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 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรงุกฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาํแนะนาํและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาต ิทาํหน้าที่ รัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตน้ีิเรียกว่า “พระราชบัญญัติประกนัชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 

 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตน้ีิให้ใช้บังคบัตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประกนัชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐

 

 มาตรา ๔  พระราชบัญญัตน้ีิมิให้ใช้บังคบัแก่การประกอบธุรกจิประกนัชีวิตของธนาคารออมสนิตาม

กฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสนิ 

 

 มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัติน้ี 

 “บริษัท”  หมายความว่า บริษัทจาํกดัหรือบริษัทมหาชนจาํกดัที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกจิ

ประกนัชีวิตตามพระราชบัญญัติน้ี และหมายความรวมถงึสาขาของบริษัทประกนัชีวิตต่างประเทศที่ ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตในราชอาณาจักรตามพระราชบญัญัตน้ีิด้วย 

 “สาํนักงานใหญ่”  หมายความรวมถงึสาํนักงานสาขาของบริษัทประกนัชีวิตต่างประเทศที่ ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตในราชอาณาจักรตามพระราชบญัญัตน้ีิด้วย 

 “การประกอบธุรกจิประกนัชีวิต”  หมายความรวมถงึการประกอบธุรกจิประกนัต่อด้วย 

 “เงินกองทุน”  หมายความว่า ทรัพย์สนิส่วนที่ เกนิกว่าหน้ีสนิของบริษัทตามราคาประเมินทรัพย์สนิ

และหน้ีสนิของบริษัทที่ ประเมินตามพระราชบัญญัติน้ี 
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  “ตัวแทนประกนัชีวิต”  หมายความว่า ผู้ซ่ึงบริษัทมอบหมายให้ทาํการชักชวนให้บุคคลทาํ

สญัญาประกนัชีวิตกบับริษัท 

 “นายหน้าประกนัชีวิต”  หมายความว่า ผู้ช้ีช่องหรือจัดการให้บุคคลทาํสญัญาประกนัชีวิตกบับริษัท

โดยกระทาํเพ่ือบาํเหนจ็เน่ืองจากการน้ัน 

 “กองทุน”  หมายความว่า กองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกจิประกนัชีวิต

 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏบิตัิการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 “นายทะเบียน”  หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัหรือผู้ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมอบหมาย 

 “รัฐมนตรี”  หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตน้ีิ

 

 มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอาํนาจ

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กบัออกกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมไม่เกนิอตัราในบญัชีท้ายพระราชบัญญัติ

น้ี และกาํหนดกจิการอื่ นเพ่ือปฏบิัติการตามพระราชบัญญัติน้ี กบัออกประกาศตามบทแห่งพระราชบัญญัตน้ีิ 

 กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคบัได้ 

 

หมวด ๑

บริษัท

 

 มาตรา ๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๘ การประกอบธุรกจิประกนัชีวิตจะกระทาํได้เม่ือได้จัดตั้งขึ้นในรปู

บริษัทจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ หรือบริษัทมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจาํกดั และโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

 การจัดตั้งบริษัทจาํกดัหรือบริษัทมหาชนจาํกดัตามวรรคหน่ึงต้องได้รับความเหน็ชอบจากรัฐมนตรี

โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ในการน้ีจะกาํหนดเง่ือนไขให้ปฏบิัติก่อนให้ความเหน็ชอบกไ็ด้ 

 เม่ือได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจาํกดัหรือบริษัทมหาชนจาํกดัและได้วางหลักทรัพย์ประกนัตามมาตรา

๒๐ กบัทั้งได้ดาํรงไว้ซ่ึงเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ แล้ว จึงให้ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนั

ชีวิตต่อรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่ รัฐมนตรีกาํหนด แต่ทั้งน้ี ต้องไม่เกนิหกเดือนนับแต่วันที่ ได้จดทะเบียน

เป็นบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดัแล้ว 

 การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิต ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎกระทรวง และในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกาํหนดเง่ือนไขไว้

ด้วยกไ็ด้ 
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 มาตรา ๘  บริษัทประกนัชีวิตต่างประเทศจะตั้งสาขาของบริษัทเพ่ือประกอบธุรกจิประกนัชีวิตตาม

พระราชบัญญัติน้ีได้ต่อเม่ือได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ในการน้ีรัฐมนตรีจะ

อนุญาตโดยมีเง่ือนไขกไ็ด้ 

 การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตโดย

ตั้งเป็นสาขาของบริษัทประกนัชีวิตต่างประเทศตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดใน

กฎกระทรวง 

 สาขาของบริษัทประกนัชีวิตต่างประเทศที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิต ต้องดาํรง

ทรัพย์สนิไว้ในประเทศไทยตามจาํนวน ชนิด วิธกีารและเงื่ อนไขที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัประกาศกาํหนด จาํนวนทรัพย์สนิที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยักาํหนดต้องไม่ตํา่กว่าจาํนวนเงินกองทุนที่ บริษัทต้องดาํรงตามมาตรา ๒๗ 

 รัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตตามความในวรรคหน่ึงกต่็อเม่ือบริษัทได้วางหลักทรัพย์ประกนัตามมาตรา

๒๐ และดาํรงไว้ซ่ึงทรัพย์สนิในประเทศไทยตามวรรคสามแล้ว 

 บริษัทที่ เป็นสาขาของบริษัทประกนัชีวิตต่างประเทศจะเปิดสาขา ณ ที่ ใดๆ มิได้ 

 สาขาให้หมายความรวมถงึสาํนักงานที่ แยกออกจากสาํนักงานใหญ่ของบริษัทไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างใด

และได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกต็าม แต่ทั้งน้ี ไม่รวมถงึสถานที่ ที่ ได้รับความ

เหน็ชอบจากนายทะเบียนให้ใช้เป็นที่ ตั้งหน่วยปฏบิัติการข้อมูล สถานที่ เกบ็เอกสาร และสถานที่ ฝึกอบรมที่

เกี่ ยวกบักจิการของบริษัท 

 

 มาตรา ๙  หุ้นของบริษัทจะต้องเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุช่ือผู้ถอื มีมูลค่าของหุ้นไม่เกนิหุ้นละหน่ึงร้อย

บาท และข้อบงัคับของบริษัทต้องไม่มีข้อจาํกดัในการโอนหุ้น 

 

 มาตรา ๑๐  บริษัทต้องมีจาํนวนหุ้นที่ บุคคลผู้มีสญัชาตไิทยถอือยู่ไม่ตํา่กว่าสามในสี่ ของจาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด และต้องมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสญัชาตไิทยไม่ตํา่กว่าสามในสี่ ของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมด 

 

 มาตรา ๑๑  บุคคลใดได้หุ้นของบริษัทใดมา และการได้มาน้ันเป็นเหตใุห้จาํนวนหุ้นหรือบุคคลผู้ถอื

หุ้นอยู่เป็นไปโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ และไม่ปฏบิัตติามมาตรา ๑๒ บุคคลน้ันจะยกเอาการถอืหุ้นในส่วนที่ เกนิ

จาํนวนที่ ถอืไว้ขึ้นใช้ยันต่อบริษัทน้ันมิได้ และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่ นใดให้แก่บุคคลน้ัน 

หรือให้บุคคลน้ันออกเสยีงลงคะแนนในที่ ประชุมของผู้ถอืหุ้นตามจาํนวนหุ้นส่วนที่ เกนิมิได้ 
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 มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชน์ในการปฏบิตัิตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ให้บริษัทตรวจสอบทะเบยีน

ผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้นทุกคราว และแจ้งผลการตรวจสอบต่อนายทะเบียนตาม

รายการและภายในระยะเวลาที่ นายทะเบียนกาํหนด ในกรณทีี่ พบว่ามีจาํนวนหุ้นที่ ผู้ถอืหุ้นถอืหุ้นโดยฝ่าฝืน

มาตรา ๑๐ ให้บริษัทแจ้งให้ผู้น้ันทราบภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ ตรวจพบและให้ผู้น้ันดาํเนินการแก้ไข

ภายในหน่ึงเดอืนนับแต่วันรับแจ้ง 

 

 มาตรา ๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มิให้นาํมาใช้บังคับแก่

บริษัทที่ เป็นสาขาของบริษัทประกนัชีวิตต่างประเทศตามมาตรา ๘ 

 

 มาตรา ๑๔  บริษัทที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตจะควบกบับริษัทจาํกดัหรือบริษัท

มหาชนจาํกดัอื่ นมิได้ เว้นแต่จะควบกบับริษัทที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตด้วยกนั 

 การควบบริษัทตามวรรคหนึ่ งเข้ากนั ให้กระทาํได้เม่ือได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกํากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ในการให้ความเหน็ชอบคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัจะกาํหนดเง่ือนไขให้ปฏบิตัิก่อนให้ความเหน็ชอบกไ็ด้ 

 เม่ือได้จดทะเบียนควบบริษัทเข้ากนัตามกฎหมายแล้ว บริษัทใหม่ที่ ควบเข้ากนัต้องขอรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกจิประกนัชีวิตตามมาตรา ๗ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยักาํหนด แต่ต้องไม่เกนิสามเดือนนับแต่วันจดทะเบียนบริษัทใหม่ที่ ควบเข้ากนัน้ัน ในระหว่าง

ขอรับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกจิประกนัชีวิตไปพลางได้ตามใบอนุญาตเดิม หากไม่ขอรับใบอนุญาตภายใน

กาํหนดดังกล่าวหรือควบบริษัทเข้ากนัโดยฝ่าฝืนมาตราน้ี ให้ถอืว่าใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตเดิมที่

ออกให้แก่บริษัทก่อนควบเข้ากนัน้ันเป็นอนัสิ้นอายุ 

 

 มาตรา ๑๕  นอกจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิต บริษัทต้องเสยี

ค่าธรรมเนียมรายปีสาํหรับการประกอบธุรกจิประกนัชีวิตทุกปี เว้นแต่ปีที่ ออกใบอนุญาต 

 บริษัทใดไม่ชาํระค่าธรรมเนียมภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏทินิให้ใบอนุญาตประกอบธุรกจิ

ประกนัชีวิตของบริษัทน้ันสิ้นอายุ 

 

 มาตรา ๑๖  เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตน้ีิ ในกรณใีบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตของ

บริษัทใดสิ้นอายุ ให้ถอืว่าบริษัทน้ันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิต 

 

 มาตรา ๑๗  บริษัทตามมาตรา ๗ ที่ จะเปิดสาขาหรือย้ายที่ ตั้งสาํนักงานใหญ่ หรือสาํนักงานสาขา

ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและให้นาํความในมาตรา ๘ วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกีารและเง่ือนไขที่

คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัประกาศกาํหนด 
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 มาตรา ๑๘  ห้ามมิให้ผู้ใดทาํการเป็นผู้รับประกนัภัยโดยทาํสญัญาประกนัชีวิตกบับุคคลใดๆ เว้นแต่

จะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

 มาตรา ๑๙  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ช่ือหรือคาํแสดงช่ือในธุรกจิว่า “ประกนัชีวิต” หรือคาํอื่ นใดที่ มี

ความหมายเช่นเดียวกนั นอกจากบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 (๑)  บริษัท 

 (๒)  สมาคมที่ มีสมาชิกส่วนมากเป็นบริษัทหรือสมาคมที่ มีสมาชิกส่วนมากเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง

