
พระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ

พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย

พระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551

20 ขอ้ 40 คะแนน



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

วตัถปุระสงคใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมาย

1.

• เพือ่ก ากบัดแูลบรษัิทประกนัชวีติใหด้ าเนนิธรุกจิอยา่งมคีวาม
มั่นคง ทัง้ในดา้นกจิการและฐานะการเงนิ รวมทัง้ใหด้ าเนนิ
ธรุกจิอยา่งเป็นธรรม โดยเฉพาะดา้นสญัญาประกนัชวีติ

2.
• เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการคุม้ครองประชาชน

3.
• เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

บรษิทัประกนัชวีติ

บคุลากรทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัการประกนัภยั
ตวัแทนประกนัภยั
นายหนา้ประกนัภยั

นกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั
ผูป้ระเมนิวนิาศภยั

กองทนุคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั

ไมร่วมการ
ประกอบธุรกจิ
ประกนัชวีติของ
ธนาคารออมสนิ



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

ค านยิาม

รฐัมนตรี
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัรกัษาการตาม
พระราชบญัญตันิี้

นายทะเบยีน
เลขาธกิารคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบ
ธรุกจิประกนัภยั หรอืผูซ้ ึง่เลขาธกิารคณะกรรมการก ากบั
และสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัชวีติมอบหมาย

คณะกรรมการ
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ
ประกนัภยั (คปภ)

ตวัแทนประกนัชวีติ
ผูซ้ ึง่บรษิทัมอบหมายใหท้ าการชกัชวนใหบ้คุคลท า
สญัญาประกนัชวีติกบับรษิทั

นายหนา้ประกนัชวีติ
ผูซ้ ึง่ชีช้อ่งหรอืจดัการใหบ้คุคลท าสญัญาประกนัชวีติกบั
บรษิทั โดยกระท าเพือ่บ าเหน็จ เนือ่งจากการน ัน้



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

อ านาจหนา้ทีข่องผูเ้ก ีย่วขอ้ง

ในพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2551

รฐัมนตรี

รัฐมนตรวีา่การ

กระทรวงการคลัง
รักษาการตาม

พระราชบญัญัตนิี้

❑ มอี านาจแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่
❑ แตง่ตัง้ผูช้ าระบญัชี
❑ ออกกฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนยีม
❑ ก าหนดกจิการอืน่เพือ่ปฏบิัตกิารตาม

พระราชบญัญัตนิี ้
❑ ออกประกาศตามบทแหง่พระราชบญัญัตนิี้
❑ ออกและเพกิถอนใบอนุญาตการประกอบ

ธรุกจิประกนัชวีติ
❑ ออกใบอนุญาตใหแ้กบ่รษัิททีค่วบกนั

การแตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิภยั
มไิดอ้ยูใ่นอ านาจหนา้ที่ ของรัฐมนตรี

ยกเวน้



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

ขอ้ใดไมอ่ยูใ่นอ านาจของรัฐมนตรผีูรั้กษาการตาม
พระราชบญัญัตปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2535 ซึง่ แกไ้ขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญัตปิระกนัชวีติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551

ก.แตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิ
การประกอบธรุกจิประกนัภัย

ข.ออกกฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนยีมไม่
เกนิอตัราในบญัชทีา้ยพระราชบญัญัติ
ประกนัชวีติ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญัตปิระกนัชวีติ (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2551

ค.แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที่
ง.ออกประกาศตามบทบญัญัตแิหง่กฎหมายนี้



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

นายทะเบยีน

เลขาธกิารคณะกรรมการ
ก ากบัและสง่เสรมิการ
ประกอบธรุกจิประกนัภยั 

หรอื
ผูซ้ ึง่เลขาธกิาร

คณะกรรมการก ากบัและ
สง่เสรมิการประกอบ
ธรุกจิประกนัชวีติ

มอบหมาย

❑ ก าหนดแบบค าขอรับ 
❑ ก าหนดแบบหนังสอืมอบอ านาจในการรับเบีย้ฯ
❑ ใหค้วามเห็นชอบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ รวมทัง้

เอกสารประกอบ  หรอืแนบทา้ยกรมธรรม์
ประกนัภัย 

❑ อนุมัตอิตัราเบีย้ประกนั  
❑ อนุมัตกิารเปิดและปิดสาขาบรษัิทประกนัชวีติ

ในประเทศ
❑ ออกใบอนุญาตการเป็นตวัแทน /นายหนา้

ประกนัชวีติ
❑ เพกิถอนใบอนุญาตการเป็นตวัแทน /นายหนา้

ประกนัชวีติ
❑ ตอ่ใบอนุญาตการเป็นตวัแทน /นายหนา้ประกนั

ชวีติ

อ านาจหนา้ทีข่องผูเ้ก ีย่วขอ้ง

ในพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2551



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

นายทะเบยีน หมายถงึ
ก. เลขาธกิารคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิ

