั่งนั้นไปยังผูถูกสั่งเพิกถอน
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 และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา ๗๘/๓ ผูขอรับใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

(๑) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทางคณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย ตามหลั ก สู ต รหรื อ วิ ช าที่ น ายทะเบี ย น
ประกาศกําหนดจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และปฏิบัติงานดานคณิตศาสตรประกัน ภัย
หรือสถิติที่เกี่ยวของกับการประกันภัยที่นายทะเบียนประกาศกําหนดมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ
(๒) เปนสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
ประกาศของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๘/๔ ผูขอรับใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกัน ภัยตองไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) เคยต องคํา พิพ ากษาถึง ที่สุ ดใหล งโทษจํา คุก ในความผิด เกี่ ยวกับ ทรั พย หรื อความผิ ด
ตามมาตรา ๑๐๘/๑ หรือมาตรา ๑๐๘/๒ เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต
(๒) เป น บุ ค คลวิ ก ลจริ ต หรื อ มี จิ ต ฟ น เฟ อ นไม ส มประกอบ คนไร ค วามสามารถหรื อ
คนเสมือนไรความสามารถ
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) อยูในระหวางถูกพักใชใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย
(๕) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับ
ใบอนุญาต
มาตรา ๗๘/๕ ใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยใหมีอายุสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอภายในกําหนดสองเดือนกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอแลวใหถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูไดรับใบอนุญาตจนกวาจะไดรับแจงคําสั่ง
ไมอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๗๘/๖ นักคณิตศาสตรประกันภัยตองจัดทํารายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับรายงาน
การคํ านวณความรั บผิ ดตามกรมธรรม ประกั น ภั ย หรื อรายงานการวิ เคราะห ทางคณิ ตศาสตร อื่น ๆ
ตามแบบและรายการที่น ายทะเบียนประกาศกําหนด โดยนายทะเบียนจะใหทําคําชี้แ จงเพื่ออธิบาย
หรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็ได
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มาตรา ๗๘/๗ นักคณิต ศาสตรประกัน ภัย ตองปฏิ บัติตามจรรยาบรรณแหง วิช าชี พตามที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๘/๘ นายทะเบี ยนมี อํา นาจสั่ง พักใชใ บอนุ ญาตเป น นั กคณิ ตศาสตรป ระกั น ภั ย
เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวานักคณิตศาสตรประกันภัย
(๑) ไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๘/๖ หรือมาตรา ๗๘/๗
(๒) รับรองรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยโดยขาดความระมัดระวัง
การสั่งพักใชใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกิน
ครั้งละหนึ่งป
มาตรา ๗๘/๙ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกัน ภัย
เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวานักคณิตศาสตรประกันภัย
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗๘/๓ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗๘/๔
(๒) เคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาแลวและกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๗๘/๘ อีก
มาตรา ๗๘/๑๐ ผู ถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตหรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเป น นั ก คณิ ต ศาสตร
ประกันภัยตามมาตรา ๗๘/๘ หรือมาตรา ๗๘/๙ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด”
มาตรา ๔๔ ให ย กเลิ กความในหมวด ๕ กองทุน เพื่ อ การพั ฒ นาธุ รกิ จ ประกัน วิ น าศภั ย
มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมวด ๕
กองทุนประกันวินาศภัย
มาตรา ๗๙ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้น เรียกวา “กองทุนประกันวินาศภัย” มีฐานะเปนนิติบุคคล
มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัท
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ลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย
ใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ
กองทุนไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๘๐ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงิน และทรั พย สิน ที่ได รับ โอนจากกองทุ น เพื่อการพัฒ นาธุ รกิ จประกั น วิ น าศภัย ของ
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) กอตั้งสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ใหบริษัทกูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน
(๔) ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
(๕) กระทําการอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของกองทุน
มาตรา ๘๐/๒ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) ให ค วามช ว ยเหลื อ เจ า หนี้ ซึ่ ง มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ชํ า ระหนี้ ที่ เ กิ ด จากการเอาประกั น ภั ย
ในกรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
(๒) เป น ค า ใช จ า ยในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย ให มี ค วามมั่ น คงและเสถี ย รภาพ
ทั้งนี้ ไมเกินวงเงินที่ไดรับตามมาตรา ๘๐ (๑) และ (๒)
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(๓) เปน คาใชจายในการบริหารกองทุน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดกิจการของกองทุน ทั้งนี้ ไมเกินอัตราที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
มาตรา ๘๐/๓ ใหบริ ษัทนํา สงเงิ น เขา กองทุน ตามอั ตราที่ คณะกรรมการประกาศกําหนด
ดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี อัตราดังกลาวตองไมเกินรอยละศูนยจุดหาของเบี้ยประกันภัยที่บริษัท
ไดรับในรอบระยะเวลาหกเดือนกอนหนางวดที่ตองนําสงเงินเขากองทุน
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนําสงเงิน เขากองทุน ใหเปน ไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในกรณีที่กองทุนมีเงินและทรัพยสินเพียงพอที่จะดําเนินการตามวัตถุประสงคแลว คณะกรรมการ
ดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะประกาศลดอัตราหรืองดการนําสงเงินเขากองทุนก็ได
มาตรา ๘๐/๔ บริษัทใดไมนําเงินสงเขากองทุนใหถูกตองและครบถวนตามมาตรา ๕๘ หรือ
มาตรา ๘๐/๓ ตองเสียเงิน เพิ่ม ในอัตรารอยละหนึ่งจุดหาตอเดือนของจํานวนเงิน ที่บริษัทนั้นนําสง
ไมถูกตองหรือไมครบถวน เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวามีเหตุสุดวิสัยทําใหบริษัทไมสามารถนําเงินสงเขากองทุนไดตามที่
กําหนดในมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๘๐/๓ และบริษัทไดนําเงินสงเขากองทุนภายในเจ็ดวันนับ แต
วันที่ครบกําหนด เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหลดลงเหลือรอยละหนึ่ง
ในระหวางที่บริษัทไมนําสงเงินเขากองทุนหรือไมชําระเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียน
มีคําสั่งหามบริษัทนั้นดําเนินการขยายธุรกิจ ทั้งนี้ จนกวาบริษัทจะนําเงินสงเขากองทุนและชําระเงินเพิ่ม
ใหถูกตองและครบถวน และนายทะเบียนไดยกเลิกคําสั่งหามบริษัทดําเนินการขยายธุรกิจ
เพื่อ ประโยชน แ หง มาตรานี้ กรณีใ ดเปน การขยายธุ รกิจ ตามวรรคสาม ให นําบทบั ญญั ติ
ในมาตรา ๒๗/๖ วรรคสอง และบทกําหนดโทษในการฝาฝนมาตรา ๒๗/๖ วรรคหนึ่ง ตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๘๙/๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๐/๕ ในกรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตและจํานวนเงินที่ไดรับชําระหนี้
ตามมาตรา ๒๖ มีไมเพียงพอ ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกัน ภัยมีสิทธิ
ไดรับชําระหนี้จากกองทุน
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จํานวนเงินที่เจาหนี้แตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากกองทุน เมื่อรวมกับจํานวนเงินที่ไดรับ
ชําระหนี้ตามมาตรา ๒๖ แลว ตองไมเกินมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย หากมูลหนี้ที่เกิดจากการ
เอาประกันภัยทุกสัญญารวมกันมีจํานวนเกินหนึ่งลานบาท ก็ใหมีสิทธิไดรับชําระหนี้เพียงหนึ่งลานบาท
หลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื่อนไขในการจ ายเงิน และมู ลหนี้ ที่เ กิด จากการเอาประกั น ภั ย
ตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๘๐/๖ เพื่อความเปนธรรม คณะกรรมการดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะประกาศ
กําหนดจํานวนเงินที่จะจายใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยใหสูงกวา
ที่กําหนดไวใ นมาตรา ๘๐/๕ วรรคสอง เปน การทั่วไป หรือเปน การเฉพาะแกสัญญาประกัน ภั ย
ประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได
มาตรา ๘๐/๗ ใหกองทุน เขารับชวงสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการ
เอาประกันภัยเทากับจํานวนเงินที่กองทุน ไดจายไป และมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในเงินจํานวนนั้น จาก
เจ า พนั ก งานพิ ทัก ษ ทรั พ ย หรื อ ผูชํ า ระบั ญ ชี แล ว แตก รณี โดยมี บุริ ม สิท ธิ เ หนื อ เจ า หนี้ส ามัญ ของ
บริษัทนั้นทั้งหมด
มาตรา ๘๑ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหารกองทุน” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยเปนรองประธานกรรมการ ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
จํานวนสองคน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกินสี่คนเปนกรรมการ
ใหผูจัดการเปนเลขานุการ
มาตรา ๘๑/๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่
รัฐ มนตรีแ ตง ตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพิ่ม ขึ้น ในระหวางที่กรรมการซึ่งแต งตั้งไวแ ลว ยังมีวาระอยู
ในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงแทนหรือเปน กรรมการเพิ่ม ขึ้นอยูใ นตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้น ใหมใหกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้ง
เขารับหนาที่

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก
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กรรมการซึ่ งพ น จากตํ า แหน ง อาจไดรั บ แตง ตั้ ง อีก ได แต จะดํ า รงตํ า แหน ง เกิ น สองวาระ
ติดตอกันไมได
มาตรา ๘๑/๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘๑/๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๗) เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มาตรา ๘๑/๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการของกองทุน
(๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน
ของกองทุน
(๓) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการขอรับชําระหนี้และการอนุมัติชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิ
ไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
(๔) กําหนดอัตราและระเบียบเกี่ยวกับการใชเงินของกองทุนในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย
ใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ
(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหบริษัทกูยืมเงินตามมาตรา ๘๐/๑ (๓)
(๖) กําหนดอัตราคาใชจายในการบริหารกองทุนตามมาตรา ๘๐/๒ (๓)
(๗) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูจัดการ
(๘) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุน
การกําหนดตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ในการปฏิ บัติหนาที่ต ามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการบริหารกองทุน อาจขอใหน ายทะเบีย น
บริษัท หรือบุคคลใดมาชี้แจง ใหสงเอกสารหรือพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาได
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มาตรา ๘๑/๔ การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนตองมีกรรมการมาประชุมไมนอ ยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอาจ
ปฏิ บั ติ หน า ที่ ได ใหร องประธานกรรมการเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ า ประธานกรรมการหรื อ
รองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๘๑/๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายได
ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๘๑/๔ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๘๑/๖ ใหประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๘๒ ใหกองทุนมีผูจัดการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนแตงตั้ง
การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการกําหนดเงื่อนไขในการทดลองปฏิบัติงานหรือ
การทํางานในหนาที่ผูจัดการ ใหเปนไปตามสัญญาจางที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด โดยใหมี
อายุการจางคราวละไมเกินสี่ป และเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาจางแลว คณะกรรมการบริหารกองทุน
จะตออายุสัญญาจางอีกก็ได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
การทําสัญญาจางผูจัดการ ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจทําสัญญาในนามของกองทุน
ใหผูจัดการไดรับเงินคาจาง คาตอบแทน และเงินอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
มาตรา ๘๒/๑ ผูไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ
(๓) สามารถปฏิบัติงานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา
มาตรา ๘๒/๒ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๘๒/๑ แลว ผูไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการ
ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก
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(๑) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย
(๒) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(๓) เปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๔) เปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๕) ดํารงตําแหนงอื่นใดในนิติบุคคลที่มีการประกอบกิจการในลักษณะที่เปนการแขงขัน
กับกองทุน
(๖) เปน ผูมีสว นไดเสีย ในสัญญากับกองทุ น หรือ ในกิจการที่กระทํา ใหแ กกองทุน ไมว า
โดยทางตรงหรือทางออม เวน แตเปนผูซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายใหเปน กรรมการ
ในบริษัทที่กองทุนเปนผูถือหุน
มาตรา ๘๒/๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามอายุการจาง ผูจัดการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘๒/๑ หรือมาตรา ๘๒/๒
(๔) คณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติเห็นสมควรใหเลิกจาง
มาตรา ๘๒/๔ ในกิจ การของกองทุน ที่ เ กี่ย วกั บบุ ค คลภายนอก ให ผูจั ด การเป น ผู แ ทน
ของกองทุน การปฏิบัติงานของผูจัดการและการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติงานแทนใหเปนไปตามขอบังคับ
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
นิติกรรมหรือการใดที่กระทําโดยฝาฝนขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ยอมไมผูกพันกองทุน เวนแต
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะใหสัตยาบัน
มาตรา ๘๓ ใหกองทุน วางและถือ ไวซึ่งระบบการบัญชีต ามหลัก สากล มีการสอบบัญ ชี
ภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ
(๑) การรับและจายเงิน
(๒) สินทรัพยและหนี้สินซึ่งแสดงการเงินที่เปนอยูตามจริงและตามที่ควร พรอมดวยขอความ
อันเปนเหตุที่มาของรายการนั้น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก
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มาตรา ๘๓/๑ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ใหความเห็นชอบ เปนผูสอบบัญชีของกองทุน
มาตรา ๘๓/๒ ผูสอบบัญชีตองทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปบัญชี และใหสงสําเนารายงานดังกลาวตอคณะกรรมการและ
รัฐมนตรีดวย”
มาตรา ๔๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘๗ ผูใ ดฝาฝน มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่น บาท
ถึงหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยผูใดใชชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจฝาฝน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ บริ ษั ท ใดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา 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 หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาแสนบาท และถาเปนกรณีการกระทําความผิดตอเนื่อง ใหปรับอีกไมเกินวันละสองหมืน่ บาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู”
มาตรา ๔๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๘๙/๑ แหงพระราชบัญญัติประกัน วินาศภัย
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
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“มาตรา ๙๐ บริ ษั ท ใดออกกรมธรรม ป ระกั น ภั ย หรื อ เอกสารประกอบหรื อ แนบท า ย
กรมธรรมประกัน ภัยโดยฝาฝน มาตรา ๒๙ หรือกําหนดอัตราเบี้ยประกัน ภัยโดยฝาฝน มาตรา 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 บริษัท ใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗/๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๙
มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๐/๒ มาตรา ๕๔ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๙ หรือคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 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 ตัวแทนประกัน วิน าศภัยผูใ ดทําสัญญาประกัน ภัยโดยไมไดรับมอบอํานาจ
เปนหนังสือจากบริษัทตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง หรือนายหนาประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัท
ผูใ ดรั บเบี้ย ประกัน ภัย โดยไม ได รับ มอบอํ า นาจเปน หนั งสื อ จากบริษั ทตามมาตรา ๖๖ วรรคสาม
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
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มาตรา ๕๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐๐/๑ และมาตรา ๑๐๐/๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๐๐/๑ ตัวแทนประกันวินาศภัยผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐/๑ วรรคสอง
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๖/๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท
ถาการกระทํา ตามวรรคหนึ่ง เปน เหตุ ใ ห เกิด ความเสีย หายแก บริษั ทหรือผู เอาประกั น ภั ย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๐/๒ นายหนาประกันวินาศภัยหรือพนักงานของบริษัทผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๖/๒
ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท
ถาการกระทํา ตามวรรคหนึ่ง เปน เหตุ ใ ห เกิด ความเสีย หายแก บริษั ทหรือผู เอาประกั น ภั ย
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 กรรมการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนิน การของบริษัทนั้น
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
ตามกรมธรรมประกัน ภั ย หรือจัด ทํารายงานหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับรายงานการคํานวณ
ความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
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สองแสนบาท หรือ ทั้งจํ าทั้งปรับ และใหนํ าบทบัญญัติ ใ นมาตรา 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 ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ตั ว แทนประกั น วิ น าศภั ย นายหน า ประกั น วิ น าศภั ย
ผูประเมินวินาศภัย หรือนักคณิตศาสตรประกันภัยผูใด กระทําการอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากั บและสงเสริมการประกอบธุรกิ จประกัน ภัย มีอํานาจประกาศหรื อ
โฆษณาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามดังกลาว โดยระบุรายละเอียดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามรวมทั้ง
ระบุชื่อบุ คคลที่เกี่ ยวขอ งใหประชาชนทราบได ทั้งนี้ ตามหลัก เกณฑแ ละวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด”
มาตรา ๕๖ ให ถื อ ว า บรรดาบริ ษั ท ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย
ตามพระราชบั ญญั ติ ประกั นวิ นาศภั ย พ.ศ. ๒๕๓๕ เป น บริ ษั ทที่ ได รั บใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จ
ประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
และใหถือวาสาขาของบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวอยูกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ เปนสาขาของบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน วินาศภัยตามพระราชบัญญัติ
ประกั น วิ น าศภั ย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งแกไ ขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบัญ ญัติ นี้ ตามเงื่ อนไขที่รั ฐ มนตรี
กําหนดไวในการอนุญาต
ในกรณีบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปนบริษัทจํากัด ใหดําเนินการแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจํากัดใหแ ลวเสร็จภายในหาปนับแตวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากดําเนิน การ
ไมแ ลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหบริษัทสามารถประกอบกิจการตามปกติตอไปได
แตจะดําเนิน การขยายธุรกิ จไมไดจ นกวาจะดําเนิน การแปรสภาพเปน บริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งตอ ง
ดําเนิน การใหแลวเสร็จภายในสามป หากดําเนิน การไมแ ลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
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ใหใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทนั้นสิ้นอายุ และใหถือวาบริษัทนั้นถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
การดําเนิน การแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามวรรคสองใหดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
เพื่อ ประโยชน แ หง มาตรานี้ กรณีใ ดเปน การขยายธุ รกิจ ตามวรรคสอง ให นําบทบั ญญั ติ
ในมาตรา ๒๗/๖ วรรคสอง และบทกําหนดโทษในการฝาฝน มาตรา ๒๗/๖ วรรคหนึ่ ง ตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๘๙/๑ แหงพระราชบัญญัติประกันวิน าศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๗ ภายในหาปนับ แตวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคับ ใหบริษัทตามมาตรา ๕๖
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตินี้ ดําเนิน การแกไขสัดสวนผูถือหุน หรือกรรมการใหเปน ไปตามที่
กําหนดในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหบริษัทสามารถประกอบกิจการ
ตอไปไดแตจะเปดสาขาเพิ่มมิได
มาตรา ๕๘ ในระหว า งการดํ า เนิ น การแปรสภาพบริ ษั ท จํ า กั ด เป น บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด
ตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้
(๑) การโอนหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนระหวางบริษัทจํากัดกับบริษัทจํากัด
หรือบริษัทจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ใหนําบทบัญญัติ
ในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๓/๑ และมาตรา ๑๓/๓ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๒) การควบบริ ษั ท จํ า กั ด เข า กั น ให เ ป น ไปตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
แตบริษัทที่ตั้งขึ้นใหมตองจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓/๒ วรรคสองและวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๓) การควบเขากันระหวางบริษัทจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัด และใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓/๒ วรรคสองและวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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(๔) การเพิ่ ม ทุน หรื อ ลดทุ น ของบริ ษั ท จํ า กัด ตามมาตรา ๕๒ วรรคสองหรื อวรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ มิใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๒๒๐ มาตรา ๑๒๒๔
มาตรา ๑๒๒๕ และมาตรา ๑๒๒๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ
(๕) การชํ า ระบั ญ ชี ห รื อ การแก ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ใ นกรณี ท่ี บ ริ ษั ท จํ า กั ด ที่ ไ ด รั บ
ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น วิ น าศภั ย พ.ศ. ๒๕๓๕
ประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจประกันวิน าศภัยตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่คณะกรรมการยังมิไดออกประกาศเกี่ยวกับเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗
แหงพระราชบัญญัติประกัน วิน าศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ หรื อ
ออกประกาศแลวแตยั งไมมีผ ลใช บังคับ ใหบริษัทถือปฏิบัติโดยดํ ารงเงิน กองทุน ตามมาตรา ๒๗
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปพลางกอน
การดําเนินการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการใหแ ลวเสร็จภายในสามปนับ แต
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
ผูจัด การ บุ คคลซึ่ งมีอํ านาจกระทํ าการแทนบริ ษัท หรื อที่ป รึก ษาของบริษั ทมีคุ ณ สมบั ติแ ละไม มี
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ยังมิไดออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การขออนุญาตหรือการขอตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ หรือมีการออกประกาศแลว
