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ให้ ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็ นปี ที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่ เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติข้ นึ ไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ทําหน้ าที่ รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ้ ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ้ ีให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตนิ ้ ีมิให้ ใช้ บังคับแก่การประกอบธุรกิจประกันชีวิตของธนาคารออมสินตาม
กฎหมายว่าด้ วยธนาคารออมสิน
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติน้ ี และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวติ ต่างประเทศที่ ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตนิ ้ ดี ้ วย
“สํานักงานใหญ่” หมายความรวมถึงสํานักงานสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตนิ ้ ดี ้ วย
“การประกอบธุรกิจประกันชีวิต” หมายความรวมถึงการประกอบธุรกิจประกันต่อด้ วย
“เงินกองทุน” หมายความว่า ทรัพย์สนิ ส่วนที่ เกินกว่าหนี้สนิ ของบริษัทตามราคาประเมินทรัพย์สนิ
และหนี้สนิ ของบริษัทที่ ประเมินตามพระราชบัญญัติน้ ี
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“ตัวแทนประกันชีวิต” หมายความว่า ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ ทาํ การชักชวนให้ บุคคลทํา
สัญญาประกันชีวิตกับบริษัท
“นายหน้ าประกันชีวิต” หมายความว่า ผู้ช้ ีช่องหรือจัดการให้ บุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท
โดยกระทําเพื่ อบําเหน็จเนื่ องจากการนั้น
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่ อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต
“พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผ้ ูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี
มาตรา ๖ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้ มีอาํ นาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่ กบั ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
นี้ และกําหนดกิจการอื่ นเพื่ อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี กับออกประกาศตามบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ้ ี
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่ อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บังคับได้
หมวด ๑
บริษัท
มาตรา ๗ ภายใต้ บังคับมาตรา ๘ การประกอบธุรกิจประกันชีวิตจะกระทําได้ เมื่ อได้ จัดตั้งขึ้นในรูป
บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัท
มหาชนจํากัด และโดยได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
การจัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดตามวรรคหนึ่ งต้ องได้ รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
โดยอนุมตั ิคณะรัฐมนตรี ในการนี้จะกําหนดเงื่ อนไขให้ ปฏิบัติก่อนให้ ความเห็นชอบก็ได้
เมื่ อได้ จดทะเบียนเป็ นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดและได้ วางหลักทรัพย์ประกันตามมาตรา
๒๐ กับทั้งได้ ดาํ รงไว้ ซึ่งเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ แล้ ว จึงให้ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตต่อรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่ รัฐมนตรีกาํ หนด แต่ท้งั นี้ ต้ องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ ได้ จดทะเบียน
เป็ นบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดแล้ ว
การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎกระทรวง และในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่ อนไขไว้
ด้ วยก็ได้
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มาตรา ๘ บริษัทประกันชีวติ ต่างประเทศจะตั้งสาขาของบริษัทเพื่ อประกอบธุรกิจประกันชีวิตตาม
พระราชบัญญัติน้ ไี ด้ ต่อเมื่ อได้ รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยอนุมตั ิคณะรัฐมนตรี ในการนี้รัฐมนตรีจะ
อนุญาตโดยมีเงื่ อนไขก็ได้
การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดย
ตั้งเป็ นสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศตามวรรคหนึ่ งให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
สาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ต้ องดํารง
ทรัพย์สนิ ไว้ ในประเทศไทยตามจํานวน ชนิด วิธกี ารและเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด จํานวนทรัพย์สนิ ที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยกําหนดต้ องไม่ตา่ํ กว่าจํานวนเงินกองทุนที่ บริษัทต้ องดํารงตามมาตรา ๒๗
รัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่ งก็ต่อเมื่ อบริษัทได้ วางหลักทรัพย์ประกันตามมาตรา
๒๐ และดํารงไว้ ซึ่งทรัพย์สนิ ในประเทศไทยตามวรรคสามแล้ ว
บริษัทที่ เป็ นสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศจะเปิ ดสาขา ณ ที่ ใดๆ มิได้
สาขาให้ หมายความรวมถึงสํานักงานที่ แยกออกจากสํานักงานใหญ่ของบริษัทไม่ว่าจะเรียกชื่ ออย่างใด
และได้ รับเงินค่าใช้ จ่ายจากบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมก็ตาม แต่ท้งั นี้ ไม่รวมถึงสถานที่ ทไี่ ด้ รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนให้ ใช้ เป็ นที่ ต้งั หน่วยปฏิบัติการข้ อมูล สถานที่ เก็บเอกสาร และสถานที่ ฝึกอบรมที่
เกี่ ยวกับกิจการของบริษัท
มาตรา ๙ หุ้นของบริษัทจะต้ องเป็ นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถอื มีมูลค่าของหุ้นไม่เกินหุ้นละหนึ่ งร้ อย
บาท และข้ อบังคับของบริษัทต้ องไม่มีข้อจํากัดในการโอนหุ้น
มาตรา ๑๐ บริษัทต้ องมีจาํ นวนหุ้นที่ บุคคลผู้มีสญ
ั ชาติไทยถืออยู่ไม่ตา่ํ กว่าสามในสี่ ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ แล้ วทั้งหมด และต้ องมีกรรมการเป็ นบุคคลผู้มีสญ
ั ชาติไทยไม่ตา่ํ กว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด
มาตรา ๑๑ บุคคลใดได้ ห้ ุนของบริษัทใดมา และการได้ มานั้นเป็ นเหตุให้ จาํ นวนหุ้นหรือบุคคลผู้ถอื
หุ้นอยู่เป็ นไปโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๑๐ และไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๑๒ บุคคลนั้นจะยกเอาการถือหุ้นในส่วนที่ เกิน
จํานวนที่ ถอื ไว้ ข้ นึ ใช้ ยันต่อบริษัทนั้นมิได้ และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่ นใดให้ แก่บุคคลนั้น
หรือให้ บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ ประชุมของผู้ถอื หุ้นตามจํานวนหุ้นส่วนที่ เกินมิได้
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มาตรา ๑๒ เพื่ อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ให้ บริษัทตรวจสอบทะเบียน
ผู้ถอื หุ้นไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนการประชุมผู้ถอื หุ้นทุกคราว และแจ้ งผลการตรวจสอบต่อนายทะเบียนตาม
รายการและภายในระยะเวลาที่ นายทะเบียนกําหนด ในกรณีทพี่ บว่ามีจาํ นวนหุ้นที่ ผ้ ูถอื หุ้นถือหุ้นโดยฝ่ าฝื น
มาตรา ๑๐ ให้ บริษัทแจ้ งให้ ผ้ ูน้ันทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ ตรวจพบและให้ ผ้ ูน้ันดําเนินการแก้ ไข
ภายในหนึ่ งเดือนนับแต่วนั รับแจ้ ง
มาตรา ๑๓ บทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มิให้ นาํ มาใช้ บังคับแก่
บริษัทที่ เป็ นสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๔ บริษัทที่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจะควบกับบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัดอื่ นมิได้ เว้ นแต่จะควบกับบริษัทที่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตด้ วยกัน
การควบบริษัทตามวรรคหนึ่ งเข้ ากัน ให้ กระทําได้ เมื่ อได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในการให้ ความเห็นชอบคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจะกําหนดเงื่ อนไขให้ ปฏิบตั ิก่อนให้ ความเห็นชอบก็ได้
เมื่ อได้ จดทะเบียนควบบริษัทเข้ ากันตามกฎหมายแล้ ว บริษัทใหม่ทคี่ วบเข้ ากันต้ องขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามมาตรา ๗ ภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยกําหนด แต่ต้องไม่เกินสามเดือนนับแต่วันจดทะเบียนบริษัทใหม่ทคี่ วบเข้ ากันนั้น ในระหว่าง
ขอรับใบอนุญาต ให้ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตไปพลางได้ ตามใบอนุญาตเดิม หากไม่ขอรับใบอนุญาตภายใน
กําหนดดังกล่าวหรือควบบริษัทเข้ ากันโดยฝ่ าฝื นมาตรานี้ ให้ ถอื ว่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตเดิมที่
ออกให้ แก่บริษัทก่อนควบเข้ ากันนั้นเป็ นอันสิ้นอายุ
มาตรา ๑๕ นอกจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต บริษัทต้ องเสีย
ค่าธรรมเนียมรายปี สําหรับการประกอบธุรกิจประกันชีวิตทุกปี เว้ นแต่ปีที่ ออกใบอนุญาต
บริษัทใดไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมภายในสามเดือนนับแต่วนั สิ้นปี ปฏิทนิ ให้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตของบริษัทนั้นสิ้นอายุ
มาตรา ๑๖ เพื่ อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตนิ ้ ี ในกรณีใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตของ
บริษัทใดสิ้นอายุ ให้ ถอื ว่าบริษัทนั้นถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
มาตรา ๑๗ บริษัทตามมาตรา ๗ ที่ จะเปิ ดสาขาหรือย้ ายที่ ต้ังสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานสาขา
ต้ องได้ รับอนุญาตจากนายทะเบียนและให้ นาํ ความในมาตรา ๘ วรรคหก มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่ อนไขที่
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด
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มาตรา ๑๘ ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดทําการเป็ นผู้รับประกันภัยโดยทําสัญญาประกันชีวิตกับบุคคลใดๆ เว้ นแต่
จะเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๙ ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดใช้ ชื่อหรือคําแสดงชื่ อในธุรกิจว่า “ประกันชีวิต” หรือคําอื่ นใดที่ มี