การประกอบธรุกจิประกนัภัย 
ข. ผูซ้ ึง่เลขาธกิารคณะกรรมการก ากบัและ

สง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย มอบหมาย
ค. ถกูทัง้ขอ้ ก. และขอ้ ข.
ง. ไมม่ขีอ้ใดถกู



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการก ากบั
และสง่เสรมิการ
ประกอบธรุกจิ
ประกนัภยั
(คปภ)

❑ สัง่ใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั
ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน
ของบรษัิทประกนัชวีติ

❑ ประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและ
เงือ่นไขในการค านวณเงนิกองทนุของ
บรษัิทประกนัชวีติ

อ านาจหนา้ทีข่องผูเ้ก ีย่วขอ้ง

ในพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2551



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

รฐัมนตรี

การเปิด
บรษิทั มหาชน

ขออนญุาต

นายทะเบยีน

เงนิกองทนุ 
หมายถงึ ทรพัยส์นิสว่นทีเ่กนิกวา่หนีส้นิ

ของบรษิทัตามราคาประเมนิ
ทรพัยส์นิและหนีส้นิของบรษิทั

เงนิส ารอง
ประกนัภยั

อนุมตั ิ
โดย

คณะรฐัมนตรี

เงนิสด พนัธบตัร ทรพัยส์นิ เพือ่เป็น
หลกัประกนัแกผู่เ้อาประกนั ผูร้บั
ประโยชน ์อตัรารอ้ยละ 25 ของเงนิส ารอง

มาตรา 7

หากเปิดกจิการรบัประกนัโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต เป็น
ความผดิจ าคกุ2-5 ปี หรอืปรบั ต ัง้แต ่200,000-500,000
บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

บรษัิทประกนัชวีติตอ้งวางเงนิและหลักทรัพยใ์ดบา้งไว ้
กบันายทะเบยีน

ก. เงนิกองทนุ 
ข. เงนิส ารองตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด
ค. หลักทรัพยป์ระกนั
ง. ถกูทัง้ขอ้ ข. และ ขอ้ ค.



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

ค าวา่ “การขยายธรุกจิของบรษิทั” หมายถงึ

1. การรับประกนัภยัรายใหม่ หรอืการขยายวงเงนิการรับประกนัภยัของกรมธรรม์
ประกนัภยัทีม่อียู่

2. การเพิม่ความเสีย่งในการลงทนุประกอบธรุกจิอืน่ของบรษัิท

3. การกอ่ภาระผกูพันเพิม่เตมิ เวน้แตเ่ป็นการด าเนนิการตามภาระผกูพันทีม่อียู่

4. การท าสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนประกนัชวีติหรอืนายหนา้ประกนัชวีติเพิม่เตมิ

5. การรับโอนกจิการของบรษัิท



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

ตามพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2535 แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ (ฉบบัที่ 2) 

พ.ศ. 2551บรษิทัไดร้บัอนมุตัใิหป้ระกอบธรุกจิประกนั  
ชวีติแลว้ ผูเ้ร ิม่จดัต ัง้บรษิทัจะตอ้งด ารงเงนิกองทนุภาย   

ในระยะเวลาใด

ก. ภายใน 3 เดอืน นับแตว่นัทีไ่ดจ้ดทะเบยีนบรษัิท

ข. ภายใน 6 เดอืน นับแตว่นัทีท่ีไ่ดจ้ดทะเบยีนบรษัิท

ค. ภายใน 9 เดอืน นับแตว่นัทีท่ีไ่ดจ้ดทะเบยีนบรษัิท

ง. ภายใน 1 ปี นับแตว่นัทีท่ีไ่ดจ้ดทะเบยีนบรษัิท



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

ขอ้ใดไมใ่ชก่ารขยายธรุกจิ

ก. การรับประกนัภยัรายใหม่

ข. การท าสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนประกนัภยัรายใหม่

ค. การจา่ยเงนิตามสญัญาประกนัชวีติ

ง. การรับโอนกจิการของบรษัิทประกนัชวีติ



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

บรษิทัประกนัชวีติตอ้งจดัสรรเบีย้ประกนัภยัไวเ้ป็น
เงนิส ารองประกนัภยัส าหรบักรมธรรมท์ีย่งัมคีวาม
ผกูพนัอยู ่หรอืไม่

ก.  ไมต่อ้งวางเงนิส ารอง ถา้มกีารวางหลกัทรัพยป์ระกนัไว ้
ข.  ไมต่อ้งวางเงนิส ารอง
ค.  ตอ้งวางเงนิส ารองไวก้บันายทะเบยีนเป็นมลูคา่ไมเ่กนิรอ้ยละ

ยีส่บิหา้ของเงนิส ารองประกนัภยัทีบ่รษัิทตอ้งจัดสรรไว ้
ง.  ตอ้งวางเงนิส ารองไวก้บักระทรวงการคลงั