ของบริษัท 

 (๓)  สมาคมที่ มีสมาชิกส่วนมากเป็นตัวแทนประกนัชีวิตหรือนายหน้าประกนัชีวิต 

 (๔)  สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานที่ มีสมาชิกส่วนมากเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

 (๕)  ตัวแทนประกนัชีวิตหรือนายหน้าประกนัชีวิตที่ ใช้เพ่ือเป็นคาํแสดงช่ือในธุรกจิการเป็นตัวแทน

ประกนัชีวิตหรือนายหน้าประกนัชีวิตของตน แล้วแต่กรณ ี

 (๖)  สถาบันการศึกษาวิชาประกนัชีวิตหรือสถาบันอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกบัธุรกจิประกนัชีวิตซ่ึงใช้เพ่ือเป็น

คาํแสดงช่ือของสถาบันน้ัน 

 (๗)  กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก หรือผู้มีฐานะ มีตาํแหน่ง หรือหน้าที่ ใดๆ ในบริษัท 

สมาคม สหภาพแรงงาน สถาบันการศึกษาวิชาประกนัชีวิต หรือสถาบันอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกบัธุรกจิประกนัชีวิต

ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) ซ่ึงใช้เพ่ือแสดงความเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก หรือความมี

ฐานะ มีตาํแหน่ง หรือหน้าที่ ของตนในบริษัท สมาคม สหภาพแรงงาน หรือสถาบันดงักล่าว 

 

 มาตรา ๒๐  บริษัทต้องมีหลักทรัพย์ของบริษัทวางไว้กบันายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกนัมีมูลค่า

ตามที่ กาํหนดไว้ในกฎกระทรวง 

 หลักทรัพย์ของบริษัทที่ ต้องวางไว้กบันายทะเบียนจะเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพย์สนิ

อย่างอื่ นตามที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัประกาศกาํหนดกไ็ด้ 

บริษัทอาจขอเปล่ียนแปลงหลักทรัพย์ประกนัที่ วางไว้ได้ ทั้งน้ี ภายใต้บงัคับวรรคหน่ึงและวรรคสอง 

 

 มาตรา ๒๑  ในกรณทีี่ หลักทรัพย์ประกนัของบริษัทใดมีมูลค่าลดตํา่ลงกว่าที่ กาํหนดในกฎกระทรวงที่

ออกตามมาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัสั่งให้บริษัทน้ันนาํ

หลักทรัพย์ประกนัมาเพ่ิมจนครบจาํนวนที่ กาํหนดภายในสองเดือนนับแต่วันได้รับคาํสั่ง 

 

 มาตรา ๒๒  ในกรณทีี่ หลักทรัพย์ประกนัของบริษัทใดมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นกว่าที่ กาํหนดในกฎกระทรวงที่

ออกตามมาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมีอาํนาจสั่งถอน

หลักทรัพย์ประกนัส่วนที่ มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นน้ันได้ ตามคาํขอของบริษัทซ่ึงสามารถพิสจูน์ได้ถงึมูลค่าที่ เพ่ิมขึ้น 
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 มาตรา ๒๓  ให้บริษัทจัดสรรเบี้ยประกนัภยัไว้เป็นเงินสาํรองประกนัภยั สาํหรับกรมธรรม์ประกนัภัย

ที่ ยังมีความผูกพันอยู่ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัประกาศกาํหนด 

 นอกจากกรณตีามวรรคหน่ึง คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัจะ

ประกาศกาํหนดให้บริษัทจดัสรรเงินสาํรองอื่ นอนัจาํเป็นด้วยกไ็ด้ 

 

 มาตรา ๒๔  คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมีอาํนาจกาํหนดให้

บริษัทวางเงินสาํรองประกนัภัยเป็นมูลค่าไม่เกนิร้อยละย่ีสบิห้าของเงินสาํรองประกนัภัยตามมาตรา ๒๓ ไว้กบั

นายทะเบียน 

 เงินสาํรองประกนัภัยที่ วางไว้กบันายทะเบียนจะเป็นเงินสด พันธบตัรรัฐบาลไทย หรือทรัพย์สนิอย่าง

อื่ นตามที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัประกาศกาํหนดกไ็ด้ และให้นาํ

ความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๒๕  ในกรณทีี่ หลักทรัพย์ประกนัที่ บริษัทวางไว้กบันายทะเบียนตามมาตรา ๒๐ และเงิน

สาํรองที่ บริษัทวางไว้กบันายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ เป็นทรัพย์สนิที่ การโอนหรือการได้มาซ่ึงทรัพย์สนิน้ัน

จะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือต้องกระทาํต่อบุคคลอื่ นซ่ึงเกี่ ยวข้องกบัการโอน

หรือการได้มาซ่ึงทรัพย์สนิน้ัน ให้นายทะเบียนมีหนังสอืแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลซ่ึงเกี่ ยวข้องน้ัน

ทราบ และห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลซ่ึงเกี่ ยวข้องน้ันโอนหรือให้ไปซ่ึงทรัพย์สนิน้ัน จนกว่านาย

ทะเบียนจะมีหนังสอืแจ้งการถอนหรือการเปล่ียนแปลงทรัพย์สนิน้ัน 

 

 มาตรา ๒๖  หลักทรัพย์ประกนัที่ บริษัทวางไว้ตามมาตรา ๒๐ และเงินสาํรองตามมาตรา ๒๓ ที่ บริษัท

วางไว้กบันายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ ไม่อยู่ในความรับผดิแห่งการบังคับคด ีทั้งน้ี ตลอดเวลาที่ บริษัทยังมิได้

เลิกกนั 

 ในกรณทีี่ บริษัทเลิกกนั ให้เจ้าหน้ีซ่ึงมีสทิธไิด้รับชาํระหน้ีที่ เกดิจากการเอาประกนัภยั มีบุริมสทิธิ

พิเศษเหนือทรัพย์สนิที่ วางเป็นหลักทรัพย์ประกนัตามมาตรา ๒๐ และเงินสาํรองตามมาตรา ๒๓ ที่ วางไว้กบั

นายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ และมีสทิธไิด้รับชาํระหน้ีจากทรัพย์สนิดังกล่าวก่อนเจ้าหน้ีบุริมสทิธพิิเศษอื่ น 

 ในกรณทีี่ บริษัทล้มละลาย ให้เจ้าหน้ีซ่ึงมีสทิธไิด้รับชาํระหน้ีที่ เกดิจากการเอาประกนัภัยมีบุริมสทิธิ

พิเศษเหนือทรัพย์สนิที่ วางเป็นหลักทรัพย์ประกนัตามมาตรา ๒๐ และเงินสาํรองตามมาตรา ๒๓ ที่ วางไว้กบั

นายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ มีสทิธไิด้รับชาํระหน้ีจากทรัพย์สนิดังกล่าวอย่างเดียวกนักบัเจ้าหน้ีมีประกนัตาม

กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 

 ทรัพย์สนิของบริษัทนอกจากหลักทรัพย์ประกนัตามมาตรา ๒๐ และเงินสาํรองตามมาตรา ๒๓ ที่ วาง

ไว้กบันายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ ให้เจ้าหน้ีซ่ึงมีสทิธไิด้รับชาํระหน้ีที่ เกดิจากการเอาประกนัภัยมีสทิธไิด้รับ

ชาํระหน้ีเป็นอย่างเดยีวกนักบัผู้ทรงบุริมสทิธใินมูลค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
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 มาตรา ๒๗  บริษัทต้องดาํรงไว้ซ่ึงเงินกองทุนตลอดเวลาที่ ประกอบธุรกจิประกนัชีวิตเป็นจาํนวนไม่

น้อยกว่าร้อยละสองของเงินสาํรองตามมาตรา ๒๓ แต่ทั้งน้ี ต้องไม่ตํา่กว่าห้าสบิล้านบาท 

 

หมวด ๒

การควบคุมบริษัท

 

 มาตรา ๒๘  นอกจากการประกนัชีวิต บริษัทจะลงทุนประกอบธุรกจิอื่ นใดได้เฉพาะที่คณะกรรมการ

กํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัประกาศกาํหนด ในการน้ีคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยัจะกาํหนดเง่ือนไขสาํหรับการประกอบธุรกจิน้ันๆ ให้บริษัทปฏบิตัด้ิวยกไ็ด้ 

 

 มาตรา ๒๙  กรมธรรม์ประกนัภัยที่ บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกนัภัย ต้องเป็นไปตามแบบและ

ข้อความที่ นายทะเบียนได้ให้ความเหน็ชอบ ทั้งน้ี รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัย

ด้วย 

 แบบและข้อความที่ นายทะเบียนได้ให้ความเหน็ชอบไว้แล้วตามวรรคหน่ึง เม่ือนายทะเบียน

เหน็สมควรหรือเม่ือบริษัทร้องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมหรือยกเลิกแบบหรือ

ข้อความน้ันบางส่วนหรือทั้งหมดกไ็ด้ 

 ในกรณทีี่ บริษัทออกกรมธรรม์ประกนัภัยแตกต่างไปจากแบบหรือข้อความที่ นายทะเบียนได้ให้ความ

เหน็ชอบตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยมีสทิธเิลือก

ให้บริษัทต้องรับผดิในการชาํระหน้ีตามแบบกรมธรรม์ประกนัภัยหรือข้อความที่ บริษัทออกให้น้ัน หรือตาม

แบบหรือข้อความที่ นายทะเบียนได้ให้ความเหน็ชอบไว้แล้วกไ็ด้ และไม่ว่าผู้เอาประกนัภัยหรือผู้รับประโยชน์

ตามกรมธรรม์ประกนัภัยจะใช้สทิธดิังกล่าวน้ีประการใดหรือไม่ย่อมไม่เป็นเหตใุห้บริษัทพ้นความผดิที่ บญัญัติ

ไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 

 ในกรณทีี่ บริษัทออกกรมธรรม์ประกนัภัยโดยใช้แบบหรือข้อความที่ นายทะเบียนมิได้ให้ความ

เหน็ชอบตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ผู้เอาประกนัภัยจะเลือกให้บริษัทต้องรับผดิตามกรมธรรม์ประกนัภัย

น้ัน หรือจะบอกเลิกสญัญาประกนัชีวิตน้ันเสยีและให้บริษัทคืนเบี้ยประกนัภัยทั้งสิ้นที่ ได้ชาํระไว้แล้วแก่บริษัท

กไ็ด้ และไม่ว่าผู้เอาประกนัภยัจะใช้สทิธดิังกล่าวน้ีประการใดหรือไม่ ย่อมไม่เป็นเหตใุห้บริษัทพ้นความผดิที่

บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญัตน้ีิ 

 

 มาตรา ๓๐  อตัราเบี้ยประกนัภัยที่ บริษัทกาํหนด จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียน 

 อตัราเบี้ยประกนัภัยที่ นายทะเบียนเหน็ชอบไว้แล้ว เม่ือนายทะเบียนเหน็สมควรหรือเม่ือบริษัทร้องขอ

นายทะเบียนจะสั่งให้เปล่ียนอตัราน้ันเสยีใหม่กไ็ด้ การเปล่ียนอตัราใหม่ไม่มีผลกระทบกระเทอืนกรมธรรม์

ประกนัภัยที่ ได้กาํหนดอตัราเบี้ยประกนัภยัที่ นายทะเบียนได้ให้ความเหน็ชอบไว้ก่อนแล้ว 
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 มาตรา ๓๑  ห้ามมิให้บริษัทออกกรมธรรม์ประกนัภัยโดยระบุจาํนวนเงินอนัจะพึงใช้ให้เป็นเงินตรา