ความหมายเช่นเดียวกัน นอกจากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) บริษัท
(๒) สมาคมที่ มีสมาชิกส่วนมากเป็ นบริษัทหรือสมาคมที่ มีสมาชิกส่วนมากเป็ นพนักงานหรือลูกจ้ าง
ของบริษัท
(๓) สมาคมที่ มีสมาชิกส่วนมากเป็ นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้ าประกันชีวิต
(๔) สมาคมนายจ้ างหรือสหภาพแรงงานที่ มีสมาชิกส่วนมากเป็ นพนักงานหรือลูกจ้ างของบริษัท
(๕) ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้ าประกันชีวิตที่ ใช้ เพื่ อเป็ นคําแสดงชื่ อในธุรกิจการเป็ นตัวแทน
ประกันชีวิตหรือนายหน้ าประกันชีวิตของตน แล้ วแต่กรณี
(๖) สถาบันการศึกษาวิชาประกันชีวิตหรือสถาบันอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องกับธุรกิจประกันชีวิตซึ่ งใช้ เพื่ อเป็ น
คําแสดงชื่ อของสถาบันนั้น
(๗) กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง สมาชิก หรือผู้มีฐานะ มีตาํ แหน่ง หรือหน้ าที่ ใดๆ ในบริษัท
สมาคม สหภาพแรงงาน สถาบันการศึกษาวิชาประกันชีวิต หรือสถาบันอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องกับธุรกิจประกันชีวิต
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) ซึ่ งใช้ เพื่ อแสดงความเป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง สมาชิก หรือความมี
ฐานะ มีตาํ แหน่ง หรือหน้ าที่ ของตนในบริษัท สมาคม สหภาพแรงงาน หรือสถาบันดังกล่าว

มาตรา ๒๐ บริษัทต้ องมีหลักทรัพย์ของบริษัทวางไว้ กบั นายทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ประกันมีมูลค่า
ตามที่ กาํ หนดไว้ ในกฎกระทรวง
หลักทรัพย์ของบริษัทที่ ต้องวางไว้ กบั นายทะเบียนจะเป็ นเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพย์สนิ
อย่างอื่ นตามที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนดก็ได้
บริษัทอาจขอเปลี่ ยนแปลงหลักทรัพย์ประกันที่ วางไว้ ได้ ทั้งนี้ ภายใต้ บงั คับวรรคหนึ่ งและวรรคสอง
มาตรา ๒๑ ในกรณีทหี่ ลักทรัพย์ประกันของบริษัทใดมีมูลค่าลดตํา่ ลงกว่าที่ กาํ หนดในกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๒๐ ให้ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสั่งให้ บริษัทนั้นนํา
หลักทรัพย์ประกันมาเพิ่ มจนครบจํานวนที่ กาํ หนดภายในสองเดือนนับแต่วนั ได้ รับคําสั่ง
มาตรา ๒๒ ในกรณีทหี่ ลักทรัพย์ประกันของบริษัทใดมีมูลค่าเพิ่ มขึ้นกว่าที่ กาํ หนดในกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๒๐ ให้ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอาํ นาจสั่งถอน
หลักทรัพย์ประกันส่วนที่ มีมูลค่าเพิ่ มขึ้นนั้นได้ ตามคําขอของบริษัทซึ่ งสามารถพิสจู น์ได้ ถงึ มูลค่าที่ เพิ่ มขึ้น

6

มาตรา ๒๓ ให้ บริษัทจัดสรรเบี้ยประกันภัยไว้ เป็ นเงินสํารองประกันภัย สําหรับกรมธรรม์ประกันภัย
ที่ ยังมีความผูกพันอยู่ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยประกาศกําหนด
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะ
ประกาศกําหนดให้ บริษัทจัดสรรเงินสํารองอื่ นอันจําเป็ นด้ วยก็ได้
มาตรา ๒๔ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอาํ นาจกําหนดให้
บริษัทวางเงินสํารองประกันภัยเป็ นมูลค่าไม่เกินร้ อยละยี่ สิบห้ าของเงินสํารองประกันภัยตามมาตรา ๒๓ ไว้ กบั
นายทะเบียน
เงินสํารองประกันภัยที่ วางไว้ กบั นายทะเบียนจะเป็ นเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพย์สนิ อย่าง
อื่ นตามที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนดก็ได้ และให้ นาํ
ความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ ในกรณีทหี่ ลักทรัพย์ประกันที่ บริษัทวางไว้ กบั นายทะเบียนตามมาตรา ๒๐ และเงิน
สํารองที่ บริษัทวางไว้ กบั นายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ เป็ นทรัพย์สนิ ที่ การโอนหรือการได้ มาซึ่ งทรัพย์สนิ นั้น
จะต้ องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตามกฎหมาย หรือต้ องกระทําต่อบุคคลอื่ นซึ่ งเกี่ ยวข้ องกับการโอน
หรือการได้ มาซึ่ งทรัพย์สนิ นั้น ให้ นายทะเบียนมีหนังสือแจ้ งให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรือบุคคลซึ่ งเกี่ ยวข้ องนั้น
ทราบ และห้ ามมิให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรือบุคคลซึ่ งเกี่ ยวข้ องนั้นโอนหรือให้ ไปซึ่ งทรัพย์สนิ นั้น จนกว่านาย
ทะเบียนจะมีหนังสือแจ้ งการถอนหรือการเปลี่ ยนแปลงทรัพย์สนิ นั้น
มาตรา ๒๖ หลักทรัพย์ประกันที่ บริษัทวางไว้ ตามมาตรา ๒๐ และเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ที่ บริษัท
วางไว้ กบั นายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่ บริษัทยังมิได้
เลิกกัน
ในกรณีทบี่ ริษัทเลิกกัน ให้ เจ้ าหนี้ซึ่งมีสทิ ธิได้ รับชําระหนี้ทเี่ กิดจากการเอาประกันภัย มีบุริมสิทธิ
พิเศษเหนือทรัพย์สนิ ที่ วางเป็ นหลักทรัพย์ประกันตามมาตรา ๒๐ และเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ที่ วางไว้ กบั
นายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ และมีสทิ ธิได้ รับชําระหนี้จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวก่อนเจ้ าหนี้บุริมสิทธิพิเศษอื่ น
ในกรณีทบี่ ริษัทล้ มละลาย ให้ เจ้ าหนี้ซึ่งมีสทิ ธิได้ รับชําระหนี้ทเี่ กิดจากการเอาประกันภัยมีบุริมสิทธิ
พิเศษเหนือทรัพย์สนิ ที่ วางเป็ นหลักทรัพย์ประกันตามมาตรา ๒๐ และเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ที่ วางไว้ กบั
นายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ มีสทิ ธิได้ รับชําระหนี้จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวอย่างเดียวกันกับเจ้ าหนี้มปี ระกันตาม
กฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย
ทรัพย์สนิ ของบริษัทนอกจากหลักทรัพย์ประกันตามมาตรา ๒๐ และเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ ที่ วาง
ไว้ กบั นายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ ให้ เจ้ าหนี้ซึ่งมีสทิ ธิได้ รับชําระหนี้ทเี่ กิดจากการเอาประกันภัยมีสทิ ธิได้ รับ
ชําระหนี้เป็ นอย่างเดียวกันกับผู้ทรงบุริมสิทธิในมูลค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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มาตรา ๒๗ บริษัทต้ องดํารงไว้ ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตเป็ นจํานวนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละสองของเงินสํารองตามมาตรา ๒๓ แต่ท้งั นี้ ต้ องไม่ตา่ํ กว่าห้ าสิบล้ านบาท
หมวด ๒
การควบคุมบริษัท
มาตรา ๒๘ นอกจากการประกันชีวติ บริษัทจะลงทุนประกอบธุรกิจอื่ นใดได้ เฉพาะที่ คณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด ในการนี้คณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจะกําหนดเงื่ อนไขสําหรับการประกอบธุรกิจนั้นๆ ให้ บริษัทปฏิบตั ดิ ้ วยก็ได้
มาตรา ๒๙ กรมธรรม์ประกันภัยที่ บริษัทออกให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัย ต้ องเป็ นไปตามแบบและ
ข้ อความที่ นายทะเบียนได้ ให้ ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัย
ด้ วย
แบบและข้ อความที่ นายทะเบียนได้ ให้ ความเห็นชอบไว้ แล้ วตามวรรคหนึ่ ง เมื่ อนายทะเบียน
เห็นสมควรหรือเมื่ อบริษัทร้ องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้ แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงเพิ่ มเติมหรือยกเลิกแบบหรือ
ข้ อความนั้นบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้
ในกรณีทบี่ ริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยแตกต่างไปจากแบบหรือข้ อความที่ นายทะเบียนได้ ให้ ความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีสทิ ธิเลือก
ให้ บริษัทต้ องรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยหรือข้ อความที่ บริษัทออกให้ น้นั หรือตาม
แบบหรือข้ อความที่ นายทะเบียนได้ ให้ ความเห็นชอบไว้ แล้ วก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะใช้ สทิ ธิดังกล่าวนี้ประการใดหรือไม่ย่อมไม่เป็ นเหตุให้ บริษัทพ้ นความผิดที่ บญ
ั ญัติ
ไว้ ในพระราชบัญญัติน้ ี
ในกรณีทบี่ ริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้ แบบหรือข้ อความที่ นายทะเบียนมิได้ ให้ ความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง ผู้เอาประกันภัยจะเลือกให้ บริษัทต้ องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย
นั้น หรือจะบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตนั้นเสียและให้ บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ ได้ ชาํ ระไว้ แล้ วแก่บริษัท
ก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะใช้ สทิ ธิดังกล่าวนี้ประการใดหรือไม่ ย่อมไม่เป็ นเหตุให้ บริษัทพ้ นความผิดที่
บัญญัตไิ ว้ ในพระราชบัญญัตนิ ้ ี
มาตรา ๓๐ อัตราเบี้ยประกันภัยที่ บริษัทกําหนด จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
อัตราเบี้ยประกันภัยที่ นายทะเบียนเห็นชอบไว้ แล้ ว เมื่ อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่ อบริษัทร้ องขอ
นายทะเบียนจะสั่งให้ เปลี่ ยนอัตรานั้นเสียใหม่กไ็ ด้ การเปลี่ ยนอัตราใหม่ไม่มีผลกระทบกระเทือนกรมธรรม์
ประกันภัยที่ ได้ กาํ หนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ นายทะเบียนได้ ให้ ความเห็นชอบไว้ ก่อนแล้ ว
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มาตรา ๓๑ ห้ ามมิให้ บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยระบุจาํ นวนเงินอันจะพึงใช้ ให้ เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศแก่ผ้ ูเอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
มาตรา ๓๒ การคํานวณผลกําไรของบริษัทว่ามีหรือไม่และเท่าใดเพื่ อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผล
แก่ผ้ ูถอื หุ้น บริษัทต้ องได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
มาตรา ๓๓ ห้ ามมิให้ บริษัทกระทําการดังต่อไปนี้
(๑) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
(๒) ลดทุนโดยมิได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(๓) ฝากเงินไว้ ทอี่ นื่ นอกจากที่ ธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(๔) เก็บเงินสดไว้ ทอี่ นื่ นอกจากเก็บไว้ ทสี่ าํ นักงานของบริษัท