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

▪ สาขาหมายถงึส านักงานทีแ่ยกออกจากส านักงานใหญไ่มว่า่จะเรยีกอยา่งใด
และไดรั้บเงนิคา่ใชจ้า่ยจากบรษัิทไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มก็ตาม

▪ ไมร่วมสถานทีเ่ก็บเอกสารและสถานทีฝึ่กอบรม
▪ ส านักงานทีแ่ยกจากส านักงานใหญ ่ใหย้ืน่ขอเปิดเป็น “สาขา” ภายใน 1 ปี

บรษิทัของตา่งประเทศ

จะเปิดสาขาทีใ่ดอกีไมไ่ด้

การเปิดสาขา

บรษิทัของไทย

ตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
นายทะเบยีน

ตามเงือ่นไขทีรั่ฐมนตรี
ก าหนด

ด าเนนิการขอจัดตัง้
เหมอืนจัดตัง้บรษัิทใหม่
โดยไดรั้บอนุญาตจาก

รฐัมนตรี



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

บรษัิทประกนัชวีติ ซึง่มใิชส่าขาของบรษัิทประกนัชวีติ
ตา่งประเทศจะเปิดสาขาไดห้รอืไม่

ก.ได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงการคลัง

ข.ได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากปลัดกระทรวงการคลัง
ค.ได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบยีน
ง.ไมไ่ด ้เนือ่งจากกฎหมายบญัญัต ิหา้มไว ้



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

➢ บรษิทั / การลงทนุ

สามารถลงทนุประกอบธรุกจิอืน่ใดไดต้ามที่
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ

ประกนัภยัก าหนด

➢ กรมธรรมป์ระกนัภยั

ตอ้งเป็นไปตามแบบและขอ้ความทีน่ายทะเบยีนไดใ้ห้
ความเห็นชอบ  ท ัง้นี ้รวมท ัง้เอกสารประกอบ หรอื

แนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ย

หา้มมใิห ้ นายหนา้ประกนัชวีติน าขอ้ความหรอืภาพโฆษณา หรอืหนงัสอืชกัชวน
ทีไ่มไ่ดร้บัความเห็นชอบจากบรษิทัไปใชใ้นการชีช้อ่งใหบ้คุคลท าสญัญาประกนัชวีติ
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ในกรณีทีบ่รษัิทประกนัชวีติออกกรมธรรมป์ระกนัภยัแตกตา่ง
ไปจากแบบหรอืขอ้ความทีน่ายทะเบยีนไดใ้หค้วามเห็นชอบ
ผูเ้อาประกนัภัยหรอืผูรั้บประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภัย
มสีทิธเิลอืกใหบ้รษัิทประกนัชวีติ ตอ้งรับผดิอยา่งไร

ก. รับผดิในการช าระหนี ้ตามแบบกรมธรรมป์ระกนัภัย
หรอืขอ้ความทีบ่รษัิทประกนัชวีติ ออกให ้

ข. รับผดิตามแบบหรอืขอ้ความทีน่ายทะเบยีนไดใ้ห ้
ความเห็นชอบไวแ้ลว้

ค. ไมต่อ้งรับผดิตามแบบหรอืขอ้ความทีน่ายทะเบยีน
ไดใ้หค้วามเห็นชอบไวแ้ลว้

ง. ถกูทัง้ขอ้ ก. และขอ้ ข.
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กรมธรรม์

เอกสาร
ประกอบ

เอกสาร 
แนบทา้ย

นายทะเบยีน

ระวางโทษปรับไมเ่กนิ 300,000 บาท

ผูเ้อาประกนัภยัมสีทิธเิลอืก ดงันี้
▪ ใหบ้รษัิทตอ้งรับผดิชอบตาม

กรมธรรมป์ระกนัภยัทีอ่อกให ้

▪ บอกเลกิสญัญาประกนัชวีติ

▪ ใหบ้รษัิทคนืเบีย้ประกนัภยัทัง้หมด

หากขอ้ความหรอืภาพโฆษณาในกรมธรรมป์ระกนัภยั
ขดักบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหต้คีวามไปในทางทีเ่ป็นคณุ

แกผู่เ้อาประกนัภยั หรอืผูรั้บประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยั

หากมขีอ้ความตา่งจากทีน่ายทะเบยีนเห็นชอบ
ใหถ้อืวา่ “สญัญาสมบรูณ์” สว่นจะบงัคบัอยา่งไรแลว้แตผู่เ้อาประกนัภยัจะเลอืก
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➢ อตัราเบีย้ประกนัภยั