ต่างประเทศแก่ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้รับประโยชน์ 

 

 มาตรา ๓๒  การคาํนวณผลกาํไรของบริษัทว่ามีหรือไม่และเท่าใดเพ่ือประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผล

แก่ผู้ถอืหุ้น บริษัทต้องได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียน 

 

 มาตรา ๓๓  ห้ามมิให้บริษัทกระทาํการดงัต่อไปน้ี

 (๑)  ประกอบธุรกจิประกนัวินาศภัย

 (๒)  ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสอืจากนายทะเบียนโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

กํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 (๓)  ฝากเงินไว้ที่ อื่ นนอกจากที่ ธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 

 (๔)  เกบ็เงินสดไว้ที่ อื่ นนอกจากเกบ็ไว้ที่ สาํนักงานของบริษัท

 (๕)  จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่ นใดให้แก่กรรมการ ผู้จัดการ ที่ ปรึกษา พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

เพ่ือเป็นค่านายหน้าหรือค่าตอบแทนสาํหรับหรือเน่ืองจากธุรกจิหรือการกระทาํใดๆ เว้นแต่เป็นการจ่าย

บาํเหนจ็ เงินเดือน โบนัส หรือเงินอย่างอื่ นที่ พึงจ่ายตามปกต ิ

 (๖)  จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่ นใดให้แก่ตวัแทนประกนัชีวิตหรือนายหน้าประกนัชีวิต นอกจากเงิน

ค่าจ้างหรือบาํเหนจ็ที่ พึงจ่ายตามปกต ิ

 (๗)  จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่ นใดล่วงหน้าให้แก่บุคคลใด เป็นค่านายหน้า หรือค่าตอบแทนสาํหรับ

งานที่ จะทาํให้แก่บริษัท 

 (๘)  จ่ายบาํเหนจ็ให้แก่บุคคลที่ ช่วยให้มีการทาํสญัญาประกนัชีวิต ซ่ึงมิใช่ตัวแทนประกนัชีวิตหรือ

นายหน้าประกนัชีวิตของบริษัท 

 (๙)  ซ้ือหรือมีไว้ซ่ึงอสงัหาริมทรัพย์ เว้นแต่

  (ก)  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ สาํหรับประกอบธุรกจิหรือสาํหรับใช้เพ่ือสวัสดิการของพนักงานหรือ

ลูกจ้างของบริษัทตามสมควร 

  (ข)  เพ่ือใช้สาํหรับการลงทุนประกอบธุรกจิอื่ นที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัประกาศกาํหนดตามมาตรา ๒๘ 

  (ค)  เป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่ บริษัทได้มาจากการรับชาํระหน้ีหรือจากการบังคับจาํนอง 

  การซ้ือหรือมีไว้ซ่ึงอสงัหาริมทรัพย์ตาม (ก) หรือ (ข) หรือการได้อสงัหาริมทรัพย์มาจาก

การรับชาํระหน้ีตาม (ค) ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสอืจากนายทะเบียน ในการอนุญาตนายทะเบียนจะ

กาํหนดเงื่ อนไขใดๆ ไว้ด้วยกไ็ด้ 

 (๑๐)  ให้ประโยชน์เป็นพิเศษแก่ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย

นอกเหนือไปจากที่ กาํหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัภัย 
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 (๑๑)  รับชาํระเบี้ยประกนัภยัจากผู้เอาประกนัภัยลดลงตํา่กว่าจาํนวนที่ ต้องชาํระ 

 (๑๒)  ตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่ นนอกจากตัวแทนประกนัชีวิต นายหน้าประกนัชีวิต หรือพนักงาน

ของบริษัทซ่ึงมีหน้าที่ เกี่ ยวกบัการรับเงินเป็นผู้รับชาํระเบี้ยประกนัภัย 

 (๑๓)  ออกกรมธรรม์ประกนัภัยโดยไม่มีลายมือช่ือของกรรมการผู้มีอาํนาจผูกพันบริษัทและไม่ได้

ประทบัตราของบริษัทตามที่ ได้จดทะเบียนไว้ หรือไม่มีลายมือช่ือของผู้จัดการสาขาของบริษัทประกนัชีวิต

ต่างประเทศตามที่ ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตและไม่ได้ประทบัตราของบริษัทน้ันด้วย ถ้ามี 

 (๑๔)  โฆษณาจูงใจอนัเป็นเทจ็หรือเกนิความจริงเกี่ ยวกบับริษัทหรือธุรกจิประกนัชีวิตของบริษัท

 (๑๕)  ตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่ นนอกจากตัวแทนประกนัชีวิตของบริษัทไปชักชวนช้ีช่องหรือ

จัดการให้บุคคลทาํสญัญาประกนัชีวิตกบับริษัท ทั้งน้ี เว้นแต่เป็นการกระทาํของกรรมการ พนักงาน หรือ

ลูกจ้างของบริษัทซ่ึงกระทาํการในนามบริษัท หรือ 

 (๑๖)  ขายหรือให้อสงัหาริมทรัพย์ใดๆ หรือสงัหาริมทรัพย์ที่ มีมูลค่ารวมกนัสงูกว่าที่ นายทะเบียน

กาํหนดแก่กรรมการ หรือซ้ือทรัพย์สนิจากกรรมการ ทั้งน้ี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ

บริษทัและได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียน 

 

 มาตรา ๓๔  บริษัทต้องจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ที่ ตกเป็นของบริษัทตามมาตรา ๓๓ (๙) ในกรณี

ดังต่อไปน้ี 

 (๑)  อสงัหาริมทรัพย์ที่ บริษัทมีไว้เพ่ือใช้เป็นสถานที่ สาํหรับประกอบธุรกจิ หรือสาํหรับใช้เพ่ือ

สวัสดิการของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือเพ่ือใช้สาํหรับการลงทุนประกอบธุรกจิอื่ นตามมาตรา ๓๓ 

(๙) (ก) หรือ (ข) ถ้ามิได้ใช้อสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ให้จาํหน่ายภายในเก้าปีนับแต่วันที่ เลิกใช้ 

 (๒)  อสงัหาริมทรัพย์ที่ บริษัทได้มาจากการรับชาํระหน้ี หรือจากการบงัคับจาํนองตามมาตรา ๓๓ 

(๙) (ค) ให้จาํหน่ายภายในเก้าปีนับแต่วันที่ ได้มา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้มีไว้เพ่ือใช้ใน

กจิการตามมาตรา ๓๓ (๙) (ก) หรือ (ข) 

 กาํหนดระยะเวลาที่ กาํหนดตาม (๑) และ (๒) นายทะเบียนอาจขยายให้อกีได้ไม่เกนิสามปีเม่ือ

บริษัทร้องขอก่อนสิ้นระยะเวลาน้ันโดยมีเหตุผลอนัสมควรในการอนุญาตนายทะเบียนจะกาํหนดเง่ือนไขใดๆ 

ให้ปฏบิตัิไว้ด้วยกไ็ด้ 

 

 มาตรา ๓๕  ห้ามมิให้บริษัทตั้งหรือยอมให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นหรือทาํหน้าที่ กรรมการ 

ผู้จัดการ พนักงาน บุคคลผู้มีอาํนาจในการจัดการหรือที่ ปรึกษาของบริษัท 

 (๑)  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

 (๒)  เคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถงึที่ สดุให้จาํคุกในความผดิเกี่ ยวกบัทรัพย์ที่ กระทาํโดย

ทุจริต 

 (๓)  เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอาํนาจในการจัดการของบริษัทในช่วงเวลาที่ บริษัท

น้ันถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตหรือใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัวินาศภัย 
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 (๔)  เป็นกรรมการ ผู้จดัการ หรือบุคคลผู้มีอาํนาจในการจัดการของบริษัทอื่ นที่ ได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกจิประกนัชีวิต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่คณะกรรมการกํากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัประกาศกาํหนด 

 (๕)  ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอาํนาจในการจัดการของบริษัทตาม

มาตรา ๕๔ 

 (๖)  เป็นข้าราชการการเมือง 

 (๗)  เป็นข้าราชการซ่ึงมีหน้าที่ เกี่ ยวกบัการควบคุมบริษัท เว้นแต่เป็นกรณขีองบริษัทที่ เป็น

รัฐวิสาหกจิ หรือได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั

เพ่ือช่วยเหลือการดาํเนินงานของบริษัทหรือเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๕๔ 

 

 มาตรา ๓๖  ห้ามมิให้บริษัทแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลใดนอกจากกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง

ของบริษัททาํการรับประกนัชีวิต รับเบี้ยประกนัภัย และชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกนัภัยไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากการประกนัต่อ 

 

 มาตรา ๓๗  ห้ามมิให้บริษัทประวิงการใช้เงินแก่ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกนัภัย หรือประวิงการคืนเบี้ยประกนัภัยที่ ต้องจ่าย หรือคืนโดยไม่มีเหตุอนัสมควร หรือจ่ายหรือคืนไป

โดยไม่สจุริต 

 การกระทาํหรือการปฏบิัตใิดๆ ของบริษัทที่ จะถอืว่าเป็นการฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ ์วิธกีารและระยะเวลาที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัประกาศ

กาํหนด 

 

 มาตรา ๓๘  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยัมีอาํนาจประกาศกาํหนดให้บริษัทปฏบิตัิการใดๆ ในเร่ืองต่อไปน้ีได้ 

 (๑)  การเกบ็เบี้ยประกนัภยั 

 (๒)  การประเมินราคาทรัพย์สนิและหน้ีสนิของบริษัท

 (๓)  การประกนัต่อ

 (๔)  การจาํแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

 (๕)  อตัราเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัยและเง่ือนไขในการจ่ายเงินน้ัน

 (๖)  อตัราค่าจ้างหรือบาํเหนจ็สาํหรับตัวแทนประกนัชีวิตและนายหน้าประกนัชีวิต 

 (๗)  แบบ ขนาด ตัวอกัษร ภาษาที่ ใช้ และข้อความของหนังสอืมอบอาํนาจของบริษัทรวมทั้งเอกสาร

แสดงการรับเงินของบริษัท 

 (๘) การให้กู้ยืมเงินโดยมีกรมธรรม์ประกนัภัยเป็นประกนั

 (๙)  การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้เอาประกนัภยั
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 มาตรา ๓๙  ในการตดิต่อกบัประชาชน บริษัทต้องเปิดทาํการตามวันและเวลาที่คณะกรรมการ

กํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัประกาศกาํหนด แต่ทั้งน้ี บริษัทจะเปิดทาํการเกนิกว่าที่

กาํหนดกไ็ด้ 

 

 มาตรา ๔๐  ให้บริษัทจัดทาํสมุดทะเบียนและสมุดบญัชีเกี่ ยวกบัธุรกจิของบริษัทตามแบบและรายการ

ที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนด 

 เม่ือมีเหตุจะต้องลงในสมุดทะเบียนและสมุดบญัชีของบริษัทเกี่ ยวกบัธุรกจิของบริษัท ให้บริษัทลง

รายการที่ เกี่ ยวกบัเหตุน้ันในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ ยวกบัธุรกจิของบริษัท ทั้งน้ี ไม่ช้ากว่าเจด็วันนับแต่

วันที่ มีเหตุอนัจะต้องลงรายการน้ัน 

 