(๕) จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อื่ นใดให้ แก่กรรมการ ผู้จัดการ ที่ ปรึกษา พนักงาน หรือลูกจ้ างของบริษัท
เพื่ อเป็ นค่านายหน้ าหรือค่าตอบแทนสําหรับหรือเนื่ องจากธุรกิจหรือการกระทําใดๆ เว้ นแต่เป็ นการจ่าย
บําเหน็จ เงินเดือน โบนัส หรือเงินอย่างอื่ นที่ พึงจ่ายตามปกติ
(๖) จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อื่ นใดให้ แก่ตวั แทนประกันชีวิตหรือนายหน้ าประกันชีวิต นอกจากเงิน
ค่าจ้ างหรือบําเหน็จที่ พึงจ่ายตามปกติ
(๗) จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อื่ นใดล่วงหน้ าให้ แก่บุคคลใด เป็ นค่านายหน้ า หรือค่าตอบแทนสําหรับ
งานที่ จะทําให้ แก่บริษัท
(๘) จ่ายบําเหน็จให้ แก่บุคคลที่ ช่วยให้ มีการทําสัญญาประกันชีวิต ซึ่ งมิใช่ตัวแทนประกันชีวิตหรือ
นายหน้ าประกันชีวิตของบริษัท
(๙) ซื้อหรือมีไว้ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เว้ นแต่
(ก) เพื่ อใช้ เป็ นสถานที่ สาํ หรับประกอบธุรกิจหรือสําหรับใช้ เพื่ อสวัสดิการของพนักงานหรือ
ลูกจ้ างของบริษัทตามสมควร
(ข) เพื่ อใช้ สาํ หรับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่ นที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๘
(ค) เป็ นอสังหาริมทรัพย์ทบี่ ริษัทได้ มาจากการรับชําระหนี้หรือจากการบังคับจํานอง
การซื้อหรือมีไว้ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ตาม (ก) หรือ (ข) หรือการได้ อสังหาริมทรัพย์มาจาก
การรับชําระหนี้ตาม (ค) ต้ องได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากนายทะเบียน ในการอนุญาตนายทะเบียนจะ
กําหนดเงื่ อนไขใดๆ ไว้ ด้วยก็ได้
(๑๐) ให้ ประโยชน์เป็ นพิเศษแก่ผ้ ูเอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
นอกเหนือไปจากที่ กาํ หนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย
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(๑๑) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยลดลงตํา่ กว่าจํานวนที่ ต้องชําระ
(๑๒) ตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่ นนอกจากตัวแทนประกันชีวิต นายหน้ าประกันชีวิต หรือพนักงาน
ของบริษัทซึ่ งมีหน้ าที่ เกี่ ยวกับการรับเงินเป็ นผู้รับชําระเบี้ยประกันภัย
(๑๓) ออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่มลี ายมือชื่ อของกรรมการผู้มีอาํ นาจผูกพันบริษัทและไม่ได้
ประทับตราของบริษัทตามที่ ได้ จดทะเบียนไว้ หรือไม่มีลายมือชื่ อของผู้จัดการสาขาของบริษัทประกันชีวิต
ต่างประเทศตามที่ ระบุไว้ ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและไม่ได้ ประทับตราของบริษัทนั้นด้ วย ถ้ ามี
(๑๔) โฆษณาจูงใจอันเป็ นเท็จหรือเกินความจริงเกี่ ยวกับบริษัทหรือธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท
(๑๕) ตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่ นนอกจากตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทไปชักชวนชี้ช่องหรือ
จัดการให้ บุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท ทั้งนี้ เว้ นแต่เป็ นการกระทําของกรรมการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้ างของบริษัทซึ่ งกระทําการในนามบริษัท หรือ
(๑๖) ขายหรือให้ อสังหาริมทรัพย์ใดๆ หรือสังหาริมทรัพย์ทมี่ ีมูลค่ารวมกันสูงกว่าที่ นายทะเบียน
กําหนดแก่กรรมการ หรือซื้อทรัพย์สนิ จากกรรมการ ทั้งนี้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากคณะกรรมการ
บริษทั และได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
มาตรา ๓๔ บริษัทต้ องจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ทตี่ กเป็ นของบริษัทตามมาตรา ๓๓ (๙) ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) อสังหาริมทรัพย์ทบี่ ริษัทมีไว้ เพื่ อใช้ เป็ นสถานที่ สาํ หรับประกอบธุรกิจ หรือสําหรับใช้ เพื่ อ
สวัสดิการของพนักงานหรือลูกจ้ างของบริษัท หรือเพื่ อใช้ สาํ หรับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่ นตามมาตรา ๓๓
(๙) (ก) หรือ (ข) ถ้ ามิได้ ใช้ อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแล้ ว ให้ จาํ หน่ายภายในเก้ าปี นับแต่วันที่ เลิกใช้
(๒) อสังหาริมทรัพย์ทบี่ ริษัทได้ มาจากการรับชําระหนี้ หรือจากการบังคับจํานองตามมาตรา ๓๓
(๙) (ค) ให้ จาํ หน่ายภายในเก้ าปี นับแต่วนั ที่ ได้ มา เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้ มไี ว้ เพื่ อใช้ ใน
กิจการตามมาตรา ๓๓ (๙) (ก) หรือ (ข)
กําหนดระยะเวลาที่ กาํ หนดตาม (๑) และ (๒) นายทะเบียนอาจขยายให้ อกี ได้ ไม่เกินสามปี เมื่ อ
บริษัทร้ องขอก่อนสิ้นระยะเวลานั้นโดยมีเหตุผลอันสมควรในการอนุญาตนายทะเบียนจะกําหนดเงื่ อนไขใดๆ
ให้ ปฏิบตั ิไว้ ด้วยก็ได้
มาตรา ๓๕ ห้ ามมิให้ บริษัทตั้งหรือยอมให้ บุคคลซึ่ งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็ นหรือทําหน้ าที่ กรรมการ
ผู้จัดการ พนักงาน บุคคลผู้มีอาํ นาจในการจัดการหรือที่ ปรึกษาของบริษัท
(๑) เป็ นหรือเคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๒) เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สดุ ให้ จาํ คุกในความผิดเกี่ ยวกับทรัพย์ทกี่ ระทําโดย
ทุจริต
(๓) เคยเป็ นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอาํ นาจในการจัดการของบริษัทในช่วงเวลาที่ บริษัท
นั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
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(๔) เป็ นกรรมการ ผู้จดั การ หรือบุคคลผู้มีอาํ นาจในการจัดการของบริษัทอื่ นที่ ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอาํ นาจในการจัดการของบริษัทตาม
มาตรา ๕๔
(๖) เป็ นข้ าราชการการเมือง
(๗) เป็ นข้ าราชการซึ่ งมีหน้ าที่ เกี่ ยวกับการควบคุมบริษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีของบริษัทที่ เป็ น
รัฐวิสาหกิจ หรือได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เพื่ อช่วยเหลือการดําเนินงานของบริษัทหรือเป็ นผู้ได้ รับแต่งตั้งตามมาตรา ๕๔
มาตรา ๓๖ ห้ ามมิให้ บริษัทแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลใดนอกจากกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้ าง
ของบริษัททําการรับประกันชีวิต รับเบี้ยประกันภัย และชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากการประกันต่อ
มาตรา ๓๗ ห้ ามมิให้ บริษัทประวิงการใช้ เงินแก่ผ้ ูเอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ ต้องจ่าย หรือคืนโดยไม่มีเหตุอนั สมควร หรือจ่ายหรือคืนไป
โดยไม่สจุ ริต
การกระทําหรือการปฏิบัตใิ ดๆ ของบริษัทที่ จะถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและระยะเวลาที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศ
กําหนด
มาตรา ๓๘ ภายใต้ บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยมีอาํ นาจประกาศกําหนดให้ บริษัทปฏิบตั ิการใดๆ ในเรื่ องต่อไปนี้ได้
(๑) การเก็บเบี้ยประกันภัย
(๒) การประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษัท
(๓) การประกันต่อ
(๔) การจําแนกประเภทค่าใช้ จ่าย
(๕) อัตราเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยและเงื่ อนไขในการจ่ายเงินนั้น
(๖) อัตราค่าจ้ างหรือบําเหน็จสําหรับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้ าประกันชีวิต
(๗) แบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ ใช้ และข้ อความของหนังสือมอบอํานาจของบริษัทรวมทั้งเอกสาร
แสดงการรับเงินของบริษัท
(๘) การให้ ก้ ยู ืมเงินโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
(๙) การจ่ายเงินปันผลแก่ผ้ ูเอาประกันภัย
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มาตรา ๓๙ ในการติดต่อกับประชาชน บริษัทต้ องเปิ ดทําการตามวันและเวลาที่ คณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด แต่ท้งั นี้ บริษัทจะเปิ ดทําการเกินกว่าที่
กําหนดก็ได้
มาตรา ๔๐ ให้ บริษัทจัดทําสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ ยวกับธุรกิจของบริษัทตามแบบและรายการ
ที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
เมื่ อมีเหตุจะต้ องลงในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีของบริษัทเกี่ ยวกับธุรกิจของบริษัท ให้ บริษัทลง
รายการที่ เกี่ ยวกับเหตุน้นั ในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ช้ากว่าเจ็ดวันนับแต่
วันที่ มีเหตุอนั จะต้ องลงรายการนั้น
มาตรา ๔๑ ให้ บริษัทเก็บรักษาสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามมาตรา ๔๐ ไว้ ทสี่ าํ นักงานของบริษัท
ไม่น้อยกว่าสิบปี นับแต่วันที่ ลงรายการครั้งสุดท้ ายในสมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชีน้นั หรือนับแต่วันที่ บริษัทพ้ น
จากความรับผิดตามรายการที่ มีความรับผิดหลังสุด ทั้งนี้ แล้ วแต่อย่างใดจะยาวกว่า
มาตรา ๔๒ ผู้มีส่วนได้ เสียจะขอตรวจดูสมุดทะเบียนตามมาตรา ๔๐ เฉพาะรายการที่ ตนเกี่ ยวข้ อง
หรือจะขอให้ บริษัทคัดสําเนารายการดังกล่าวโดยรับรองว่าถูกต้ องด้ วยก็ได้ ทั้งนี้ ต้ องเสียค่าบริการตามที่
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
มาตรา ๔๓ บริษัทต้ องจัดส่งรายงานประจําปี แสดงฐานะการเงินและกิจการของบริษัทสําหรับรอบปี
ปฏิทนิ ที่ ล่วงแล้ วต่อคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามแบบและรายการที่
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดภายในห้ าเดือนนับแต่วันสิ้นปี ปฏิทนิ
สําหรับบริษัทที่ เป็ นสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ ต้ องส่งรายงานประจําปี ของบริษัทประกัน
ชีวิตต่างประเทศที่ ตนเป็ นสาขาด้ วยภายในห้ าเดือนนับแต่วันสิ้นปี บัญชีของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศนั้น
รายงานประจําปี ตามมาตรานี้ ต้ องมีการรับรองโดยผู้สอบบัญชีด้วย
มาตรา ๔๔ ถ้ าปรากฏว่ารายงานประจําปี ที่ บริษัทส่งตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ ง ไม่ถูกต้ องหรือไม่มี
รายการครบถ้ วนบริบูรณ์ ให้ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอาํ นาจสั่งให้
บริษัทแก้ ไขเพิ่ มเติมให้ ถูกต้ องหรือครบถ้ วนบริบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