➢ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบยีน

➢ อตัราเบีย้ประกนัภยัทีน่ายทะเบยีนเห็นชอบไวแ้ลว้ 
เมือ่นายทะเบยีนเห็นสมควรหรอืเมือ่บรษิทัประกนั
ชวีติรอ้งขอ นายทะเบยีนจะส ัง่ใหเ้ปลีย่นอตัราน ัน้
เสยีใหมก็่ได ้ซึง่ไมก่ระทบกระเทอืนตอ่กรมธรรมท์ี่
ไดใ้หค้วามเห็นชอบไวก้อ่นแลว้

หา้มมใิห ้ ออกกรมธรรมป์ระกนัภัยโดยระบจุ านวนเงนิอนัพงึใชใ้หเ้ป็นเงนิตรา
ตา่งประเทศ แกผู่เ้อาประกนัภัยหรอืผูรั้บผลประโยชน์
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ขอ้หา้มในการด าเนนิงานของบรษิทั

1. ประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยั

2. ลดทนุโดยมไิดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากนายทะเบยีนโดยความเห็นชอบ   
ของรัฐมนตรี

3. จา่ยเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใดใหแ้ก่ กรรมการ ผูจั้ดการ ทีป่รกึษา พนักงาน 
หรอืลกูจา้งของบรษัิทเพือ่เป็นคา่นายหนา้ หรอืคา่ตอบแทนส าหรับ หรอื
เนือ่งจากธรุกจิหรอืการกระท าใดๆ เวน้แตเ่ป็นการจา่ยบ าเหน็จ เงนิเดอืน 
โบนัส หรอืเงนิอยา่งอืน่ทีพ่งึจา่ยตามปกติ

4. จา่ยเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใดใหแ้กต่วัแทนประกนัชวีติหรอืนายหนา้ประกนั
ชวีติ นอกเหนอืจากเงนิคา่จา้งหรอืบ าเหน็จทีพ่งึจา่ยตามปกติ

5. จา่ยเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใดลว่งหนา้ใหแ้กบ่คุคลใดเป็นคา่นายหนา้
หรอืคา่ตอบแทนส าหรับงานทีจ่ะท าใหแ้กบ่รษัิท
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ขอ้หา้มในการด าเนนิงานของบรษิทั
6. จา่ยเงนิคา่บ าเหน็จใหแ้กบ่คุคลทีช่ว่ยใหม้กีารท าสญัญาประกนัชวีติ ซึง่

มใิชต่วัแทนแทนประกนัชวีติหรอืนายหนา้ประกนัชวีติ

7. ซือ้หรอืมไีวซ้ ึง่อสงัหารมิทรัพย ์เวน้แต่

❑ ใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบธุรกจิ

❑ ใชเ้พือ่สวสัดกิารของพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทัประกนัชวีติตามสมควร

❑ เป็นอสงัหารมิทรพัยท์ ีบ่รษิทัประกนัชวีติไดม้าจากการรบัช าระหนี้

8. ใหผ้ลประโยชนเ์ป็นพเิศษแกผู่เ้อาประกนัภยั หรอืผูรั้บประโยชนต์าม
กรมธรรม ์นอกเหนอืจากความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั

9. รับช าระเบีย้ประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัต า่กวา่จ านวนทีต่อ้งช าระ

10. ตัง้หรอืมอบหมายบคุคลอืน่นอกจากตวัแทนประกนัชวีติ นายหนา้ประกนั
ชวีติ หรอืพนักงานของบรษัิทซึง่มหีนา้ทีเ่กีย่วกบัการรับเงนิเป็นผูรั้บช าระ
เบีย้ประกนัภยั
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ขอ้หา้มในการด าเนนิงานของบรษิทั

11. ออกกรมธรรมโ์ดยไมม่ลีายมอืชือ่ของกรรมการผูม้อี านาจผกูพันบรษัิประกนัภยั 
และไมไ่ดป้ระทับตราของบรษัิทตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้หรอืไมม่ลีายมอืชือ่ของ
ผูจั้ดการสาขาของบรษัิทตา่งประเทศตามทีร่ะบไุวใ้นใบอนุญาตประกอบธรุกจิ
ประกนัชวีติ

12. โฆษณาจงูใจอนัเป็นเท็จหรอืเกนิความเป็นจรงิเกีย่วกบัการประกนัชวีติ
หรอืธรุกจิประกนัชวีติของบรษัิท

13. ตัง้หรอืมอบหมายบคุคลอืน่นอกจากนายหนา้ประกนัชวีติของบรษัิทไปชีช้อ่ง
ใหบ้คุคลท าสญัญาประกนัชวีติกบับรษัิท ทัง้นี ้เวน้แตเ่ป็นการกระท าของ 
กรรมการ พนักงาน หรอื ลกูจา้งของบรษัิทซึง่กระท าการในนาม
บรษัิท 