 มาตรา ๔๑  ให้บริษัทเกบ็รักษาสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตามมาตรา ๔๐ ไว้ที่ สาํนักงานของบริษัท

ไม่น้อยกว่าสบิปีนับแต่วันที่ ลงรายการคร้ังสดุท้ายในสมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชีน้ัน หรือนับแต่วันที่ บริษัทพ้น

จากความรับผดิตามรายการที่ มีความรับผดิหลังสดุ ทั้งน้ี แล้วแต่อย่างใดจะยาวกว่า 

 

 มาตรา ๔๒  ผู้มีส่วนได้เสยีจะขอตรวจดูสมุดทะเบียนตามมาตรา ๔๐ เฉพาะรายการที่ ตนเกี่ ยวข้อง

หรือจะขอให้บริษัทคดัสาํเนารายการดังกล่าวโดยรับรองว่าถูกต้องด้วยกไ็ด้ ทั้งน้ี ต้องเสยีค่าบริการตามที่

คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนด 

 

 มาตรา ๔๓  บริษัทต้องจดัส่งรายงานประจาํปีแสดงฐานะการเงินและกจิการของบริษัทสาํหรับรอบปี

ปฏทินิที่ ล่วงแล้วต่อคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัตามแบบและรายการที่

คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนดภายในห้าเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏทินิ 

 สาํหรับบริษัทที่ เป็นสาขาของบริษัทประกนัชีวิตต่างประเทศ ต้องส่งรายงานประจาํปีของบริษัทประกนั

ชีวิตต่างประเทศที่ ตนเป็นสาขาด้วยภายในห้าเดือนนับแต่วันสิ้นปีบญัชีของบริษัทประกนัชีวิตต่างประเทศน้ัน 

 รายงานประจาํปีตามมาตราน้ี ต้องมีการรับรองโดยผู้สอบบัญชีด้วย

 

 มาตรา ๔๔  ถ้าปรากฏว่ารายงานประจาํปีที่ บริษัทส่งตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง ไม่ถูกต้องหรือไม่มี

รายการครบถ้วนบริบูรณ ์ให้คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมีอาํนาจสั่งให้

บริษัทแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องหรือครบถ้วนบริบูรณภ์ายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนด 

 ในกรณทีี่ บริษัทไม่ปฏบิตัิตามคาํสั่งตามวรรคหน่ึง ให้ถอืว่าบริษัทมิได้ส่งรายงานประจาํปีตามมาตรา 

๔๓ 
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 มาตรา ๔๕  ให้คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมีอาํนาจสั่งให้บริษัท

ย่ืนรายงานหรือเอกสารใดๆ ตามระยะเวลาหรือเป็นคร้ังคราว ตามแบบและรายการที่คณะกรรมการกํากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนดกไ็ด้ และคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยัจะให้ทาํคาํช้ีแจงเพ่ืออธบิายหรือขยายความแห่งรายงานหรือเอกสารน้ันด้วยกไ็ด้ 

 รายงานหรือเอกสารที่ ย่ืนหรือแสดงหรือทาํคาํช้ีแจงเพ่ืออธบิายหรือขยายความตามวรรคหน่ึง บริษัท

ต้องทาํให้ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง 

 

 มาตรา ๔๖  ให้บริษัทประกาศรายการย่อตามแบบที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยักาํหนดแสดงสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ มีอยู่ในวันสิ้นปีปฏทินิภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ ส่ง

รายงานประจาํปีตามมาตรา ๔๓ ในหนังสอืพิมพ์รายวันที่ ออกจาํหน่ายในท้องถิ่ นที่ สาํนักงานใหญ่ของบริษัท

ตั้งอยู่อย่างน้อยหน่ึงฉบับมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน และให้ปิดประกาศไว้ในที่ ที่ เปิดเผย ณ สาํนักงาน

ใหญ่และสาํนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่าหน่ึงเดือนด้วย 

 

 มาตรา ๔๗  ให้บริษัทส่งรายงานการตรวจสอบฐานะการเงินรวมทั้งการคาํนวณความรับผดิชอบตาม

กรมธรรม์ประกนัภัยต่อคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัทุกรอบหน่ึงปี ซ่ึง

รับรองโดยบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและความรู้ตามที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัประกาศกาํหนด รายงานน้ันให้ทาํตามแบบและรายการที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนดและต้องย่ืนต่อคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัไม่ช้ากว่าสบิเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏทินิ 

 ไม่ว่าในระยะเวลาใดเม่ือเหน็สมควร คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัจะสั่งให้บริษัทปฏบิัติการตรวจสอบและส่งรายงานตามความในวรรคหน่ึงกไ็ด้ ในกรณดีงัว่าน้ี ให้

นาํกาํหนดระยะเวลาการยื่ นรายงานต่อคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัตาม

วรรคหน่ึงมาใช้บังคับ โดยให้เร่ิมนับแต่วันที่ บริษัทได้รับคาํสั่งจากคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 

 มาตรา ๔๘  ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอาํนาจตรวจสอบกจิการและฐานะการเงินของ

บริษัท และเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบให้นายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอาํนาจ 

 (๑)  เข้าไปในสาํนักงานของบริษัทในระหว่างเวลาทาํการเพ่ือทราบข้อเทจ็จริง ในการน้ีให้มีอาํนาจ

เรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่ นๆ จากกรรมการ ผู้จดัการ ที่ ปรึกษา พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทและ

สอบถามบุคคลดังกล่าวได้ 

 (๒)  เข้าไปในสถานที่ ประกอบธุรกจิของบริษัท หรือสถานที่ ใดๆ ที่ มีเหตุอนัควรสงสยัว่ามีสมุดบัญชี 

เอกสาร หรือดวงตรา หรือหลักฐานอื่ นอนัเกี่ ยวกบักจิการสนิทรัพย์และหน้ีสนิของบริษัท เพ่ือตรวจสอบหรือ

ประเมินราคาทรัพย์สนิของบริษัท ในระหว่างเวลาทาํการหรือในเวลาระหว่างพระอาทติย์ขึ้นและพระอาทติย์

ตก 
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 (๓)  สั่งให้บริษัทหรือผู้ที่ เกี่ ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่ นๆ 

 (๔)  เรียกบุคคลดังกล่าวใน (๑) หรือ (๓) มาให้ถ้อยคาํหรือจะสั่งให้บุคคลดังกล่าวย่ืนคาํช้ีแจง

แสดงข้อเทจ็จริงตามที่ ต้องการกไ็ด้ 

 ในการปฏบิัตหิน้าที่ ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามวรรคหน่ึงให้ผู้ที่ เกี่ ยวข้องอาํนวย

ความสะดวกตามสมควร 

 

 มาตรา ๔๙  ในการปฏบิตัิหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตน้ีิ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องแสดง

บัตรประจาํตัวตามแบบที่ กาํหนดในกฎกระทรวงเมื่ อผู้ที่ เกี่ ยวข้องร้องขอ 

 

 มาตรา ๕๐  ผู้มีส่วนได้เสยีชอบที่ จะขอตรวจดูสมุดทะเบยีนและเอกสารที่ เกี่ ยวแก่สมุดทะเบียนที่ นาย

ทะเบียนเกบ็รักษาไว้ และขอคัดสาํเนาโดยมีคาํรับรองของนายทะเบียนได้ โดยยื่ นคาํขอต่อนายทะเบียนตาม

แบบที่ นายทะเบียนกาํหนด 

 

 มาตรา ๕๑  เม่ือบริษัทใดประสงค์จะเลิกกจิการ ให้บริษัทน้ันแจ้งความประสงค์ที่ จะเลิกกจิการต่อ

คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อน

เลิกกจิการ 

 ในกรณทีี่ บริษัทซ่ึงเป็นสาขาของบริษัทประกนัชีวิตต่างประเทศเลิกกจิการให้มีการชาํระบัญชี ในการ

ชาํระบัญชีน้ันให้นาํความในมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๕๒  จาํนวนเงินที่ ผู้เอาประกนัภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัย หรือทายาท

ของผู้เอาประกนัภัยมีสทิธไิด้รับตามกรมธรรม์ประกนัภัย หากมิได้เรียกร้องจากบริษัทจนล่วงพ้นอายุความ

แล้ว ให้บริษัทนาํส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุนภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันที่ ครบกาํหนดอายุความ 

 

 มาตรา ๕๓  เม่ือปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่าบริษัทใดมีฐานะ หรือการดาํเนินการอยู่ใน

ลักษณะอนัอาจเป็นเหตใุห้เกดิความเสยีหายแก่ผู้เอาประกนัภัยหรือประชาชน นายทะเบียนด้วยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมีอาํนาจสั่งให้บริษัทน้ันแก้ไข

ฐานะหรือการดาํเนินการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ นายทะเบียนกาํหนด ในการน้ีจะสั่งให้เพ่ิมทุนหรือลด

ทุนด้วยกไ็ด้ 

 ในกรณทีี่ บริษัทใดไม่เพ่ิมทุนหรือลดทุนภายในกาํหนดเวลาที่ นายทะเบียนสั่งตามวรรคหน่ึง ให้ถอืว่า

คาํสั่งของนายทะเบียนเป็นมติที่ ประชุมผู้ถอืหุ้นนับแต่วันที่ ครบกาํหนดเวลาตามคาํสัง่ของนายทะเบียน

ดังกล่าว 
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 ในกรณทีี่ มีความจาํเป็นรีบด่วนที่ จะต้องให้บริษัทใดเพ่ิมทุนหรือลดทุนเพ่ือให้บริษัทน้ันสามารถพยุง

ฐานะและการดาํเนินการต่อไปได้ นายทะเบียนด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัจะสั่งให้บริษัทเพ่ิมทุนหรือลดทุนทนัทกีไ็ด้ โดยให้ถอืว่าคาํสั่งของนายทะเบียน

ดังกล่าวเป็นมติที่ ประชุมผู้ถอืหุ้น 

 ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุนตามวรรคสองหรือวรรคสาม มิให้นาํมาตรา ๑๒๒๐ มาตรา ๑๒๒๔ มาตรา 

๑๒๒๕ และมาตรา ๑๒๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ และมาตรา ๑๓๖ วรรคสอง (๒) มาตรา 

๑๓๙ และมาตรา ๑๔๑ แห่งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วแต่กรณมีาใช้บังคับ 

 

 มาตรา ๕๔  เม่ือปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่าบริษัทใดมีฐานะหรือการดาํเนินการอยู่ในลักษณะ

อนัอาจเป็นเหตุให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้เอาประกนัภัยหรือประชาชน หรือกรรมการหรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบ

ในการดาํเนินงานของบริษัทใด ไม่ปฏบิัตติามคาํสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๕๓ นายทะเบียนมีอาํนาจสั่ง

ให้บริษัทน้ันถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษัทผู้เป็นต้นเหตุดังกล่าว

ออกจากตาํแหน่งได้ 

 ในกรณทีี่ นายทะเบียนสั่งถอดถอนบุคคลตามวรรคหน่ึง ให้บริษัทน้ันแต่งตั้งบุคคลอื่ นโดยความ

เหน็ชอบจากนายทะเบียนเข้าดาํรงตาํแหน่งดังกล่าวแทนภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันถอดถอน 

 ในกรณทีี่ บริษัทใดไม่ถอดถอนบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือถอดถอนแล้วไม่แต่งตั้งบุคคลอื่ นเข้าดาํรง