ในกรณีทบี่ ริษัทไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถอื ว่าบริษัทมิได้ ส่งรายงานประจําปี ตามมาตรา
๔๓
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มาตรา ๔๕ ให้ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอาํ นาจสั่งให้ บริษัท
ยื่ นรายงานหรือเอกสารใดๆ ตามระยะเวลาหรือเป็ นครั้งคราว ตามแบบและรายการที่ คณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดก็ได้ และคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจะให้ ทาํ คําชี้แจงเพื่ ออธิบายหรือขยายความแห่งรายงานหรือเอกสารนั้นด้ วยก็ได้
รายงานหรือเอกสารที่ ยื่นหรือแสดงหรือทําคําชี้แจงเพื่ ออธิบายหรือขยายความตามวรรคหนึ่ ง บริษัท
ต้ องทําให้ ครบถ้ วนตรงต่อความเป็ นจริง
มาตรา ๔๖ ให้ บริษัทประกาศรายการย่อตามแบบที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยกําหนดแสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ มีอยู่ในวันสิ้นปี ปฏิทนิ ภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ ส่ง
รายงานประจําปี ตามมาตรา ๔๓ ในหนังสือพิมพ์รายวันที่ ออกจําหน่ายในท้ องถิ่ นที่ สาํ นักงานใหญ่ของบริษัท
ตั้งอยู่อย่างน้ อยหนึ่ งฉบับมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน และให้ ปิดประกาศไว้ ในที่ ทเี่ ปิ ดเผย ณ สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่าหนึ่ งเดือนด้ วย
มาตรา ๔๗ ให้ บริษัทส่งรายงานการตรวจสอบฐานะการเงินรวมทั้งการคํานวณความรับผิดชอบตาม
กรมธรรม์ประกันภัยต่อคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยทุกรอบหนึ่ งปี ซึ่ ง
รับรองโดยบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและความรู้ตามที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยประกาศกําหนด รายงานนั้นให้ ทาํ ตามแบบและรายการที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดและต้ องยื่ นต่อคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยไม่ช้ากว่าสิบเดือนนับแต่วนั สิ้นปี ปฏิทนิ
ไม่ว่าในระยะเวลาใดเมื่ อเห็นสมควร คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจะสั่งให้ บริษัทปฏิบัติการตรวจสอบและส่งรายงานตามความในวรรคหนึ่ งก็ได้ ในกรณีดงั ว่านี้ ให้
นํากําหนดระยะเวลาการยื่ นรายงานต่อคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตาม
วรรคหนึ่ งมาใช้ บังคับ โดยให้ เริ่ มนับแต่วนั ที่ บริษัทได้ รับคําสั่งจากคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
มาตรา ๔๘ ให้ นายทะเบียนและพนักงานเจ้ าหน้ าที่ มีอาํ นาจตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ
บริษัท และเพื่ อประโยชน์ในการตรวจสอบให้ นายทะเบียน และพนักงานเจ้ าหน้ าที่ มีอาํ นาจ
(๑) เข้ าไปในสํานักงานของบริษัทในระหว่างเวลาทําการเพื่ อทราบข้ อเท็จจริง ในการนี้ให้ มีอาํ นาจ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่ นๆ จากกรรมการ ผู้จดั การ ที่ ปรึกษา พนักงาน หรือลูกจ้ างของบริษัทและ
สอบถามบุคคลดังกล่าวได้
(๒) เข้ าไปในสถานที่ ประกอบธุรกิจของบริษัท หรือสถานที่ ใดๆ ที่ มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีสมุดบัญชี
เอกสาร หรือดวงตรา หรือหลักฐานอื่ นอันเกี่ ยวกับกิจการสินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษัท เพื่ อตรวจสอบหรือ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริษัท ในระหว่างเวลาทําการหรือในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ นึ และพระอาทิตย์
ตก
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(๓) สั่งให้ บริษัทหรือผู้ทเี่ กี่ ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่ นๆ
(๔) เรียกบุคคลดังกล่าวใน (๑) หรือ (๓) มาให้ ถ้อยคําหรือจะสั่งให้ บุคคลดังกล่าวยื่ นคําชี้แจง
แสดงข้ อเท็จจริงตามที่ ต้องการก็ได้
ในการปฏิบัตหิ น้ าที่ ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตามวรรคหนึ่ งให้ ผ้ ูทเี่ กี่ ยวข้ องอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๙ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี นายทะเบียนและพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ต้องแสดง
บัตรประจําตัวตามแบบที่ กาํ หนดในกฎกระทรวงเมื่ อผู้ทเี่ กี่ ยวข้ องร้ องขอ
มาตรา ๕๐ ผู้มีส่วนได้ เสียชอบที่ จะขอตรวจดูสมุดทะเบียนและเอกสารที่ เกี่ ยวแก่สมุดทะเบียนที่ นาย
ทะเบียนเก็บรักษาไว้ และขอคัดสําเนาโดยมีคาํ รับรองของนายทะเบียนได้ โดยยื่ นคําขอต่อนายทะเบียนตาม
แบบที่ นายทะเบียนกําหนด
มาตรา ๕๑ เมื่ อบริษัทใดประสงค์จะเลิกกิจการ ให้ บริษัทนั้นแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะเลิกกิจการต่อ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อน
เลิกกิจการ
ในกรณีทบี่ ริษัทซึ่ งเป็ นสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศเลิกกิจการให้ มีการชําระบัญชี ในการ
ชําระบัญชีน้นั ให้ นาํ ความในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ จํานวนเงินที่ ผ้ ูเอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือทายาท
ของผู้เอาประกันภัยมีสทิ ธิได้ รับตามกรมธรรม์ประกันภัย หากมิได้ เรียกร้ องจากบริษัทจนล่วงพ้ นอายุความ
แล้ ว ให้ บริษัทนําส่งเงินดังกล่าวเข้ ากองทุนภายในหนึ่ งเดือนนับแต่วันที่ ครบกําหนดอายุความ
มาตรา ๕๓ เมื่ อปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่าบริษัทใดมีฐานะ หรือการดําเนินการอยู่ใน
ลักษณะอันอาจเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูเอาประกันภัยหรือประชาชน นายทะเบียนด้ วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอาํ นาจสั่งให้ บริษัทนั้นแก้ ไข
ฐานะหรือการดําเนินการดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาที่ นายทะเบียนกําหนด ในการนี้จะสั่งให้ เพิ่ มทุนหรือลด
ทุนด้ วยก็ได้
ในกรณีทบี่ ริษัทใดไม่เพิ่ มทุนหรือลดทุนภายในกําหนดเวลาที่ นายทะเบียนสั่งตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถอื ว่า
คําสั่งของนายทะเบียนเป็ นมติทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้นนับแต่วันที่ ครบกําหนดเวลาตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
ดังกล่าว
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ในกรณีทมี่ ีความจําเป็ นรีบด่วนที่ จะต้ องให้ บริษัทใดเพิ่ มทุนหรือลดทุนเพื่ อให้ บริษัทนั้นสามารถพยุง
ฐานะและการดําเนินการต่อไปได้ นายทะเบียนด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจะสั่งให้ บริษัทเพิ่ มทุนหรือลดทุนทันทีกไ็ ด้ โดยให้ ถอื ว่าคําสั่งของนายทะเบียน
ดังกล่าวเป็ นมติทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้น
ในการเพิ่ มทุนหรือลดทุนตามวรรคสองหรือวรรคสาม มิให้ นาํ มาตรา ๑๒๒๐ มาตรา ๑๒๒๔ มาตรา
๑๒๒๕ และมาตรา ๑๒๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๓๖ วรรคสอง (๒) มาตรา
๑๓๙ และมาตรา ๑๔๑ แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ วแต่กรณีมาใช้ บังคับ
มาตรา ๕๔ เมื่ อปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่าบริษัทใดมีฐานะหรือการดําเนินการอยู่ในลักษณะ
อันอาจเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูเอาประกันภัยหรือประชาชน หรือกรรมการหรือบุคคลซึ่ งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของบริษัทใด ไม่ปฏิบัตติ ามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๕๓ นายทะเบียนมีอาํ นาจสั่ง
ให้ บริษัทนั้นถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่ งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทผู้เป็ นต้ นเหตุดังกล่าว
ออกจากตําแหน่งได้
ในกรณีทนี่ ายทะเบียนสั่งถอดถอนบุคคลตามวรรคหนึ่ ง ให้ บริษัทนั้นแต่งตั้งบุคคลอื่ นโดยความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนเข้ าดํารงตําแหน่งดังกล่าวแทนภายในหนึ่ งเดือนนับแต่วันถอดถอน
ในกรณีทบี่ ริษัทใดไม่ถอดถอนบุคคลตามวรรคหนึ่ งหรือถอดถอนแล้ วไม่แต่งตั้งบุคคลอื่ นเข้ าดํารง
ตําแหน่งแทนตามวรรคสอง นายทะเบียนด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย มีอาํ นาจสั่งถอดถอนบุคคลดังกล่าวหรือแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรือหลายคน
ไปดํารงตําแหน่งเป็ นเวลาไม่เกินสามปี และมิให้ นาํ ความในมาตรา ๓๕ (๔) มาใช้ บังคับ
ให้ ผ้ ูซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้งตามวรรคสามได้ รับค่าตอบแทนตามที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด โดยให้ จ่ายจากทรัพย์สนิ ของบริษัทนั้น และในระหว่างเวลาที่ บุคคล
ดังกล่าวดํารงตําแหน่งอยู่ ผู้ถอื หุ้นของบริษัทจะมีมติเพิกถอนหรือเปลี่ ยนแปลงคําสั่งของนายทะเบียนมิได้
บุคคลซึ่ งถูกถอดถอนตามคําสั่งของนายทะเบียนจะเข้ าไปเกี่ ยวข้ องหรือดําเนินการใดๆ ในบริษัทนั้น
ไม่ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้ อม
ให้ ถอื ว่าคําสั่งของนายทะเบียนที่ ให้ ถอดถอนหรือแต่งตั้งตามมาตรานี้เป็ นมติของที่ ประชุมผู้ถอื หุ้น
มาตรา ๕๕ ในกรณีทนี่ ายทะเบียนมีคาํ สั่งตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ แล้ ว แต่ฐานะการเงินและ
การดําเนินงานของบริษัทก็ยังไม่ดีข้ นึ รัฐมนตรีจะสั่งให้ มีการควบคุมบริษัทนั้น หรือจะมีคาํ สั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นเสียก็ได้
มาตรา ๕๖ เมื่ อมีการควบคุมบริษัทใด ให้ นายทะเบียนแจ้ งคําสั่งนั้นไปยังบริษัท และให้ ปิดคําสั่งนั้น
ไว้ ในที่ เปิ ดเผย ณ สํานักงานของบริษัทนั้น กับทั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวันที่
ออกจําหน่ายในท้ องถิ่ นที่ สาํ นักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่อย่างน้ อยสองฉบับ
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มาตรา ๕๗ เมื่ อมีการควบคุมบริษัทใด ให้ รัฐมนตรีต้ังคณะกรรมการควบคุมบริษัทนั้นประกอบด้ วย
ประธานกรรมการหนึ่ งคนและกรรมการอื่ นอีกไม่น้อยกว่าสองคน คณะกรรมการควบคุมบริษทั มีอาํ นาจและ
หน้ าที่ ดาํ เนินกิจการของบริษัทนั้นได้ ทุกประการและให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้แทนของบริษัทนั้น ทั้งนี้ มิให้
นําความในมาตรา ๓๕ (๔) มาใช้ บังคับ
ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไม่อาจปฏิบัตหิ น้ าที่ ได้ ให้ รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่ งเป็ นผู้
ปฏิบัติหน้ าที่ แทน
คณะกรรมการควบคุมบริษทั มีอาํ นาจมอบหมายให้ กรรมการ พนักงานและลูกจ้ างของบริษัทที่ ถูก
ควบคุมหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรือหลายคนปฏิบตั ิหน้ าที่ ใดๆ ของบริษัทได้
การตั้งคณะกรรมการควบคุมบริษทั และการแต่งตั้งกรรมการปฏิบัตหิ น้ าที่ แทนประธานกรรมการให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๘ เมื่ อมีการควบคุมบริษัทใด ห้ ามมิให้ กรรมการและพนักงานของบริษัทดําเนินกิจการของ
บริษัทนั้น เว้ นแต่จะได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการควบคุมบริษัท
มาตรา ๕๙ เมื่ อมีการควบคุมบริษัทใด ให้ กรรมการ พนักงานและลูกจ้ างของบริษัทนั้นจัดการตาม
ควร เพื่ อปกป้ องรักษาทรัพย์สนิ และประโยชน์ของบริษัทไว้ และรีบรายงานกิจการและมอบทรัพย์สนิ พร้ อม
ด้ วยสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา และสิ่ งอื่ นอันเกี่ ยวกับกิจการและทรัพย์สนิ ของบริษัทให้ แก่คณะกรรมการ
ควบคุมบริษัทนั้นโดยมิชักช้ า
มาตรา ๖๐ คณะกรรมการควบคุมบริษัทมีอาํ นาจสั่งให้ บุคคลใดๆ มาให้ ถ้อยคํา หรือให้ แสดง หรือ
ส่งสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตราและหลักฐานอื่ นอันเกี่ ยวกับกิจการและทรัพย์สนิ ของบริษัทที่ ถูกควบคุม
มาตรา ๖๑ เมื่ อคณะกรรมการควบคุมบริษัทเห็นว่าบริษัทที่ ถูกควบคุมจะดําเนินกิจการของตนเอง
ต่อไปได้ ให้ รายงานต่อรัฐมนตรี ถ้ ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีคาํ สั่งให้ เลิกการควบคุมเสียก็ได้ เมื่ อรัฐมนตรีมี
คําสั่งเช่นว่านั้น ให้ นายทะเบียนแจ้ งคําสั่งนั้นไปยังบริษัทและให้ ประกาศคําสั่งในราชกิจจานุเบกษาและ
หนังสือพิมพ์รายวันที่ ออกจําหน่ายในท้ องถิ่ นที่ สาํ นักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่อย่างน้ อยสองฉบับ

มาตรา ๖๒ เมื่ อคณะกรรมการควบคุมบริษัทเห็นว่าบริษัทที่ ถูกควบคุมไม่อาจดําเนินกิจการต่อไปได้
และมีเหตุสมควรเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามมาตรา ๖๔ ให้ รายงานต่อรัฐมนตรี ถ้ า
รัฐมนตรีเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรจะมีคาํ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทนั้นเสียตาม
มาตรา ๖๔ ก็ได้
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มาตรา ๖๓ คณะกรรมการควบคุมบริษัทอาจได้ รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ตามที่
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด โดยให้ จ่ายจากทรัพย์สนิ ของบริษัท
หมวด ๓
การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
มาตรา ๖๔ รัฐมนตรีมีอาํ นาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เมื่ อปรากฏแก่
รัฐมนตรีว่าบริษัท
(๑) มีหนี้สนิ เกินกว่าทรัพย์สนิ หรือมีฐานะการเงินไม่ม่นั คงอันอาจเกิดความเสียหายแก่ผ้ ูเอา
ประกันภัยหรือประชาชน
(๒) ฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี หรือกฎกระทรวง เงื่ อนไขที่ รัฐมนตรีกาํ หนด หรือ
ประกาศที่ ออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัติน้ ี หรือไม่ปฏิบัตติ ามคําสัง่ ของรัฐมนตรี นายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี ทั้งนี้ ในเมื่ ออาจทําให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูเอา
ประกันภัยหรือประชาชน
(๓) หยุดประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(๔) ประวิงการจ่ายเงินที่ ต้องใช้ ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ ต้อง
จ่ายหรือคืนโดยไม่มีเหตุอนั สมควร หรือจ่ายหรือคืนไปโดยไม่สจุ ริต
(๕) ถ้ าประกอบธุรกิจประกันชีวิตต่อไปจะทําให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูเอาประกันภัย หรือประชาชน
มาตรา ๖๕ เมื่ อบริษัทใดถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตให้ บริษัทนั้นเลิกกันนับ
แต่วันที่ ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและให้ มกี ารชําระบัญชี ในการชําระบัญชีน้ันให้ คณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้งผู้ชาํ ระบัญชี การใดที่ เป็ นอํานาจหน้ าที่ ของที่ ประชุมใหญ่ ผู้ถอื
หุ้นให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ ของนายทะเบียน
มาตรา ๖๖ เพื่ อประโยชน์แก่การชําระบัญชี ให้ ถอื ว่าบริษัทซึ่ งเป็ นสาขาของบริษัทประกันชีวิต
ต่างประเทศเป็ นบริษัทจํากัด และเพื่ อประโยชน์แก่การนี้ ให้ ถอื ว่านายทะเบียนและสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็ นนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้ วแต่กรณี และการเสนอรายงานต่อที่ ประชุมใหญ่ผ้ ู
ถือหุ้น ให้ เสนอต่อนายทะเบียน แต่ท้งั นี้ ไม่กระทบถึงสิทธิเรียกร้ องใดๆ ที่ มีต่อบริษัทประกันชีวติ
ต่างประเทศนั้น
มาตรา ๖๗ ผู้ชาํ ระบัญชีซึ่งคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๖๕ อาจได้ รับเงินค่าตอบแทนตามที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยกําหนด โดยให้ จ่ายจากทรัพย์สนิ ของบริษัท
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หมวด ๔
ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้ าประกันชีวิต
มาตรา ๖๘ ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดกระทําการเป็ นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้ าประกันชีวิต เว้ นแต่จะ
ได้ รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาต ให้ เป็ นไปตามแบบที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
ใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิตให้ ระบุด้วยว่าเป็ นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใด
มาตรา ๖๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิต ต้ องมีคุณสมบัตดิ ังต่อไปนี้
(๑) บรรลุนิติภาวะ
(๒) มีภมู ิลาํ เนาในประเทศไทย
(๓) ไม่เป็ นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
(๔) ไม่เคยต้ องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สดุ ให้ จาํ คุกในความผิดเกี่ ยวกับทรัพย์ทกี่ ระทําโดย
ทุจริต เว้ นแต่ได้ พ้นโทษมาแล้ วไม่น้อยกว่าห้ าปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต
(๕) ไม่เคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๖) ไม่เป็ นนายหน้ าประกันชีวิต
(๗) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต
ในระยะเวลาสามปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต
(๘) ได้ รับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนดหรือสอบความรู้เกี่ ยวกับการประกันชีวิตได้ ตามหลักสูตรและวิธกี าร
ที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด
มาตรา ๗๐ ผู้มีคุณสมบัตติ ามมาตรา ๖๙ ประสงค์จะเป็ นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใด ให้ ยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทนั้นต่อนายทะเบียน พร้ อมด้ วยหนังสือแสดงความต้ องการ
ของบริษัทให้ ผ้ ูน้ันเป็ นตัวแทนประกันชีวติ
เมื่ อนายทะเบียนได้ พิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่ งเป็ นที่ พอใจแล้ ว ให้ ออกใบอนุญาตให้ ผ้ ูน้ันเป็ น
ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทที่ แสดงความต้ องการ เมื่ อได้ ออกใบอนุญาตแล้ วให้ แจ้ งให้ บริษัททราบ
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ผู้ทเี่ ป็ นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใดอยู่แล้ ว อาจขอรับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิตของ
บริษัทอื่ นอีกได้ คําขอรับใบอนุญาตเช่นว่านี้ ผู้ขอต้ องยื่ นหนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทที่ ผ้ ูน้ันเป็ น
ตัวแทนประกันชีวิตอยู่แล้ วพร้ อมด้ วยหนังสือแสดงความต้ องการของบริษัทใหม่ทตี่ ้ องมีข้อความแสดงไว้ ด้วย
ว่าบริษัทใหม่น้ันได้ ทราบแล้ วว่าผู้ขอเป็ นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใดอยู่แล้ ว เมื่ อนายทะเบียนได้ ออก
ใบอนุญาตแล้ วให้ แจ้ งบริษัทที่ เกี่ ยวข้ องทราบ
หนังสือแสดงความต้ องการตามวรรคหนึ่ งและหนังสือแสดงความยินยอมตามวรรคสาม ให้ เป็ นไป
ตามแบบที่ นายทะเบียนกําหนด
มาตรา ๗๑ ตัวแทนประกันชีวิตอาจทําสัญญาประกันชีวิตในนามของบริษัทได้ เมื่ อได้ รับมอบอํานาจ
เป็ นหนังสือจากบริษัท
ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้ าประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทซึ่ งมีหน้ าที่ เกี่ ยวกับการรับเงิน อาจ
รับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทได้ เมื่ อได้ รับมอบอํานาจเป็ นหนังสือจากบริษัท
หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ ทาํ ตามแบบที่ นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แม้ มิได้ ทาํ ตามแบบที่ นายทะเบียนกําหนดก็ไม่เป็ นเหตุให้ เสื่ อมสิทธิ
ของบุคคลภายนอกเพราะเหตุทมี่ ิได้ ทาํ ตามแบบที่ กาํ หนดนั้น
มาตรา ๗๒ บุคคลธรรมดาซึ่ งจะขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตได้ ต้ องไม่เป็ นตัวแทน
ประกันชีวิต หรือเป็ นกรรมการ ผู้จดั การ พนักงาน หรือลูกจ้ างของบริษัทใด และให้ นาํ ความในมาตรา ๖๙
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) และ (๘) มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
นิตบิ ุคคลอาจขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตได้ เมื่ อ
(๑) นิติบุคคลนั้นมีสาํ นักงานใหญ่ในประเทศไทย
(๒) กิจการดังกล่าวอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น
(๓) นิตบิ ุคคลนั้นมีพนักงานหรือลูกจ้ างที่ ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตตาม
พระราชบัญญัติน้ ีเป็ นผู้ทาํ การแทนนิติบุคคลดังกล่าว และ
(๔) นิตบิ ุคคลนั้นต้ องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตในระยะเวลาสามปี ก่อน
วันขอรับใบอนุญาต
มาตรา ๗๓ บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๒ประสงค์จะเป็ นนายหน้ า
ประกันชีวิต ให้ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน
การออกใบอนุญาตให้ นิติบุคคลเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
คําขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตตามมาตรานี้ ให้ ทาํ ตามแบบที่ นายทะเบียนกําหนด
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มาตรา ๗๔ นายหน้ าประกันชีวิตต้ องมีสาํ นักงานตามที่ ระบุไว้ ในคําขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ า
ประกันชีวิต ในกรณีย้ายสํานักงาน ต้ องแจ้ งต่อนายทะเบียนเป็ นหนังสือภายในห้ าวันนับแต่วนั ที่ ย้าย
มาตรา ๗๕ ให้ นายหน้ าประกันชีวิตจัดทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ ยวกับธุรกิจของตน
ตามแบบและรายการที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด
เมื่ อมีเหตุจะต้ องลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารตามวรรคหนึ่ งให้ นายหน้ าประกันชีวิตลง
รายการเกี่ ยวกับเหตุน้นั ในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเช่นว่านั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ มีเหตุ
จะต้ องลงรายการนั้น
มาตรา ๗๖ ให้ นายหน้ าประกันชีวิตเก็บรักษาสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ ยวกับธุรกิจ
ของตนรวมทั้งเอกสารประกอบการลงสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีไว้ ทสี่ าํ นักงานของตนไม่น้อยกว่าห้ าปี นับแต่
วันลงรายการครั้งสุดท้ ายในสมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชีน้ัน
มาตรา ๗๗ ใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิตและใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตให้ มีอายุหนึ่ ง
ปี นับแต่วันที่ ออกใบอนุญาต ถ้ าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ ยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามแบบที่ คณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดภายในกําหนดสองเดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ถ้ าผู้ได้ รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ งได้ ต่ออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดต่อกันแล้ วและได้ ยื่นคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาตต่อไป ให้ ใบอนุญาตที่ ออกให้ ในคราวต่อไปนั้นมีอายุห้าปี
มาตรา ๗๘ นายหน้ าประกันชีวิตผู้ใด ได้ รับแต่งตั้งให้ เป็ นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้ าง
ในบริษัทใด ให้ ใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตของผู้น้ันสิ้นสุดลง
มาตรา ๗๙ ในกรณีทบี่ ริษัทได้ ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยแก่ผ้ ูเอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้นแล้ วก็ดี หรือได้ ส่งมอบแก่นายหน้ าประกันชีวิตเพื่ อส่งมอบแก่ผ้ ูเอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้นก็ดี ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าผู้เอาประกันภัยรายนั้นได้ ชาํ ระเบี้ย
ประกันภัยแก่บริษัทแล้ ว
มาตรา ๘๐ เพื่ อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิของนายหน้ าประกันชีวิต นายทะเบียนและ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ มีอาํ นาจเรียกให้ นายหน้ าประกันชีวิตมาให้ ถ้อยคําหรือสั่งให้ ส่งสมุดทะเบียน สมุดบัญชี
หรือเอกสารใดๆ หรือให้ ส่งรายงานตามแบบและรายการที่ นายทะเบียนกําหนดเพื่ อตรวจสอบหรือจะเข้ าไป
ในสํานักงานของบุคคลดังกล่าวในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ นึ และพระอาทิตย์ตกเพื่ อตรวจสอบดังกล่าวก็ได้
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ในการนี้นายหน้ าประกันชีวิตต้ องอํานวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๘๑ นายทะเบียนมีอาํ นาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็ น
นายหน้ าประกันชีวิต เมื่ อปรากฏแก่นายทะเบียนว่าตัวแทนประกันชีวติ หรือนายหน้ าประกันชีวิต
(๑) กระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตนิ ้ ี
(๒) ขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๒ แล้ วแต่กรณี
(๓) ดําเนินงานทําให้ เกิดหรืออาจทําให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูเอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยหรือประชาชน
เมื่ อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ แจ้ งคําสั่งนั้นไปยังผู้ถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต
มาตรา ๘๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๘๑ มีสทิ ธิอทุ ธรณ์ต่อคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ ได้ ทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้ เป็ นที่ สดุ
มาตรา ๘๓ ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดชักชวน แนะนํา หรือกระทําด้ วยประการใดๆ เพื่ อให้ บุคคลทําสัญญา
ประกันภัยกับผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในต่างประเทศหรือกับบุคคลใดๆ นอกจากผู้ทไี่ ด้ รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี
ความในวรรคหนึ่ ง มิให้ ใช้ บงั คับแก่กรณีทนี่ ายหน้ าประกันชีวิตซึ่ งได้ รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
ให้ ทาํ การชี้ช่องหรือจัดการให้ ผ้ ูทไี่ ด้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตนิ ้ ีทาํ สัญญา
ประกันต่อกับผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในต่างประเทศ
หมวด ๕
กองทุนเพื่ อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต
มาตรา ๘๔ ให้ จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ งเรียกว่า “กองทุนเพื่ อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต” มี
วัตถุประสงค์เพื่ อเป็ นทุนใช้ จ่ายในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้ มคี วามมั่นคงและเสถียรภาพ
มาตรา ๘๕ บริษัทใดไม่นาํ เงินส่งเข้ ากองทุนให้ ถูกต้ องตามมาตรา ๕๒ ต้ องเสียเงินเพิ่ มในอัตราร้ อย
ละสองต่อเดือนของเงินที่ ไม่ได้ นาํ ส่งดังกล่าว
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มาตรา ๘๖ ให้ กองทุนประกอบด้ วย
(๑) เงินที่ ได้ รับตามมาตรา ๑๒๖
(๒) เงินที่ ได้ รับตามมาตรา ๕๒
(๓) เงินเพิ่ มที่ ได้ รับตามมาตรา ๘๕
(๔) เงินหรือทรัพย์สนิ อื่ นที่ มีผ้ ูมอบให้ และ
(๕) ดอกผลของกองทุน
มาตรา ๘๗ เงินและทรัพย์สนิ ตามมาตรา ๘๖ ให้ เป็ นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและไม่ต้องนําส่งคลังเป็ นรายได้ แผ่นดิน
มาตรา ๘๘ การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการบริหารกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๘๙ บริษัทใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘ วรรคห้ า มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑
มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ หรือไม่ปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขที่ รัฐมนตรีกาํ หนดตามมาตรา ๗ วรรคสี่ มาตรา ๘ วรรค
หนึ่ ง หรือเงื่ อนไขที่ นายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๓๓ (๙) วรรคสอง หรือมาตรา ๓๔ วรรคสอง ต้ องระวาง
โทษปรับตั้งแต่สองหมื่ นบาทถึงสองแสนบาท และถ้ าเป็ นกรณีกระทําความผิดต่อเนื่ อง ให้ ปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่ งหมื่ นบาทตลอดเวลาที่ ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา ๙๐ บริษัทใดไม่ตรวจสอบทะเบียนผู้ถอื หุ้น หรือไม่แจ้ งผู้ถอื หุ้นอันเป็ นการไม่ปฏิบัตติ าม
มาตรา ๑๒ ต้ องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่ งหมื่ นบาทถึงห้ าหมื่ นบาทในกรณีทเี่ ป็ นการกระทําความผิดต่อเนื่ อง
ให้ ปรับอีกวันละห้ าพันบาทตลอดเวลาที่ ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา ๙๑ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๘ ต้ องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปี ถึงห้ าปี หรือปรับตั้งแต่สองแสน
บาทถึงห้ าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่ นบาทตลอดเวลาที่ ยังฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา ๙๒ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๙ ต้ องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่ นบาทถึงหนึ่ งแสนบาทและปรับ
อีกไม่เกินวันละห้ าพันบาทตลอดเวลาที่ ยังฝ่ าฝื นอยู่
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มาตรา ๙๓ บริษัทใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือไม่วางเงินสํารองประกันภัยตามมาตรา ๒๔
หรือไม่ปฏิบัตติ ามข้ อกําหนดที่ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศตาม
มาตรา ๓๘ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าแสนบาท และถ้ าเป็ นกรณีการกระทําความผิดต่อเนื่ อง ให้ ปรับอีกไม่
เกินวันละสองหมื่ นบาทตลอดเวลาที่ ยังฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา ๙๔ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๕ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าหมื่ นบาท
มาตรา ๙๕ บริษัทใดออกกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารประกอบหรือแนบท้ ายกรมธรรม์
ประกันภัยโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๒๙ หรือกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๓๐ หรือฝ่ าฝื นมาตรา ๓๑
หรือไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๓๒ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ งแสนบาท
มาตรา ๙๖ บริษัทใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๓๙ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าหมื่ นบาท
มาตรา ๙๗ บริษัทใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๔๑ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ งแสนบาท
มาตรา ๙๘ บริษัทใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
หรือไม่ปฏิบัตติ ามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๕ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ งแสนบาท และปรับ
อีกไม่เกินวันละห้ าพันบาทตลอดเวลาที่ ยังฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา ๙๙ บริษัทใดไม่ยอมให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียตรวจดูสมุดทะเบียนหรือไม่ยอมคัดสําเนารายการให้