14. ขายหรอืใหอ้สงัหารมิทรัพยใ์ดๆ หรอืสงัหารมิทรัยพท์ีม่ลูคา่รวมกนัสงูกวา่ทีน่าย
ทะเบยีนก าหนดแกก่รรมการบรษัิท หรอืซือ้ทรัพยส์นิจากกรรมการบรษัิท ทัง้นี ้
รวมถงึบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการบรษัิทตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 
เวน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมจากคณะกรรมการบรษัิทและไดรั้บความเห็นชอบ
จากนายทะเบยีน
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การก ากบัการด าเนนิงาน

1. ใหบ้รษัิทจัดท าสมดุทะเบยีนและสมดุบญัชเีกีย่วกับธรุกจิของบรษัิทตามแบบและรายการ
ทีน่ายทะเบยีนก าหนด...ลงรายการ ไมช่า้กวา่ 7 วัน นับแตว่ันมเีหตจุะลงรายการใหบ้รษัิท
เก็บรักษาสมดุทะเบยีนและสมดุบญัชไีวท้ีส่ านักงานของบรษัิทไมน่อ้ยกวา่ 10 ปี นับแตล่ง
รายการครัง้สดุทา้ย

2. บรษัิทตอ้งจัดสง่รายงานประจ าปีแสดงฐานะทางการเงนิและกจิการของบรษัิทส าหรับรอบ
ปีปฏทินิทีล่ว่งมาแลว้ตอ่นายทะเบยีนตามแบบและรายการทีน่ายทะเบยีนก าหนดภายใน
ระยะเวลา 5 เดอืน นับแตว่ันสิน้ปีปฏทินิ

3. ผูม้สีว่นไดเ้สยีจะขอตรวจดสูมดุทะเบยีนตามมาตรา 40 เฉพาะรายการทีต่น
เกีย่วขอ้งหรอืจะขอใหบ้รษัิทคดัส าเนารายการดงักลา่วโดยรับรองวา่ถกูตอ้งดว้ยก็
ได ้ทัง้นี ้ตอ้งเสยีคา่บรกิารตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด

4. บรษัิททีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกนัชวีติ จะควบกบับรษัิทจ ากัด หรอืบรษัิทมหาชนจ ากดัอืน่              
ได ้หากควบกบับรษัิททีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิประกนัชวีติดว้ยกนั   และเมือ่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงับรษัิทประกนัชวีติลงทนุประกอบธรุกจิอืน่  
ได ้ตามทีรั่ฐมนตรกี าหนด
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การตรวจสอบฐานะทางการเงนิและกจิการของบรษิทั

-เขา้ไประหวา่งเวลาท าการเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิและเอกสาร
จากกรรมการผูจ้ดัการ  ทีป่รกึษา  พนกังาน  ลกูจา้งของ

บรษิทัได้

-เขา้ไปตรวจสอบ  ประเมนิ  สมดุบญัช ี เอกสาร  ดวงตราหรอื
หลกัฐานเกีย่วกบัสนิทรพัย ์หนีส้นิของบรษิทั ในระหวา่ง
เวลาท าการ หรอืระหวา่งพระอาทติยข์ ึน้และพระอาทติยต์ก

-ส ัง่ใหบ้รษิทั หรอืผูเ้ก ีย่วขอ้ง สง่เอกสาร หลกัฐาน

-เรยีกกรรมการผูจ้ดัการ  ทีป่รกึษา  พนกังาน  หรอืลกูจา้งของ
บรษิทัมาใหถ้อ้ยค า หรอืจะส ัง่ใหบ้คุคลดงักลา่วยืน่ค าชีแ้จง
ขอ้เท็จจรงิตามทีต่อ้งการได้

นายทะเบยีนและพนกังานเจา้หนา้ที ่ ทีร่ฐัมนตรแีตง่ต ัง้มอี านาจ
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กรรมการ
บรษิทั

มสีญัชาตไิทย
ไมต่ า่กวา่ 3

ใน 4

บคุคลซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยถอืหุน้
ไดถ้งึรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้
ทีม่สีทิธ ิออกเสยีงและจ าหน่าย 

แลว้ทัง้หมด

คปภ.

กรรมการบรษิทั
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การใหบ้คุคลซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยถอืหุน้ไดถ้งึ
รอ้ยละสีส่บิเกา้ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
และจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากบคุคลใด

ก. คณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิ
การประกอบธรุกจิประกนัภัย

ข. รัฐมนตรผีูรั้กษาการตามพระราชบัญญัตนิี้
ค. รัฐมนตรผีูรั้กษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้

โดยไดรั้บอนุมัตจิากคณะรัฐมนตรี
ง. นายทะเบยีน
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ขอ้ใดถกูตอ้งเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัประกนัชวีติ ตาม
พระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ

โดยพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551

ก. ตอ้งมกีรรมการสญัชาตไิทยไมต่ า่กวา่สามในสีข่อง
จ านวนกรรมการทัง้หมด

ข. บคุคลซึง่ไมม่สีญัชาตไิทยถอืหุน้ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละยีส่บิสี่

ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงและจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด

ค. ตอ้งมกีรรมการสญัชาตไิทยไมต่ า่กวา่สองในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด

ง. กรรมการบรษัิทจะตอ้งเป็นมปีระสบการณ์ดา้นการประกัน
ชวีติมาไมน่อ้ยกวา่2 ปี
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การเพกิถอนใบอนญุาตประกอบธุรกจิประกนัชวีติ

หยดุประกอบธรุกจิประกนัชวีติโดยไมม่เีหตผุลอนัควร

ประวงิการจา่ยเงนิทีต่อ้งใชต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืประวงิการคนื
เบีย้ประกนัภยัทีต่อ้งจา่ยหรอืคนื โดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร หรอืจา่ย 
หรอืคนืไปโดยไมส่จุรติ

ประกอบธรุกจิประกนัชวีติตอ่ไปจะท าใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่เ้อา
ประกนัภยัหรอืประชาชน

รฐัมนตรีมอี านาจสัง่เพกิถอน ถา้ปรากฏวา่บรษัิท

ประวงิการใชเ้งนิ : การถว่งเวลาในการชดใชค้า่สนิไหมทดแทนลา่ชา้หรอืไมป่ระสงคท์ี่
จะจา่ยคา่สนิไหม  หรอืจา่ยไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์

ปรบัไมเ่กนิหา้แสนบาท และถา้เป็นความผดิตอ่เนือ่ง
ใหป้รบัอกีไมเ่กนิวนัละสองหมืน่บาท ตลอดเวลาทีย่งัฝ่าฝืนอยู่
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ตวัแทน

นายหนา้

ผูซ้ ึง่บรษัิทมอบหมายใหท้ าการชกัชวนให ้
บคุคลท าสญัญาประกนัชวีติกบับรษัิท

ผูซ้ ึง่ชีช้อ่งหรอืจัดการใหบ้คุคลท าสญัญา
ประกนัชวีติกบับรษัิท โดยกระท าเพือ่บ าเหน็จ 
เนือ่งจากการนัน้

ตวัแทน นายหนา้

ชกัชวน ชีช้อ่ง

▪ มสีทิธริบัเบีย้ประกนัภยัในนามบรษิทั
▪ ท าสญัญาประกนัชวีติในนามบรษิทั   
ไดเ้มือ่มหีนงัสอืมอบอ านาจ

รบัเบีย้ประกนัภยัในนามบรษิทั             
เมือ่มหีนงัสอืมอบอ านาจ

บคุคลธรรมดา บคุคลธรรมดา / นติบิคุคล
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“ นายหนา้ประกนัชวีติ” ตาม พ.ร.บ.ประกนัชวีติ ฯ หมายถงึ

ก. ผูซ้ ึง่ชีช้อ่งหรอืจัดการใหบ้คุคลท าสญัญาประกนัชวีติกบับรษัิท โดย
กระท าเพือ่บ าเหน็จเนือ่งจากการนัน้

ข. ผูซ้ ึง่บรษัิทมอบหมายใหท้ าการชกัชวนใหบ้คุคลท าสญัญาประกนั
ชวีติกบับรษัิท

ค. ผูซ้ ึง่จัดการใหบ้คุคลท าสญัญาประกนัชวีติกบับรษัิท

ง. ผูช้ ีช้อ่งใหบ้คุคลท าสญัญาประกนัชวีติกบับรษัิท
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คณุสมบตัขิองผูข้อรบัใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ (บคุคลธรรมดา)

1. บรรลนุติภิาวะ ( 20ปี บรบิรูณ์ หรอืจดทะเบยีนสมรส ต ัง้แตอ่าย ุ17 ปีขึน้ไป )

2. มภีมูลิ าเนาในประเทศไทย

3. ไมเ่ป็นคนวกิลจรติหรอืจติฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ

4. ไมเ่คยตอ้งโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคกุ ในความผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ี่
กระท าโดยทจุรติ เวน้แตไ่ดพ้น้โทษมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี กอ่นวนัขอรบัใบอนุญาต

5. ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย

6.  - ไมเ่ป็นนายหนา้ประกนัชวีติ (กรณีขอรบัใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชวีติ)
- ไมเ่ป็นตวัแทนประกนัชวีติ (กรณีขอรบัใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ)

7. ไมเ่คยถกูเพกิถอนใบอนุญาตเป็นตวัแทนประกนัชวีติหรอืนายหนา้ประกนัชวีติ  
ในระยะเวลา 5 ปี กอ่นวนัขอรบัใบอนุญาต

8. ไดร้บัการศกึษาวชิาประกนัชวีติจากสถาบนัการศกึษาทีน่ายทะเบยีนประกาศก าหนด
หรอืสอบความรูเ้ก ีย่วกบัการประกนัชวีติไดต้ามหลกัสตูรทีน่ายทะเบยีนประกาศก าหนด