ตาํแหน่งแทนตามวรรคสอง นายทะเบียนด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั มีอาํนาจสั่งถอดถอนบุคคลดงักล่าวหรือแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน

ไปดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลาไม่เกนิสามปี และมิให้นาํความในมาตรา ๓๕ (๔) มาใช้บังคับ 

 ให้ผู้ซ่ึงนายทะเบียนแต่งตั้งตามวรรคสามได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนด โดยให้จ่ายจากทรัพย์สนิของบริษัทน้ัน และในระหว่างเวลาที่ บุคคล

ดังกล่าวดาํรงตาํแหน่งอยู่ ผู้ถอืหุ้นของบริษัทจะมีมติเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงคาํสั่งของนายทะเบียนมิได้ 

 บุคคลซ่ึงถูกถอดถอนตามคาํสั่งของนายทะเบียนจะเข้าไปเกี่ ยวข้องหรือดาํเนินการใดๆ ในบริษัทน้ัน

ไม่ได้ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม 

 ให้ถอืว่าคาํสั่งของนายทะเบยีนที่ ให้ถอดถอนหรือแต่งตั้งตามมาตราน้ีเป็นมติของที่ ประชุมผู้ถอืหุ้น

 

 มาตรา ๕๕  ในกรณทีี่ นายทะเบียนมีคาํสั่งตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ แล้ว แต่ฐานะการเงินและ

การดาํเนินงานของบริษัทกยั็งไม่ดีขึ้น รัฐมนตรีจะสั่งให้มีการควบคุมบริษัทน้ัน หรือจะมีคาํสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิของบริษัทน้ันเสยีกไ็ด้ 

 

 มาตรา ๕๖  เม่ือมีการควบคุมบริษัทใด ให้นายทะเบียนแจ้งคาํสั่งน้ันไปยังบริษัท และให้ปิดคาํสั่งน้ัน

ไว้ในที่ เปิดเผย ณ สาํนักงานของบริษัทน้ัน กบัทั้งประกาศในราชกจิจานุเบกษาและหนังสอืพิมพ์รายวันที่

ออกจาํหน่ายในท้องถิ่ นที่ สาํนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่อย่างน้อยสองฉบับ 
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 มาตรา ๕๗  เม่ือมีการควบคุมบริษัทใด ให้รัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการควบคุมบริษัทน้ันประกอบด้วย

ประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอื่ นอกีไม่น้อยกว่าสองคน คณะกรรมการควบคุมบริษทัมีอาํนาจและ

หน้าที่ ดาํเนินกจิการของบริษัทน้ันได้ทุกประการและให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของบริษัทน้ัน ทั้งน้ี มิให้

นาํความในมาตรา ๓๕ (๔) มาใช้บังคบั 

 ในกรณทีี่ ประธานกรรมการไม่อาจปฏบิัตหิน้าที่ ได้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นผู้

ปฏบิัติหน้าที่ แทน 

 คณะกรรมการควบคุมบริษทัมีอาํนาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทที่ ถูก

ควบคุมหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนปฏบิตัิหน้าที่ ใดๆ ของบริษัทได้ 

 การตั้งคณะกรรมการควบคุมบริษทัและการแต่งตั้งกรรมการปฏบิัตหิน้าที่ แทนประธานกรรมการให้

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

 มาตรา ๕๘  เม่ือมีการควบคุมบริษัทใด ห้ามมิให้กรรมการและพนักงานของบริษัทดาํเนินกจิการของ

บริษัทน้ัน เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการควบคุมบริษัท 

 

 มาตรา ๕๙  เม่ือมีการควบคุมบริษัทใด ให้กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทน้ันจดัการตาม

ควร เพ่ือปกป้องรักษาทรัพย์สนิและประโยชน์ของบริษัทไว้ และรีบรายงานกจิการและมอบทรัพย์สนิพร้อม

ด้วยสมุดบญัชี เอกสาร ดวงตรา และสิ่ งอื่ นอนัเกี่ ยวกบักจิการและทรัพย์สนิของบริษัทให้แก่คณะกรรมการ

ควบคุมบริษัทน้ันโดยมิชักช้า 

 

 มาตรา ๖๐  คณะกรรมการควบคุมบริษัทมีอาํนาจสั่งให้บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคาํ หรือให้แสดง หรือ

ส่งสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตราและหลักฐานอื่ นอนัเกี่ ยวกบักจิการและทรัพย์สนิของบริษัทที่ ถูกควบคุม 

 

 มาตรา ๖๑  เม่ือคณะกรรมการควบคุมบริษัทเหน็ว่าบริษัทที่ ถูกควบคุมจะดาํเนินกจิการของตนเอง

ต่อไปได้ ให้รายงานต่อรัฐมนตรี ถ้ารัฐมนตรีเหน็สมควรจะมีคาํสั่งให้เลิกการควบคุมเสยีกไ็ด้ เม่ือรัฐมนตรีมี

คาํสั่งเช่นว่าน้ัน ให้นายทะเบียนแจ้งคาํสั่งน้ันไปยังบริษัทและให้ประกาศคาํสั่งในราชกจิจานุเบกษาและ

หนังสอืพิมพ์รายวันที่ ออกจาํหน่ายในท้องถิ่ นที่ สาํนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่อย่างน้อยสองฉบับ 

 

 มาตรา ๖๒  เม่ือคณะกรรมการควบคุมบริษัทเหน็ว่าบริษัทที่ ถูกควบคุมไม่อาจดาํเนินกจิการต่อไปได้

และมีเหตุสมควรเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตตามมาตรา ๖๔ ให้รายงานต่อรัฐมนตรี ถ้า

รัฐมนตรีเหน็ว่ามีเหตุอนัสมควรจะมีคาํสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตของบริษัทน้ันเสยีตาม

มาตรา ๖๔ กไ็ด้ 
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 มาตรา ๖๓  คณะกรรมการควบคุมบริษัทอาจได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏบิตัิหน้าที่ ตามที่

คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนด โดยให้จ่ายจากทรัพย์สนิของบริษัท 

 

หมวด ๓

การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิต

 

 มาตรา ๖๔  รัฐมนตรีมีอาํนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิต เม่ือปรากฏแก่

รัฐมนตรีว่าบริษัท 

 (๑)  มีหน้ีสนิเกนิกว่าทรัพย์สนิหรือมีฐานะการเงินไม่ม่ันคงอนัอาจเกดิความเสยีหายแก่ผู้เอา

ประกนัภัยหรือประชาชน 

 (๒)  ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวง เง่ือนไขที่ รัฐมนตรีกาํหนด หรือ

ประกาศที่ ออกหรือกาํหนดตามความในพระราชบัญญัติน้ี หรือไม่ปฏบิัตติามคาํสัง่ของรัฐมนตรี นายทะเบียน

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงสั่งการตามพระราชบัญญัตน้ีิ  ทั้งน้ี ในเมื่ ออาจทาํให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้เอา

ประกนัภัยหรือประชาชน 

 (๓)  หยุดประกอบธุรกจิประกนัชีวิตโดยไม่มีเหตุอนัสมควร

 (๔)  ประวิงการจ่ายเงินที่ ต้องใช้ตามกรมธรรม์ประกนัภัย หรือประวิงการคืนเบี้ยประกนัภัยที่ ต้อง

จ่ายหรือคืนโดยไม่มีเหตุอนัสมควร หรือจ่ายหรือคืนไปโดยไม่สจุริต 

 (๕)  ถ้าประกอบธุรกจิประกนัชีวิตต่อไปจะทาํให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้เอาประกนัภัย หรือประชาชน

 

 มาตรา ๖๕  เม่ือบริษัทใดถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตให้บริษัทน้ันเลิกกนันับ

แต่วันที่ ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและให้มีการชาํระบัญชี ในการชาํระบญัชีน้ันให้คณะกรรมการกํากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัแต่งตั้งผู้ชาํระบญัชี การใดที่ เป็นอาํนาจหน้าที่ ของที่ ประชุมใหญ่ ผู้ถอื

หุ้นให้เป็นอาํนาจหน้าที่ ของนายทะเบียน 

 

 มาตรา ๖๖  เพ่ือประโยชน์แก่การชาํระบญัชี ให้ถอืว่าบริษัทซ่ึงเป็นสาขาของบริษัทประกนัชีวิต

ต่างประเทศเป็นบริษัทจาํกดั และเพ่ือประโยชน์แก่การนี้  ให้ถอืว่านายทะเบียนและสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเป็นนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือสาํนักงานทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ แล้วแต่กรณ ีและการเสนอรายงานต่อที่ ประชุมใหญ่ผู้

ถอืหุ้น ให้เสนอต่อนายทะเบยีน แต่ทั้งน้ี ไม่กระทบถงึสทิธเิรียกร้องใดๆ ที่ มีต่อบริษัทประกนัชีวิต

ต่างประเทศน้ัน 

 

 มาตรา ๖๗  ผู้ชาํระบญัชีซ่ึงคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัแต่งตั้ง

ตามมาตรา ๖๕ อาจได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยักาํหนด โดยให้จ่ายจากทรัพย์สนิของบริษัท 
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หมวด ๔

ตัวแทนประกนัชีวิตและนายหน้าประกนัชีวิต

 

 มาตรา ๖๘  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาํการเป็นตวัแทนประกนัชีวิตหรือนายหน้าประกนัชีวิต เว้นแต่จะ

ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 คาํขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนด 

 ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวิตให้ระบุด้วยว่าเป็นตวัแทนประกนัชีวิตของบริษัทใด 

 

 มาตรา ๖๙  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวิต ต้องมีคุณสมบัตดิังต่อไปน้ี 

 (๑)  บรรลุนิติภาวะ

 (๒)  มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย 

 (๓)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ

 (๔)  ไม่เคยต้องโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถงึที่ สดุให้จาํคุกในความผดิเกี่ ยวกบัทรัพย์ที่ กระทาํโดย

ทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

 (๕)  ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๖)  ไม่เป็นนายหน้าประกนัชีวิต 

 (๗)  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิต

ในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

 (๘)  ได้รับการศึกษาวิชาประกนัชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัประกาศกาํหนดหรือสอบความรู้ เกี่ ยวกบัการประกนัชีวิตได้ตามหลักสตูรและวิธกีาร

ที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัประกาศกาํหนด 

 

 มาตรา ๗๐  ผู้มีคุณสมบตัติามมาตรา ๖๙ ประสงค์จะเป็นตัวแทนประกนัชีวิตของบริษัทใด ให้ย่ืนคาํ

ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวิตของบริษัทน้ันต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยหนังสอืแสดงความต้องการ

ของบริษัทให้ผู้น้ันเป็นตัวแทนประกนัชีวิต 

 เม่ือนายทะเบยีนได้พิจารณาคาํขอตามวรรคหน่ึงเป็นที่ พอใจแล้ว ให้ออกใบอนุญาตให้ผู้น้ันเป็น

ตัวแทนประกนัชีวิตของบริษัทที่ แสดงความต้องการ เม่ือได้ออกใบอนุญาตแล้วให้แจ้งให้บริษัททราบ 
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 ผู้ที่ เป็นตัวแทนประกนัชีวิตของบริษัทใดอยู่แล้ว อาจขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวิตของ

บริษัทอื่ นอกีได้ คาํขอรับใบอนุญาตเช่นว่าน้ี ผู้ขอต้องย่ืนหนังสอืแสดงความยินยอมของบริษัทที่ ผู้น้ันเป็น