ตามที่ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียร้ องขอตามมาตรา ๔๒ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าพันบาท
มาตรา ๑๐๐ บริษัทใดจงใจแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จหรือปกปิ ดความจริงที่ ต้องบอกให้ แจ้ งในการ
ยื่ นรายการหรือให้ คาํ ชี้แจงตามมาตรา ๔๕ ต้ องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่ นบาทถึงหนึ่ งแสนบาท
มาตรา ๑๐๑ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อาํ นวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ซึ่ง
ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๘ หรือฝ่ าฝื นคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๘ ต้ อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่ นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๒ บริษัทใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ ง ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ งแสนบาท
มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๕๔ วรรคห้ า ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสาม
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แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๖๐ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้ าหมื่ นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ ง ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้ าหมื่ นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๖ ตัวแทนประกันชีวิตผู้ใดทําสัญญาประกันชีวิตโดยไม่ได้ รับมอบอํานาจเป็ นหนังสือจาก
บริษัทตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ ง หรือตัวแทนประกันชีวิต นายหน้ าประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทผู้ใด
รับเบี้ยประกันภัยโดยไม่ได้ รับมอบอํานาจเป็ นหนังสือจากบริษัทตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง ต้ องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๗ นายหน้ าประกันชีวิตผู้ใดไม่มีสาํ นักงานตามที่ ระบุไว้ ในคําขอรับใบอนุญาตเป็ น
นายหน้ าประกันชีวิต หรือตามที่ ได้ แจ้ งการย้ ายสํานักงานไว้ ต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๗๔ ต้ องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่ งหมื่ นบาทถึงห้ าหมื่ นบาท
มาตรา ๑๐๘ นายหน้ าประกันชีวิตผู้ใดย้ ายสํานักงานโดยไม่แจ้ งต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๗๔ ต้ อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่ นบาท
มาตรา ๑๐๙ นายหน้ าประกันชีวิตผู้ใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ ง หรือไม่ลงรายการใน
สมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าหมื่ นบาท และปรับอีกไม่
เกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ ยังฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา ๑๑๐ นายหน้ าประกันชีวิตผู้ใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๗๖ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าหมื่ น
บาท
มาตรา ๑๑๑ นายหน้ าประกันชีวิตผู้ใดไม่ปฏิบัตติ ามคําสั่งเรียกของนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ ซึ่งสั่งเรียกตามมาตรา ๘๐ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่ นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อาํ นวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ซึ่ง
ปฏิบัติการตามมาตรา ๘๐ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่ นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
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มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ ง ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้ าหมื่ นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๔ ในกรณีทบี่ ริษัทใดจงใจกระทําความผิดเพราะฝ่ าฝื นมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๘ หรือ
มาตรา ๓๖ หรือจงใจแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จหรือปกปิ ดความจริงที่ ต้องบอกให้ แจ้ งหรือให้ ทาํ คําชี้แจงตาม
มาตรา ๔๕ กรรมการหรือบุคคลใดซึ่ งรับผิดชอบในการดําเนินการของบริษัทนั้น ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่ งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่าตนมิได้ มีส่วนในการกระทํา
ความผิดของบริษัทนั้นด้ วย
มาตรา ๑๑๕ ในกรณีทปี่ รากฏว่ามีการกระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
(๑) ในการดําเนินงานของบริษัท กรรมการหรือบุคคลใดซึ่ งรับผิดชอบในบริษัทกระทําความผิด
เกี่ ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด ๑ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หรือหมวด ๗ ของลักษณะ ๑๒ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิด
เกี่ ยวกับห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ หรือมาตรา
๒๑๕ หรือมาตรา ๒๑๖ แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) ในการสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผ้ ูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๒๖๙ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา หรือมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกี่ ยวกับห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ าง
หุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙
(๓) ผู้ใดเป็ นผู้ใช้ ให้ กระทําความผิดหรือเป็ นผู้สนับสนุนการกระทําความผิดตาม (๑) หรือ (๒)
ให้ ถอื ว่าสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็ นผู้เสียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
ในความผิดตามมาตรานี้ เมื่ อพนักงานอัยการยื่ นฟ้ องคดีอาญา ให้ พนักงานอัยการมีอาํ นาจเรียก
ทรัพย์สนิ หรือราคา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่ อความเสียหายแทนผู้ได้ รับความเสียหายด้ วย ในการนี้ให้ นาํ
บทบัญญัติว่าด้ วยการฟ้ องคดีแพ่งที่ เกี่ ยวเนื่ องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญามาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๖ ในกรณีทปี่ รากฏหลักฐานว่าบุคคลใดกระทําความผิดตามที่ บัญญัตไิ ว้ ในมาตรา ๑๑๕
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเห็นว่าหากปล่อยเนิ่ นช้ าไว้
อาจเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยมีอาํ นาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ของบุคคลนั้นหรือทรัพย์สนิ ซึ่ งตามกฎหมายอาจ
ถือได้ ว่าเป็ นของบุคคลนั้น แต่จะยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ไว้ เกินกว่าหกเดือนไม่ได้ เว้ นแต่ในกรณีมีการฟ้ องคดี
ต่อศาลให้ คาํ สัง่ ยึดหรืออายัดดังกล่าวคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็ นอย่างอื่ น ในกรณีมีเหตุจาํ เป็ นไม่
สามารถฟ้ องคดีได้ ภายในหกเดือน ศาลที่ มีเขตอํานาจจะสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของสํานักงาน
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คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็ได้

ให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอาํ นาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็ น
ผู้ดาํ เนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึ่ ง
การยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ นาํ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรมาใช้ บังคับโดย
อนุโลม
ในกรณีตามวรรคหนึ่ ง เมื่ อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวจะหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร
เมื่ อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร้ องขอ ให้ ศาลอาญามีอาํ นาจ
สั่งห้ ามมิให้ บุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไว้ ก่อนได้ ในกรณีฉุกเฉินที่ มีความจําเป็ นรีบด่วน เมื่ อเลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือบุคคลที่ เลขาธิการคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายแจ้ งให้ อธิบดีกรมตํารวจทราบ ให้ อธิบดีกรม
ตํารวจมีอาํ นาจสั่งห้ ามมิให้ บุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไว้ ก่อนเป็ นการชั่วคราวได้ เป็ นเวลาไม่เกินสิบห้ า
วันจนกว่าศาลอาญาจะมีคาํ สัง่ เป็ นอย่างอื่ น
ผู้ใดฝ่ าฝื นคําสั่งของศาลอาญาหรือของอธิบดีกรมตํารวจที่ ส่งั ตามวรรคสี่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
สิบปี และปรับไม่เกินหนึ่ งล้ านบาท
มาตรา ๑๑๗ ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ียกเว้ นมาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๑๖ ให้ คณะกรรมการ
เปรียบเทียบซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอาํ นาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ ง ให้ มีจาํ นวนสามคนและคนหนึ่ งต้ อง
เป็ นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
เมื่ อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ ทาํ การเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหาได้ ชาํ ระค่าปรับตามคํา
เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล้ ว ให้ คดีน้ันเป็ นอันเลิกกัน
บทเฉพาะกาล
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มาตรา ๑๑๘ ให้ ถอื ว่าบรรดาบริษัทที่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็ นบริษัทที่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติน้ ี และ
ให้ ถอื ว่าสาขาของบริษัทที่ ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวอยู่ก่อนหรือในวันที่ พระราชบัญญัตนิ ้ ีใช้ บังคับ
เป็ นสาขาของบริษัทที่ ได้ รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี ตามเงื่ อนไขที่ รัฐมนตรีกาํ หนดไว้ ในการอนุญาต

มาตรา ๑๑๙ บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ บริษัทใดได้ ออกหุ้นไว้ แล้ วโดยไม่เป็ นไปตามมาตรา ๙ แห่ง
พระราชบัญญัติน้ ี ให้ บริษัทนั้นดําเนินการแก้ ไขให้ ถูกต้ องตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตนิ ้ ี ภายในสองปี
นับแต่วันที่ พระราชบัญญัตนิ ้ ใี ช้ บังคับ
ั ชาติไทย