แตยังไมมีผลใชบังคับ การพิจารณาอนุญาตใหเปนไปตามมาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แลวแตกรณี
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มาตรา ๖๓ ผูใ ดทํ า หน า ที่ ต รวจสอบและประเมิ น วิ น าศภั ย อยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้
ใชบังคับ และมีคุณ สมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๓ ใหยื่น คําขอรับใบอนุญาต
เปนผูประเมินวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ตอนายทะเบียนภายในสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ และเมื่อยื่นคําขอแลวใหทําหนาที่ตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงคําสั่งไมอนุญาตจากนายทะเบียน
มาตรา ๖๔ ผู ใ ดทํ า หน า ที่ รั บ รองรายงานคํ า นวณความรั บ ผิ ด ตามกรมธรรม ป ระกั น ภั ย
ของบริษัทอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหทําหนาที่ดังกลาวตอไปไดอีกแปดป
มาตรา ๖๕ ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภั ย
โอนเงิน ทรัพยสิน และหนี้ของกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเปนของกองทุนประกันวินาศภัย
มาตรา ๖๖ ให ย กเลิ ก อั ต ราค า ธรรมเนี ย มในบั ญ ชี ท า ยพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น วิ น าศภั ย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๖๗ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ เงื่อนไข หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่
ไม ขั ดหรื อแย งกั บพระราชบั ญญั ติ นี้ จนกว าจะมี กฎกระทรวง ประกาศ เงื่ อนไข หรื อคํ าสั่ งตาม
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ เงื่อนไข หรือคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท
(๓) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
กรณีการควบบริษัท
(๔) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ไมครบทุกประเภท
(๕) ใบอนุญาตใหเปดสาขาของบริษัท
(๖) การอนุญาตใหยายสํานักงานใหญหรือสาขา
(๗) คาสมัครสอบความรูเพือ่ ขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย
(๘) ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย
(๙) ใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนาประกันวินาศภัย
(๑๐) ใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดาเปนนายหนาประกันวินาศภัย
(๑๑) คําขอรับใบอนุญาตเปนผูประเมินวินาศภัย
(๑๒) คําขอรับใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย
(๑๓) ใบอนุญาตเปนผูป ระเมินวินาศภัย
(๑๔) ใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย
(๑๕) ใบแทนใบอนุญาตทุกชนิด
(๑๖) คาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยทุกประเภท
(๑๗) คาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยไมครบทุกประเภท
(๑๘) การใหตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย
ประเภท ๑ ป

๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๘๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๔๐๐
๘๐๐
๔๐,๐๐๐
๘๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๔๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๖๐,๐๐๐ บาท
๔๐๐ บาท

-๒(๑๙) การใหตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย
ประเภท ๕ ป
(๒๐) การใหตออายุใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนา
ประกันวินาศภัย ประเภท ๑ ป
(๒๑) การใหตออายุใบอนุญาตใหนิติบุคคลเปนนายหนา
ประกันวินาศภัย ประเภท ๕ ป
(๒๒) การใหตออายุใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดาเปนนายหนา
ประกันวินาศภัย ประเภท ๑ ป
(๒๓) การใหตออายุใบอนุญาตใหบุคคลธรรมดาเปนนายหนา
ประกันวินาศภัย ประเภท ๕ ป
(๒๔) การใหตออายุใบอนุญาตเปนผูป ระเมินวินาศภัย
(๒๕) การใหตออายุใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย
(๒๖) การขอตรวจดูเอกสาร ครั้งละ
(๒๗) การคัดหรือรับรองสําเนาเอกสาร หนาละ
(๒๘) คําขอรับความเห็นชอบในแบบและขอความแหงกรมธรรมประกันภัย
เอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย แบบละ
(๒๙) คําขอรับความเห็นชอบการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย แบบละ

๒,๐๐๐ บาท
๑๒,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ บาท
๔๐๐ บาท
๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๐๐
๑๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๔,๐๐๐ บาท
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ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใชบังคับมานาน และปรากฏวาหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลบริษัทที่ไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัยในพระราชบัญญัติดังกลาว
ไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันและไมเพียงพอที่จะคุมครองประชาชนและผูเอาประกันภัย ดังนั้น
สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อคุมครองประชาชนและผูเอาประกันภัย
และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