ตัวแทนประกนัชีวิตอยู่แล้วพร้อมด้วยหนังสอืแสดงความต้องการของบริษัทใหม่ที่ ต้องมีข้อความแสดงไว้ด้วย

ว่าบริษัทใหม่น้ันได้ทราบแล้วว่าผู้ขอเป็นตัวแทนประกนัชีวิตของบริษัทใดอยู่แล้ว เม่ือนายทะเบยีนได้ออก

ใบอนุญาตแล้วให้แจ้งบริษัทที่ เกี่ ยวข้องทราบ 

 หนังสอืแสดงความต้องการตามวรรคหน่ึงและหนังสอืแสดงความยินยอมตามวรรคสาม ให้เป็นไป

ตามแบบที่ นายทะเบียนกาํหนด 

 

 มาตรา ๗๑  ตัวแทนประกนัชีวิตอาจทาํสญัญาประกนัชีวิตในนามของบริษัทได้เม่ือได้รับมอบอาํนาจ

เป็นหนังสอืจากบริษัท 

 ตัวแทนประกนัชีวิต นายหน้าประกนัชีวิต หรือพนักงานของบริษัทซ่ึงมีหน้าที่ เกี่ ยวกบัการรับเงิน อาจ

รับเบี้ยประกนัภัยในนามของบริษัทได้เม่ือได้รับมอบอาํนาจเป็นหนังสอืจากบริษัท 

 หนังสอืมอบอาํนาจของบริษัทตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ทาํตามแบบที่ นายทะเบียนกาํหนด

 หนังสอืมอบอาํนาจของบริษัท แม้มิได้ทาํตามแบบที่ นายทะเบียนกาํหนดกไ็ม่เป็นเหตุให้เสื่ อมสทิธิ

ของบุคคลภายนอกเพราะเหตุที่ มิได้ทาํตามแบบที่ กาํหนดน้ัน 

 

 มาตรา ๗๒  บุคคลธรรมดาซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตได้ ต้องไม่เป็นตัวแทน

ประกนัชีวิต หรือเป็นกรรมการ ผู้จดัการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทใด  และให้นาํความในมาตรา ๖๙ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) และ (๘) มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 

 นิตบุิคคลอาจขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตได้เม่ือ

 (๑)  นิติบุคคลน้ันมีสาํนักงานใหญ่ในประเทศไทย

 (๒)  กจิการดงักล่าวอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลน้ัน

 (๓)  นิตบุิคคลน้ันมีพนักงานหรือลูกจ้างที่ ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตตาม

พระราชบัญญัติน้ีเป็นผู้ทาํการแทนนิติบุคคลดังกล่าว และ 

 (๔)  นิตบุิคคลน้ันต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตในระยะเวลาสามปีก่อน

วันขอรับใบอนุญาต 

 

 มาตรา ๗๓  บุคคลธรรมดาหรือนิตบุิคคลซ่ึงมีคุณสมบตัิตามมาตรา ๗๒ประสงค์จะเป็นนายหน้า

ประกนัชีวิต ให้ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน 

 การออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกนัชีวิต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่

คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนด 

 คาํขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตตามมาตราน้ี ให้ทาํตามแบบที่ นายทะเบียนกาํหนด 
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 มาตรา ๗๔  นายหน้าประกนัชีวิตต้องมีสาํนักงานตามที่ ระบุไว้ในคาํขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้า

ประกนัชีวิต ในกรณย้ีายสาํนักงาน ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นหนังสอืภายในห้าวันนับแต่วันที่ ย้าย 

 

 มาตรา ๗๕  ให้นายหน้าประกนัชีวิตจดัทาํสมุดทะเบียน สมุดบญัชี และเอกสารเกี่ ยวกบัธุรกจิของตน

ตามแบบและรายการที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนด 

 เม่ือมีเหตุจะต้องลงในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารตามวรรคหน่ึงให้นายหน้าประกนัชีวิตลง

รายการเกี่ ยวกบัเหตุน้ันในสมุดทะเบียน สมุดบญัชี และเอกสารเช่นว่าน้ันภายในเจด็วันนับแต่วันที่ มีเหตุ

จะต้องลงรายการน้ัน 

 

 มาตรา ๗๖  ให้นายหน้าประกนัชีวิตเกบ็รักษาสมุดทะเบียน สมุดบญัชี และเอกสารเกี่ ยวกบัธุรกจิ

ของตนรวมทั้งเอกสารประกอบการลงสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีไว้ที่ สาํนักงานของตนไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่

วันลงรายการคร้ังสดุท้ายในสมุดทะเบียนหรือสมุดบัญชีน้ัน 

 

 มาตรา ๗๗  ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวิตและใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตให้มีอายุหน่ึง

ปีนับแต่วันที่ ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคาํขอต่ออายุ

ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัตามแบบที่คณะกรรมการ

กํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนดภายในกาํหนดสองเดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงได้ต่ออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดต่อกนัแล้วและได้ย่ืนคาํขอ

ต่ออายุใบอนุญาตต่อไป ให้ใบอนุญาตที่ ออกให้ในคราวต่อไปน้ันมีอายุห้าปี 

 

 มาตรา ๗๘  นายหน้าประกนัชีวิตผู้ใด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้าง

ในบริษัทใด ให้ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตของผู้น้ันสิ้นสดุลง 

 

 มาตรา ๗๙  ในกรณทีี่ บริษัทได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกนัภัยแก่ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้รับประโยชน์

ตามกรมธรรม์ประกนัภัยน้ันแล้วกด็ ีหรือได้ส่งมอบแก่นายหน้าประกนัชีวิตเพ่ือส่งมอบแก่ผู้เอาประกนัภัย

หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยน้ันกด็ ีให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เอาประกนัภัยรายน้ันได้ชาํระเบี้ย

ประกนัภัยแก่บริษัทแล้ว 

 

 มาตรา ๘๐  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏบิตัิของนายหน้าประกนัชีวิต นายทะเบียนและ

พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอาํนาจเรียกให้นายหน้าประกนัชีวิตมาให้ถ้อยคาํหรือสั่งให้ส่งสมุดทะเบียน สมุดบญัชี 

หรือเอกสารใดๆ หรือให้ส่งรายงานตามแบบและรายการที่ นายทะเบียนกาํหนดเพ่ือตรวจสอบหรือจะเข้าไป

ในสาํนักงานของบุคคลดังกล่าวในเวลาระหว่างพระอาทติย์ขึ้นและพระอาทติย์ตกเพ่ือตรวจสอบดงักล่าวกไ็ด้ 
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ในการน้ีนายหน้าประกนัชีวิตต้องอาํนวยความสะดวกตามสมควร

 

 มาตรา ๘๑  นายทะเบียนมีอาํนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวิต หรือใบอนุญาตเป็น

นายหน้าประกนัชีวิต เม่ือปรากฏแก่นายทะเบียนว่าตัวแทนประกนัชีวิตหรือนายหน้าประกนัชีวิต 

 (๑)  กระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญัติแห่งพระราชบัญญัตน้ีิ

 (๒)  ขาดคุณสมบัตติามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๒ แล้วแต่กรณี

 (๓)  ดาํเนินงานทาํให้เกดิหรืออาจทาํให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้เอาประกนัภัย ผู้รับประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ประกนัภัยหรือประชาชน 

 เม่ือนายทะเบยีนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้แจ้งคาํสั่งน้ันไปยังผู้ถูกสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต 

 

 มาตรา ๘๒  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๘๑ มีสทิธอิทุธรณต่์อคณะกรรมการกํากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ ได้ทราบคาํสั่ง คาํวินิจฉัยของ

คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัให้เป็นที่ สดุ 

 

 มาตรา ๘๓  ห้ามมิให้ผู้ใดชักชวน แนะนาํ หรือกระทาํด้วยประการใดๆ เพ่ือให้บุคคลทาํสญัญา

ประกนัภัยกบัผู้ประกอบธุรกจิประกนัชีวิตในต่างประเทศหรือกบับุคคลใดๆ นอกจากผู้ที่ ได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกจิประกนัชีวิตตามพระราชบญัญัตน้ีิ 

 ความในวรรคหน่ึง มิให้ใช้บงัคับแก่กรณทีี่ นายหน้าประกนัชีวิตซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

ให้ทาํการช้ีช่องหรือจัดการให้ผู้ที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตตามพระราชบัญญัตน้ีิทาํสญัญา

ประกนัต่อกบัผู้ประกอบธุรกจิประกนัชีวิตในต่างประเทศ 

 

หมวด ๕

กองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกจิประกนัชีวิต

 

 มาตรา ๘๔  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงเรียกว่า “กองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกจิประกนัชีวิต” มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกจิประกนัชีวิตให้มีความม่ันคงและเสถยีรภาพ 

 

 มาตรา ๘๕  บริษัทใดไม่นาํเงินส่งเข้ากองทุนให้ถูกต้องตามมาตรา ๕๒ ต้องเสยีเงินเพ่ิมในอตัราร้อย

ละสองต่อเดือนของเงินที่ ไม่ได้นาํส่งดังกล่าว 
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 มาตรา ๘๖  ให้กองทุนประกอบด้วย

 (๑)  เงินที่ ได้รับตามมาตรา ๑๒๖ 

 (๒)  เงินที่ ได้รับตามมาตรา ๕๒ 

 (๓)  เงินเพ่ิมที่ ได้รับตามมาตรา ๘๕

 (๔)  เงินหรือทรัพย์สนิอื่ นที่ มีผู้มอบให้ และ

 (๕)  ดอกผลของกองทุน 

 

 มาตรา ๘๗  เงินและทรัพย์สนิตามมาตรา ๘๖ ให้เป็นของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัและไม่ต้องนาํส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดนิ 

 

 มาตรา ๘๘  การเบิกจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงินและการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามที่ รัฐมนตรี

ประกาศกาํหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง 

 

หมวด ๖

บทกาํหนดโทษ

 

 มาตรา ๘๙  บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัิตามมาตรา ๘ วรรคห้า มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ 

มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ หรือไม่ปฏบิตัิตามเง่ือนไขที่ รัฐมนตรีกาํหนดตามมาตรา ๗ วรรคสี่  มาตรา ๘ วรรค

หน่ึง หรือเง่ือนไขที่ นายทะเบียนกาํหนดตามมาตรา ๓๓ (๙) วรรคสอง หรือมาตรา ๓๔ วรรคสอง ต้องระวาง

โทษปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถงึสองแสนบาท และถ้าเป็นกรณกีระทาํความผดิต่อเน่ือง ให้ปรับอกีไม่เกนิวันละ

หน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ ยังฝ่าฝืนอยู่ 

 

 มาตรา ๙๐  บริษัทใดไม่ตรวจสอบทะเบยีนผู้ถอืหุ้น หรือไม่แจ้งผู้ถอืหุ้นอนัเป็นการไม่ปฏบิัตติาม

มาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทถงึห้าหม่ืนบาทในกรณทีี่ เป็นการกระทาํความผดิต่อเน่ือง

ให้ปรับอกีวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ ยังฝ่าฝืนอยู่ 

 

 มาตรา ๙๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจาํคุกตั้งแต่สองปีถงึห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองแสน

บาทถงึห้าแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และปรับอกีไม่เกนิวันละสองหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ ยังฝ่าฝืนอยู่ 

 

 มาตรา ๙๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถงึหน่ึงแสนบาทและปรับ

อกีไม่เกนิวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ ยังฝ่าฝืนอยู่ 
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 มาตรา ๙๓  บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัิตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔

มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือไม่วางเงินสาํรองประกนัภัยตามมาตรา ๒๔ 

หรือไม่ปฏบิัตติามข้อกาํหนดที่คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัประกาศตาม

มาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าแสนบาท และถ้าเป็นกรณกีารกระทาํความผดิต่อเน่ือง ให้ปรับอกีไม่

เกนิวันละสองหมื่ นบาทตลอดเวลาที่ ยังฝ่าฝืนอยู่ 

 

 มาตรา ๙๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าหม่ืนบาท

 

 มาตรา ๙๕  บริษัทใดออกกรมธรรม์ประกนัภัยหรือเอกสารประกอบหรือแนบท้ายกรมธรรม์

ประกนัภัยโดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ หรือกาํหนดอตัราเบี้ยประกนัภัยโดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ 

หรือไม่ปฏบิัตติามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท 

 

 มาตรา ๙๖  บริษัทใดไม่ปฏบิัตติามมาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าหม่ืนบาท 

 

 มาตรา ๙๗  บริษัทใดไม่ปฏบิัตติามมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท 

 

 มาตรา ๙๘  บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัิตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ 

หรือไม่ปฏบิัตติามคาํสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท และปรับ

อกีไม่เกนิวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ ยังฝ่าฝืนอยู่ 

 

 มาตรา ๙๙  บริษัทใดไม่ยอมให้ผู้มีส่วนได้เสยีตรวจดูสมุดทะเบียนหรือไม่ยอมคัดสาํเนารายการให้

ตามที่ ผู้มีส่วนได้เสยีร้องขอตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าพันบาท 

 

 มาตรา ๑๐๐  บริษัทใดจงใจแสดงข้อความอนัเป็นเทจ็หรือปกปิดความจริงที่ ต้องบอกให้แจ้งในการ

ย่ืนรายการหรือให้คาํช้ีแจงตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถงึหน่ึงแสนบาท 

 

 มาตรา ๑๐๑  ผู้ใดขดัขวางหรือไม่อาํนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึง

ปฏบิัติการตามมาตรา ๔๘ หรือฝ่าฝืนคาํสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงสั่งตามมาตรา ๔๘ ต้อง

ระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 

 มาตรา ๑๐๒  บริษัทใดไม่ปฏบิัตติามมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท

 

 มาตรา ๑๐๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ วรรคห้า ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสามปี หรือปรับไม่เกนิสาม
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แสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 

 มาตรา ๑๐๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหกเดือน 

หรือปรับไม่เกนิห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 

 มาตรา ๑๐๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหกเดือน หรือปรับไม่เกนิ

ห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 

 มาตรา ๑๐๖  ตัวแทนประกนัชีวิตผู้ใดทาํสญัญาประกนัชีวิตโดยไม่ได้รับมอบอาํนาจเป็นหนังสอืจาก

บริษัทตามมาตรา ๗๑ วรรคหน่ึง หรือตัวแทนประกนัชีวิต นายหน้าประกนัชีวิต หรือพนักงานของบริษัทผู้ใด

รับเบี้ยประกนัภัยโดยไม่ได้รับมอบอาํนาจเป็นหนังสอืจากบริษัทตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษ

จาํคุกไม่เกนิสองปี หรือปรับไม่เกนิสองแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 

 มาตรา ๑๐๗  นายหน้าประกนัชีวิตผู้ใดไม่มีสาํนักงานตามที่ ระบุไว้ในคาํขอรับใบอนุญาตเป็น

นายหน้าประกนัชีวิต หรือตามที่ ได้แจ้งการย้ายสาํนักงานไว้ต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๗๔  ต้องระวางโทษ

ปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทถงึห้าหม่ืนบาท 

 

 มาตรา ๑๐๘  นายหน้าประกนัชีวิตผู้ใดย้ายสาํนักงานโดยไม่แจ้งต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๗๔ ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท 

 

 มาตรา ๑๐๙  นายหน้าประกนัชีวิตผู้ใดไม่ปฏบิัตติามมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง หรือไม่ลงรายการใน

สมุดทะเบียนและสมุดบญัชีตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าหม่ืนบาท และปรับอกีไม่

เกนิวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ ยังฝ่าฝืนอยู่ 

 

 มาตรา ๑๑๐  นายหน้าประกนัชีวิตผู้ใดไม่ปฏบิัตติามมาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าหม่ืน

บาท 

 

 มาตรา ๑๑๑  นายหน้าประกนัชีวิตผู้ใดไม่ปฏบิัตติามคาํสั่งเรียกของนายทะเบียนหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ซ่ึงสั่งเรียกตามมาตรา ๘๐  ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท 

หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 

 มาตรา ๑๑๒  ผู้ใดขดัขวางหรือไม่อาํนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึง

ปฏบิัติการตามมาตรา ๘๐  ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํ

ทั้งปรับ 
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 มาตรา ๑๑๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๓ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหกเดือน หรือปรับไม่เกนิ

ห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 

 มาตรา ๑๑๔  ในกรณทีี่ บริษัทใดจงใจกระทาํความผดิเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๘ หรือ

มาตรา ๓๖ หรือจงใจแสดงข้อความอนัเป็นเทจ็หรือปกปิดความจริงที่ ต้องบอกให้แจ้งหรือให้ทาํคาํช้ีแจงตาม

มาตรา ๔๕ กรรมการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการดาํเนินการของบริษัทน้ัน ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิ

หน่ึงปี หรือปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทาํ

ความผดิของบริษัทน้ันด้วย 

 

 มาตรา ๑๑๕  ในกรณทีี่ ปรากฏว่ามีการกระทาํความผดิอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

 (๑)  ในการดาํเนินงานของบริษัท กรรมการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผดิชอบในบริษัทกระทาํความผดิ

เกี่ ยวกบัทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด ๑ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หรือหมวด ๗ ของลักษณะ ๑๒ แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติกาํหนดความผดิ

เกี่ ยวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษัทจาํกดั สมาคม และมูลนิธ ิพ.ศ. ๒๔๙๙ หรือมาตรา 

๒๑๕ หรือมาตรา ๒๑๖ แห่งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 (๒)  ในการสอบบญัชีของบริษัท ผู้สอบบญัชีผู้ใดกระทาํความผดิตามมาตรา ๒๖๙ แห่งประมวล

กฎหมายอาญา หรือมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติกาํหนดความผดิเกี่ ยวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้าง

หุ้นส่วนจาํกดั บริษัทจาํกดั สมาคม และมูลนิธ ิพ.ศ. ๒๔๙๙ 

 (๓)  ผู้ใดเป็นผู้ใช้ให้กระทาํความผดิหรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทาํความผดิตาม (๑) หรือ (๒)

 ให้ถอืว่าสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเป็นผู้เสยีหาย

ตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 

 ในความผดิตามมาตราน้ี เม่ือพนักงานอยัการย่ืนฟ้องคดีอาญา ให้พนักงานอยัการมีอาํนาจเรียก

ทรัพย์สนิ หรือราคา หรือค่าสนิไหมทดแทนเพ่ือความเสยีหายแทนผู้ได้รับความเสยีหายด้วย ในการน้ีให้นาํ

บทบัญญัติว่าด้วยการฟ้องคดีแพ่งที่ เกี่ ยวเน่ืองกบัคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญามาใช้

บังคับโดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๑๑๖  ในกรณทีี่ ปรากฏหลักฐานว่าบุคคลใดกระทาํความผดิตามที่ บัญญัตไิว้ในมาตรา ๑๑๕

และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเหน็ว่าหากปล่อยเน่ินช้าไว้

อาจเกดิความเสยีหายแก่ประโยชน์ของประชาชนให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัมีอาํนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สนิของบุคคลน้ันหรือทรัพย์สนิซ่ึงตามกฎหมายอาจ

ถอืได้ว่าเป็นของบุคคลน้ัน แต่จะยึดหรืออายัดทรัพย์สนิไว้เกนิกว่าหกเดือนไม่ได้ เว้นแต่ในกรณมีีการฟ้องคดี

ต่อศาลให้คาํสัง่ยึดหรืออายัดดังกล่าวคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่ น ในกรณมีีเหตุจาํเป็นไม่

สามารถฟ้องคดีได้ภายในหกเดือน ศาลที่ มีเขตอาํนาจจะสั่งขยายระยะเวลาออกไปอกีตามคาํขอของสํานกังาน
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คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักไ็ด้ 

 ให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมีอาํนาจแต่งตั้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเป็น

ผู้ดาํเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิตามวรรคหน่ึง 

 การยึดหรืออายัดทรัพย์สนิตามวรรคหน่ึง ให้นาํบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรมาใช้บังคับโดย

อนุโลม 

 ในกรณตีามวรรคหน่ึง เม่ือมีเหตุอนัควรสงสยัว่าบุคคลดังกล่าวจะหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร

เม่ือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัร้องขอ ให้ศาลอาญามีอาํนาจ

สั่งห้ามมิให้บุคคลน้ันออกนอกราชอาณาจกัรไว้ก่อนได้ ในกรณฉุีกเฉินที่ มีความจาํเป็นรีบด่วน เม่ือเลขาธิการ

คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือบุคคลที่ เลขาธิการคณะกรรมการ

กํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมอบหมายแจ้งให้อธบิดีกรมตาํรวจทราบ ให้อธบิดีกรม

ตาํรวจมีอาํนาจสั่งห้ามมิให้บุคคลน้ันออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการช่ัวคราวได้เป็นเวลาไม่เกนิสบิห้า

วันจนกว่าศาลอาญาจะมีคาํสัง่เป็นอย่างอื่ น 

 ผู้ใดฝ่าฝืนคาํสั่งของศาลอาญาหรือของอธบิดีกรมตาํรวจที่ สั่งตามวรรคสี่ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิ

สบิปี และปรับไม่เกนิหน่ึงล้านบาท 

 

 มาตรา ๑๑๗  ความผดิตามพระราชบัญญัติน้ียกเว้นมาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๑๖ ให้คณะกรรมการ

เปรียบเทียบซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอาํนาจเปรียบเทยีบได้ 

 คณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง ให้มีจาํนวนสามคนและคนหน่ึงต้อง

เป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 

 เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทาํการเปรียบเทยีบกรณใีด และผู้ต้องหาได้ชาํระค่าปรับตามคาํ

เปรียบเทยีบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกาํหนดแล้ว ให้คดีน้ันเป็นอนัเลิกกนั 

 

บทเฉพาะกาล
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 มาตรา ๑๑๘  ให้ถอืว่าบรรดาบริษัทที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตตามพระราชบัญญัติ

ประกนัชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นบริษัทที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตตามพระราชบัญญัติน้ี และ

ให้ถอืว่าสาขาของบริษัทที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดงักล่าวอยู่ก่อนหรือในวันที่ พระราชบัญญัตน้ีิใช้บังคบั 

เป็นสาขาของบริษัทที่ ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตน้ีิ ตามเง่ือนไขที่ รัฐมนตรีกาํหนดไว้ในการอนุญาต 

 

 มาตรา ๑๑๙  บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ บริษัทใดได้ออกหุ้นไว้แล้วโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๙ แห่ง

พระราชบัญญัติน้ี ให้บริษัทน้ันดาํเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตน้ีิ ภายในสองปี

นับแต่วันที่ พระราชบัญญัตน้ีิใช้บังคับ 

 