ยกเวน้ : ปรญิญาเอก 6 หน่วยกติ / ปรญิญาโท 10 หน่วยกติ / ปรญิญาตร ี12 หน่วยกติ
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พระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2535 แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ (ฉบบัที่ 2)     
พ.ศ. 2551 ไดก้ าหนดคณุสมบตัใินเรือ่งอายขุองผู ้
ขอรบัใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชวีติและนายหนา้
ประกนัชวีติไวด้งันี้

ก. มอีาย ุ17 ปี บรบิรูณ์
ข. มอีาย ุ20 ปี บรบิรูณ์
ค. บรรลนุติภิาวะ
ง. ไมม่ขีอ้ใดถกู
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นายสนธยา อาย ุ18 ปี ตาบอดต ัง้แตก่ าเนดิ สนธยา
จะเป็นนายหนา้ประกนัชวีติไดห้รอืไม่

ก.  ไมไ่ด ้เพราะพกิารตาบอดจงึขาดคณุสมบตั ิ
ข.  ไมไ่ดเ้พราะยงัไมบ่รรลนุติภิาวะ
ค.  ได ้หากผา่นการสอบความรูเ้ก ีย่วกบัการ

ประกนัชวีติ
ง.  ได ้หากผูป้กครองยนิยอม
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2 31

ตอ้งแสดง
ใบอนุญาตเป็น
นายหนา้ประกนั
ชวีติทกุคร ัง้ทีม่กีาร
ชีช้อ่งใหบ้คุคลท า
สญัญาประกนัภยั 
หรอืรบัเบีย้
ประกนัภยั

มสีทิธริบัช าระเบีย้
ประกนัภยัในนาม
บรษิทั และตอ้งออก
เอกสารการรบัเงนิ
ของบรษิทัทกุคร ัง้ที่
รบัเบีย้ประกนัภยัใน
นามบรษิทั

หา้มน าขอ้ความ 
ภาพโฆษณา 
หนงัสอืชกัชวนที่
ไมไ่ดร้บัความ
เห็นชอบจากบรษิทั
ไปใชใ้นการ
ชกัชวน

ฝ่าฝืน ปรบัไมเ่กนิ 30,000 บาท                                                                                 
ถา้เสยีหายแกบ่รษิทั ประชาชน จ าคกุไมเ่กนิ 3 เดอืน                                

ปรบัไมเ่กนิ 30,000 บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั

➢ แนวทางปฏบิตังิานขาย
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ใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

▪ เป็นสทิธเิฉพาะตวัของผูรั้บอนุญาต ซึง่ตอ้งไดรั้บจาก นายทะเบยีน

▪ การยืน่ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ ตอ้ง ระบวุา่เป็น
นายหนา้ของบรษัิทประกนัชวีติใด

▪ ใบอนุญาตมอีาย ุ1 ปีนับจากวนัทีอ่อก (ไมส่ามารถขอรับใบอนุญาต
เป็นแบบตลอดชพีได)้ และจะตอ้งยืน่ขอตอ่อายภุายใน 2 เดอืนกอ่น
สิน้อายุ เชน่

3 ก.ย. 59 2 ก.ย. 60

ออกบตัร บตัรหมดอายุ

ชว่งตอ่บตัร 2 ก.ค. – 2 ก.ย. 60 
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นายหนา้ประกนัชวีติ ทีป่ระสงคจ์ะยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาต 
จะตอ้งยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่นสิน้อายเุป็นเวลาเทา่ใด

ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 1 เดอืน
ง. 2 เดอืน



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

▪ กรณีเป็นนายหนา้ประกันชีวิตบริษัทใดอยู่แลว้สามารถยื่น
ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหนา้ไดอ้ีก  แต่ตอ้งยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตเป็นนายหนา้กับบริษัทใหม่ พรอ้มดว้ยหนังสอื
แสดงความตอ้งการของบรษัิทใหม ่พรอ้มดว้ยหนังสอืยนิยอม
ของบรษัิทเดมิ

การตอ่ใบอนุญาต

การตอ่อายบุตัร อายบุตัร คา่ธรรมเนยีม

คร ัง้ที ่1 และ 2 1 ปี 200 บาท

คร ัง้ที ่3 เป็นตน้ไป 5 ปี 800 บาท

อตัราคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาตฯ ก าหนดโดย กฎกระทรวง

ใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ
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1. ฝ่าฝืนบทบญัญตัแิหง่ พ.ร.บ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.
ประกนัชวีติ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551

2. ขาดคณุสมบตัใินการเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

3. ด าเนนิงานท าใหเ้กดิ หรอือาจท าใหเ้กดิความเสยีหาย แก่

นายทะเบยีนส ัง่เพกิถอนใบอนญุาต และตอ้งแจง้ค าส ัง่ใหผู้น้ ัน้ทราบ 
หากปรากฏแกน่ายทะเบยีนวา่ผูน้ ัน้

ผูเ้อาประกนัชวีติ  ผูร้บัประโยชนต์ามกรมธรรม ์
หรอืประชาชนท ัว่ไป

การเพกิถอนใบอนุญาต
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การอทุธรณค์ าส ัง่นายทะเบยีน

1 ก.ย. 55 16 ก.ย. 55
เพกิถอน ยืน่อทุธรณ์

ภายใน 15 วัน คปภ.