มาตรา ๑๒๐ บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ บริษัทใดมีผ้ ูถอื หุ้นหรือกรรมการที่ เป็ นบุคคลผู้มีสญ
ตํา่ กว่าอัตราที่ กาํ หนดไว้ ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตนิ ้ ีให้ คงมีผ้ ูถอื หุ้นหรือกรรมการที่ เป็ นบุคคลผู้มี
สัญชาติไทยในอัตราที่ เป็ นอยู่ได้ ต่อไป
มาตรา ๑๒๑ ให้ บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ที่ มีสาํ นักงานแยกออกจากสํานักงานใหญ่และประกอบการ
ใดๆ เพื่ อประโยชน์ของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ยื่ นขอรับอนุญาตเป็ นสาขาให้ ถูกต้ องตามพระราชบัญญัติน้ ี
หรือเลิกสํานักงานนั้นเสีย ทั้งนี้ ต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ
และภายในระยะเวลาดังกล่าวมิให้ ถอื ว่าบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ฝ่ าฝื นมาตรา ๑๗

มาตรา ๑๒๒ ให้ บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ วางหลักทรัพย์ประกันให้ ถูกต้ องตามมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติน้ ภี ายในหนึ่ งปี นับแต่วันที่ กฎกระทรวงออกตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ
มาตรา ๑๒๓ ให้ บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ จัดให้ มีการดํารงไว้ ซึ่งเงินกองทุนให้ ถูกต้ องตามมาตรา
๒๗ แห่งพระราชบัญญัติน้ ภี ายในสามปี นับแต่วันที่ พระราชบัญญัตนิ ้ ใี ช้ บังคับ
มาตรา ๑๒๔ มิให้ นาํ บทบัญญัตใิ นมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัตนิ ้ มี าใช้ บังคับแก่บรรดา
อสังหาริมทรัพย์ทบี่ ริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ได้ มาหรือมีอยู่ก่อนวันที่ พระราชบัญญัตนิ ้ ใี ช้ บังคับ และต้ อง
จําหน่ายไปตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัตนิ ้ ีภายในเก้ าปี นับแต่วนั ที่ เลิกใช้ หรือวันที่ ได้ มาซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์น้ัน แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่อสังหาริมทรัพย์ทบี่ ริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ได้ มาหรือมีอยู่ก่อนวันที่
๑๔ เมษายน ๒๕๑๐
มาตรา ๑๒๕ มิให้ นาํ บทบัญญัตติ ามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ ีมาใช้ บังคับแก่ผ้ ูทเี่ ป็ น
กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน บุคคลผู้มีอาํ นาจในการจัดการ หรือที่ ปรึกษาของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ อยู่
แล้ วโดยชอบก่อนหรือในวันที่ พระราชบัญญัตนิ ้ ีใช้ บังคับ
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มาตรา ๑๒๖ เงินที่ ผ้ ูเอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือทายาทของผู้เอา
ประกันภัยมีสทิ ธิได้ รับตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ งสิทธิเรียกร้ องเงินนั้นขาดอายุความแล้ วและอยู่ใน
ครอบครองของบริษัทในวันที่ พระราชบัญญัตนิ ้ ีใช้ บังคับ ให้ บริษัทตรวจสอบและนําส่งเงินดังกล่าวเข้ ากองทุน
ภายในสามเดือนนับแต่วนั ที่ พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ และให้ นาํ ความในมาตรา ๘๕ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๗ บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ บริษัทใดได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัยอยู่แล้ วก่อนหรือในวันที่ พระราชบัญญัตนิ ้ ีใช้ บังคับ ให้ บริษัทนั้นประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัยตามใบอนุญาตนั้นต่อไปได้ ภายใต้ เงื่ อนไขดังนี้
(๑) หลักทรัพย์ประกันที่ บริษัทต้ องวางไว้ กบั นายทะเบียนและเงินกองทุนที่ บริษัทดํารงไว้ ตามมาตรา
๒๐ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตนิ ้ ี แล้ วแต่กรณี ต้ องเป็ นหลักทรัพย์ประกันและเงินกองทุนต่างหาก
จากหลักทรัพย์ประกันและเงินกองทุนที่ บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ต้ องวางและดํารงไว้ ตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ประกันวินาศภัย
(๒) ต้ องแยกรายรับและรายจ่ายของธุรกิจประกันวินาศภัยออกเป็ นส่วนหนึ่ งต่างหากจากรายรับและ
รายจ่ายของธุรกิจประกันชีวิต
(๓) ในกรณีทรี่ ัฐมนตรีมีคาํ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามมาตรา ๖๔ แห่ง
พระราชบัญญัติน้ ี ให้ ถอื ว่ารัฐมนตรีมีคาํ สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทตาม
มาตรา ๑๑๘ นั้นด้ วย
ให้ บริษัทตามวรรคหนึ่ ง จัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่ อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย โดยรับโอนบรรดาทรัพย์สนิ หนี้สนิ ความรับผิดชอบตามกรมธรรม์
ประกันภัย ตลอดทั้งพนักงานและลูกจ้ างในส่วนของธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ เป็ น
ของบริษัทที่ ต้งั ขึ้นใหม่น้ันให้ แล้ วเสร็จภายในแปดปี นับแต่วันที่ พระราชบัญญัตนิ ้ ีใช้ บังคับ หากไม่จัดตั้งบริษัท
ขึ้นใหม่เพื่ อขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล่าวหรือปฏิบัตฝิ ่ าฝื นมาตรานี้ ให้ ถอื ว่าใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ นั้นเป็ นอันสิ้นอายุ
มาตรา ๑๒๘ ในกรณีทมี่ ีเหตุผลอันจําเป็ น ให้ รัฐมนตรีมีอาํ นาจขยายระยะเวลาที่ กาํ หนดตามมาตรา
๑๑๙ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ ไี ด้ เมื่ อบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ร้ อง
ขอโดยแสดงเหตุผลอันจําเป็ นให้ ปรากฏ แต่ระยะเวลาที่ ขยายให้ ดังกล่าวต้ องไม่เกินสองปี นับแต่วันครบ
กําหนดระยะเวลาที่ กาํ หนดไว้ ตามมาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓

มาตรา ๑๒๙ ให้ ผ้ ูได้ รับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้ า
ประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติน้ ี แล้ วแต่กรณี
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มาตรา ๑๓๐ ให้ ผ้ ูได้ รับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิตและใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ ในขณะเดียวกันแจ้ งการเลิกกระทําการเป็ นตัวแทนประกันชีวิต
หรือนายหน้ าประกันชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ งต่อนายทะเบียนภายในสองเดือนนับแต่วันที่ พระราชบัญญัติน้ ีใช้
บังคับ และเมื่ อพ้ นระยะดังกล่าวหากผู้ใดมิได้ แจ้ งการบอกเลิกการเป็ นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้ า
ประกันชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ งต่อนายทะเบียน ให้ ถอื ว่าใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตของผู้น้ันสิ้นสุดลง
ตั้งแต่วนั สิ้นระยะเวลาให้ แจ้ งการบอกเลิกดังกล่าว
มาตรา ๑๓๑ ให้ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือเงื่ อนไขในการอนุญาตที่ ออกหรือกําหนดซึ่ งใช้
บังคับอยู่ก่อนหรือในวันที่ พระราชบัญญัตนิ ้ ีใช้ บังคับยังคงใช้ บังคับได้ ต่อไปเท่าที่ ไม่ขดั หรือแย้ งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัติน้ ีจนกว่าจะได้ มีกฎกระทรวง ประกาศ หรือเงื่ อนไขที่ ออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัติน้ ใี ช้
บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
อัตราค่าธรรมเนียม
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตให้ เปิ ดสาขาของบริษัท ๒๐,๐๐๐ บาท
(๔) การอนุญาตให้ ย้ายสํานักงานใหญ่หรือสาขา ๕,๐๐๐ บาท
(๕) ค่าสมัครสอบความรู้เพื่ อขอรับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนหรือนายหน้ าประกันชีวิต ๒๐๐ บาท
(๖) ใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิต ๔๐๐ บาท
(๗) ใบอนุญาตให้ นิติบุคคลเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต ๒๐,๐๐๐ บาท
(๘) ใบอนุญาตให้ บุคคลธรรมดาเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต ๔๐๐ บาท
(๙) ใบแทนใบอนุญาตทุกชนิด ๒๐๐ บาท
(๑๐) ค่าธรรมเนียมรายปี สําหรับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต ๕๐,๐๐๐ บาท
(๑๑) การให้ ต่ออายุใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวติ ประเภท ๑ ปี ๒๐๐ บาท
(๑๒) การให้ ต่ออายุใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวติ ประเภท ๕ ปี ๑,๐๐๐ บาท
(๑๓) การให้ ต่ออายุใบอนุญาตให้ นิติบุคคลเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต ประเภท ๑ ปี ๖,๐๐๐ บาท
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(๑๔) การให้ ต่ออายุใบอนุญาตให้ นิติบุคคลเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต ประเภท ๕ ปี ๓๐,๐๐๐ บาท
(๑๕) การให้ ต่ออายุใบอนุญาตให้ บุคคลธรรมดาเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต ประเภท ๑ ปี ๒๐๐ บาท
(๑๖) การให้ ต่ออายุใบอนุญาตให้ บุคคลธรรมดาเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต ประเภท ๕ ปี ๑,๐๐๐
บาท
(๑๗) การขอตรวจดูเอกสาร ครั้งละ ๕๐ บาท
(๑๘) การคัดหรือรับรองสําเนาเอกสาร หน้ าละ ๕๐ บาท
(๑๙) คําขอรับความเห็นชอบในแบบและข้ อความแห่งกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบหรือ
แนบท้ ายกรมธรรม์ประกันภัย แบบละ ๑,๐๐๐ บาท
(๒๐) คําขอรับความเห็นชอบการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย แบบละ ๑,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากกฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต
ฉบับปัจจุบนั ได้ ใช้ บังคับมาเป็ นเวลานาน มีบทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมกับกาลสมัยและไม่สอดคล้ อง
กับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ กาํ ลังขยายตัวในปัจจุบันและในอนาคต ประกอบกับได้ มีการเปลี่ ยน
ฐานะของสํานักงานประกันภัยเป็ นกรมการประกันภัย ดังนั้น เพื่ อเป็ นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกัน
ชีวิต สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการดําเนินการประกอบธุรกิจประกันชีวิตให้ มีความคล่องตัวและ
สามารถอํานวยประโยชน์แก่ผ้ ูเอาประกันภัยเพิ่ มขึ้น ตลอดจนควรกําหนดขอบเขตอํานาจและหน้ าที่ ของนาย
ทะเบียนและพนักงานเจ้ าหน้ าที่ เสียใหม่ เพื่ อให้ สามารถควบคุมและกํากับดูแลกิจการธุรกิจประกันชีวิตให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตนิ ้ ี