 มาตรา ๑๒๐  บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ บริษัทใดมีผู้ถอืหุ้นหรือกรรมการที่ เป็นบุคคลผู้มีสญัชาตไิทย

ตํา่กว่าอตัราที่ กาํหนดไว้ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตน้ีิให้คงมีผู้ถอืหุ้นหรือกรรมการที่ เป็นบุคคลผู้มี

สญัชาตไิทยในอตัราที่ เป็นอยู่ได้ต่อไป 

 

 มาตรา ๑๒๑  ให้บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ที่ มีสาํนักงานแยกออกจากสาํนักงานใหญ่และประกอบการ

ใดๆ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ย่ืนขอรับอนุญาตเป็นสาขาให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ี

หรือเลิกสาํนักงานน้ันเสยี ทั้งน้ี ต้องดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคบั 

และภายในระยะเวลาดังกล่าวมิให้ถอืว่าบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ 

 

 มาตรา ๑๒๒  ให้บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ วางหลักทรัพย์ประกนัให้ถูกต้องตามมาตรา ๒๐ แห่ง

พระราชบัญญัติน้ีภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ กฎกระทรวงออกตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 

 มาตรา ๑๒๓  ให้บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ จัดให้มีการดาํรงไว้ซ่ึงเงินกองทุนให้ถูกต้องตามมาตรา 

๒๗ แห่งพระราชบัญญัติน้ีภายในสามปีนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตน้ีิใช้บังคับ 

 

 มาตรา ๑๒๔  มิให้นาํบทบญัญัตใินมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัตน้ีิมาใช้บังคบัแก่บรรดา

อสงัหาริมทรัพย์ที่ บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ได้มาหรือมีอยู่ก่อนวันที่ พระราชบัญญัตน้ีิใช้บังคับ และต้อง

จาํหน่ายไปตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัตน้ีิภายในเก้าปีนับแต่วันที่ เลิกใช้หรือวันที่ ได้มาซ่ึง

อสงัหาริมทรัพย์น้ัน แล้วแต่กรณ ีเว้นแต่อสงัหาริมทรัพย์ที่ บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ได้มาหรือมีอยู่ก่อนวันที่  

๑๔ เมษายน ๒๕๑๐ 

 

 มาตรา ๑๒๕  มิให้นาํบทบญัญัตติามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคบัแก่ผู้ที่ เป็น

กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน บุคคลผู้มีอาํนาจในการจดัการ หรือที่ ปรึกษาของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ อยู่

แล้วโดยชอบก่อนหรือในวันที่ พระราชบญัญัตน้ีิใช้บังคบั 
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 มาตรา ๑๒๖  เงินที่ ผู้เอาประกนัภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยหรือทายาทของผู้เอา

ประกนัภัยมีสทิธไิด้รับตามกรมธรรม์ประกนัภัย ซ่ึงสทิธเิรียกร้องเงินน้ันขาดอายุความแล้วและอยู่ใน

ครอบครองของบริษัทในวันที่ พระราชบญัญัตน้ีิใช้บังคบั ให้บริษัทตรวจสอบและนาํส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุน

ภายในสามเดอืนนับแต่วันที่ พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และให้นาํความในมาตรา ๘๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๒๗  บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ บริษัทใดได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกจิประกนัวินาศภัยตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภัยอยู่แล้วก่อนหรือในวันที่ พระราชบญัญัตน้ีิใช้บังคบั ให้บริษัทน้ันประกอบ

ธุรกจิประกนัวินาศภัยตามใบอนุญาตน้ันต่อไปได้ภายใต้เง่ือนไขดังน้ี 

 (๑)  หลักทรัพย์ประกนัที่ บริษัทต้องวางไว้กบันายทะเบยีนและเงินกองทุนที่ บริษัทดาํรงไว้ตามมาตรา

๒๐ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตน้ีิ แล้วแต่กรณ ีต้องเป็นหลักทรัพย์ประกนัและเงินกองทุนต่างหาก

จากหลักทรัพย์ประกนัและเงินกองทุนที่ บริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ต้องวางและดาํรงไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกนัวินาศภัย 

 (๒)  ต้องแยกรายรับและรายจ่ายของธุรกจิประกนัวินาศภัยออกเป็นส่วนหน่ึงต่างหากจากรายรับและ

รายจ่ายของธุรกจิประกนัชีวิต 

 (๓)  ในกรณทีี่ รัฐมนตรีมีคาํสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิตตามมาตรา ๖๔ แห่ง

พระราชบัญญัติน้ี ให้ถอืว่ารัฐมนตรีมีคาํสัง่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัวินาศภัยของบริษัทตาม

มาตรา ๑๑๘ น้ันด้วย 

 ให้บริษัทตามวรรคหน่ึง จัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัวินาศภยัตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภัย โดยรับโอนบรรดาทรัพย์สนิ หน้ีสนิ ความรับผดิชอบตามกรมธรรม์

ประกนัภัย ตลอดทั้งพนักงานและลูกจ้างในส่วนของธุรกจิประกนัวินาศภัยของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ เป็น

ของบริษัทที่ ตั้งขึ้นใหม่น้ันให้แล้วเสรจ็ภายในแปดปีนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตน้ีิใช้บังคับ หากไม่จัดตั้งบริษัท

ขึ้นใหม่เพ่ือขอรับใบอนุญาตภายในกาํหนดเวลาดังกล่าวหรือปฏบิัตฝ่ิาฝืนมาตราน้ี ให้ถอืว่าใบอนุญาต

ประกอบธุรกจิประกนัวินาศภัยของบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ น้ันเป็นอนัสิ้นอายุ 

 

 มาตรา ๑๒๘  ในกรณทีี่ มีเหตุผลอนัจาํเป็น ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจขยายระยะเวลาที่ กาํหนดตามมาตรา 

๑๑๙ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ีได้เม่ือบริษัทตามมาตรา ๑๑๘ ร้อง

ขอโดยแสดงเหตุผลอนัจาํเป็นให้ปรากฏ แต่ระยะเวลาที่ ขยายให้ดังกล่าวต้องไม่เกนิสองปีนับแต่วันครบ

กาํหนดระยะเวลาที่ กาํหนดไว้ตามมาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ 

 

 มาตรา ๑๒๙  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิต

ตามพระราชบญัญัตปิระกนัชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวิตหรือนายหน้า

ประกนัชีวิตตามพระราชบัญญัติน้ี แล้วแต่กรณ ี

 



 28

 มาตรา ๑๓๐  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชีวิตและใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิต

ตามพระราชบญัญัตปิระกนัชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ ในขณะเดียวกนัแจ้งการเลิกกระทาํการเป็นตัวแทนประกนัชีวิต

หรือนายหน้าประกนัชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึงต่อนายทะเบียนภายในสองเดือนนับแต่วันที่ พระราชบัญญัติน้ีใช้

บังคับ และเม่ือพ้นระยะดังกล่าวหากผู้ใดมิได้แจ้งการบอกเลิกการเป็นตัวแทนประกนัชีวิตหรือนายหน้า

ประกนัชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึงต่อนายทะเบียน ให้ถอืว่าใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตของผู้น้ันสิ้นสดุลง

ตั้งแต่วันสิ้นระยะเวลาให้แจ้งการบอกเลิกดังกล่าว 

 มาตรา ๑๓๑  ให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือเง่ือนไขในการอนุญาตที่ ออกหรือกาํหนดซ่ึงใช้

บังคับอยู่ก่อนหรือในวันที่ พระราชบัญญัตน้ีิใช้บังคบัยังคงใช้บังคบัได้ต่อไปเท่าที่ ไม่ขดัหรือแย้งกบับทแห่ง

พระราชบัญญัติน้ีจนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ หรือเง่ือนไขที่ ออกหรือกาํหนดตามพระราชบัญญัติน้ีใช้

บังคับ 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ์ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 

 

อตัราค่าธรรมเนียม

 

 (๑)  คาํขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิต ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 (๒)  ใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชีวิต ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 (๓)  ใบอนุญาตให้เปิดสาขาของบริษัท ๒๐,๐๐๐ บาท

 (๔)  การอนุญาตให้ย้ายสาํนักงานใหญ่หรือสาขา ๕,๐๐๐ บาท

 (๕)  ค่าสมัครสอบความรู้ เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกนัชีวิต ๒๐๐ บาท

 (๖)  ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวิต ๔๐๐ บาท

 (๗)  ใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกนัชีวิต ๒๐,๐๐๐ บาท

 (๘)  ใบอนุญาตให้บุคคลธรรมดาเป็นนายหน้าประกนัชีวิต ๔๐๐ บาท

 (๙)  ใบแทนใบอนุญาตทุกชนิด ๒๐๐ บาท

 (๑๐)  ค่าธรรมเนียมรายปีสาํหรับการประกอบธุรกจิประกนัชีวิต ๕๐,๐๐๐ บาท 

 (๑๑)  การให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวิต ประเภท ๑ ปี ๒๐๐ บาท 

 (๑๒)  การให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกนัชีวิต ประเภท ๕ ปี ๑,๐๐๐ บาท 

 

 (๑๓)  การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกนัชีวิต ประเภท ๑ ปี ๖,๐๐๐ บาท
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 (๑๔)  การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกนัชีวิต ประเภท ๕ ปี ๓๐,๐๐๐ บาท

 (๑๕) การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้บุคคลธรรมดาเป็นนายหน้าประกนัชีวิต ประเภท ๑ ปี ๒๐๐ บาท

 (๑๖)  การให้ต่ออายุใบอนุญาตให้บุคคลธรรมดาเป็นนายหน้าประกนัชีวิต ประเภท ๕ ปี ๑,๐๐๐ 

บาท 

 (๑๗)  การขอตรวจดูเอกสาร คร้ังละ ๕๐ บาท

 (๑๘)  การคดัหรือรับรองสาํเนาเอกสาร หน้าละ ๕๐ บาท

 (๑๙)  คาํขอรับความเหน็ชอบในแบบและข้อความแห่งกรมธรรม์ประกนัภัย เอกสารประกอบหรือ

แนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัย แบบละ ๑,๐๐๐ บาท 

 (๒๐)  คาํขอรับความเหน็ชอบการกาํหนดอตัราเบี้ยประกนัภัย แบบละ ๑,๐๐๐ บาท 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต

ฉบับปัจจุบนัได้ใช้บังคบัมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมกบักาลสมัยและไม่สอดคล้อง

กบัสภาวการณท์างเศรษฐกจิและสงัคมที่ กาํลังขยายตัวในปัจจุบันและในอนาคต ประกอบกบัได้มีการเปล่ียน

ฐานะของสาํนักงานประกนัภัยเป็นกรมการประกนัภัย ดงัน้ัน เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกจิประกนั

ชีวิต สมควรปรับปรงุหลักเกณฑเ์กี่ ยวกบัการดาํเนินการประกอบธุรกจิประกนัชีวิตให้มีความคล่องตัวและ

สามารถอาํนวยประโยชน์แก่ผู้เอาประกนัภยัเพ่ิมขึ้น ตลอดจนควรกาํหนดขอบเขตอาํนาจและหน้าที่ ของนาย

ทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ เสยีใหม่ เพ่ือให้สามารถควบคุมและกาํกบัดูแลกจิการธุรกจิประกนัชีวิตให้มี

ประสทิธภิาพมากขึ้น จึงจาํเป็นต้องตราพระราชบัญญัตน้ีิ 

 