มสีทิธอิทุธรณ์ตอ่ 

คณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.)
ภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีไ่ดท้ราบค าสัง่ เชน่
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นติบิคุคลอาจขอรบัใบอนญุาตเป็น  

นายหนา้ประกนัชวีติ 

1. นติบิคุคลน ัน้มสี านกังานในประเทศ
ไทย

2. กจิการดงักลา่วอยูใ่นขอบเขต
วตัถปุระสงคข์องนติบิคุคลน ัน้

นติบิคุคลน ัน้มพีนกังานหรอืลกูจา้งทีไ่ดร้บั
ใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติ
ตามพระราชบญัญตันิีเ้ป็นผูก้ระท าการ
แทนนติบิคุคลดงักลา่ว

นติบิคุคลน ัน้ตอ้งไมเ่คยถกูเพกิถอน
ใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชวีติใน
ระยะเวลาหา้ปีกอ่นวนัขอรบัใบอนุญาต
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➢ หากบรษิทัประกนัชวีติก าหนดอตัราเบีย้
ประกนัภยั โดยไมข่อรบัความเห็นชอบจาก
ผูท้ ีม่อี านาจ 

ระวางโทษปรบั
ไมเ่กนิสามแสนบาท

➢ การเปิดกจิการรบัประกนัภยั โดยไมไ่ดร้บั
ใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชวีติ 

ระวางโทษ
จ าคกุต ัง้แตส่องปีถงึหา้ปี หรอื

ปรบัต ัง้แตส่องแสนบาท
ถงึหา้แสนบาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั

➢ กระท าการรบัประกนัภยัโดยท าสญัญา
ประกนัภยักบับคุคลใด ๆ โดยไมไ่ดร้บั
ใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัชวีติ

จ าคกุต ัง้แตส่องปีถงึหา้ปี หรอื
ปรบัต ัง้แตส่องแสนถงึหา้แสนบาท

➢ บรษิทัประกนัชวีติโฆษณาจงูใจอนัเป็นเท็จหรอื
เกนิความจรงิเกีย่วกบับรษิทัประกนัชวีติหรอื
ธุรกจิประกนัชวีติของบรษิทั

ระวางโทษปรบัไมเ่กนิหา้แสนบาท

บทก าหนดโทษของบรษิทัประกนัชวีติ
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➢ บรษิทัประกนัชวีติประวงิการใชเ้งนิแกผู่เ้อา
ประกนัภยั หรอื ผูร้บัประโยชนต์ามกรมธรรม์
ประกนัภยัหรอืประวงิการคนืเบีย้ประกนัภยัที่
ตอ้งจา่ยหรอืคนืโดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร
หรอืจา่ยหรอืคนืไปโดยไมส่จุรติ

ปรบัไมเ่กนิหา้แสนบาท 
และถา้เป็นความผดิตอ่เนือ่งให้
ปรบัอกีไมเ่กนิวนัละสองหมืน่บาท

ตลอดเวลาทีย่งัฝ่าฝืนอยู่

➢ บรษิทัประกนัชวีติน ากรมธรรมป์ระกนัภยั 
เอกสารประกอบ หรอื แนบทา้ยกรมธรรม์
ประกนัภยัออกใหแ้กผู่เ้อาประกนัภยั
โดยไมข่อรบัความเห็นชอบจากผูท้ ีม่อี านาจ 

ระวางโทษ
ปรบัไมเ่กนิสามแสนบาท

บทก าหนดโทษของบรษิทัประกนัชวีติ



หลักสตูรอบรมสอบใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชวีติ พระราชบญัญัตปิระกันชวีติ

➢ ขายประกนัชวีติกอ่นไดร้บัใบอนุญาต
เป็นนายหนา้ประกนัชวีติ

จ าคกุไมเ่กนิหกเดอืน หรอื
ปรบัไมเ่กนิ

หา้หมืน่บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั

➢ นายหนา้ประกนัชวีติ ยา้ยส านกังาน
แตม่ไิดแ้จง้ตอ่นายทะเบยีนภายใน
5 วนันบัแตว่นัทีย่า้ย 

ปรบัไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท

➢ นายหนา้ประกนัชวีติไมแ่สดงใบอนุญาต
การเป็นนายหนา้ทกุคร ัง้ทีม่กีารชีช้อ่งให้
บคุคลท าสญัญาประกนัชวีติหรอืรบัเบีย้
ประกนัภยัในนามบรษิทัประกนัชวีติ

ปรบัไมเ่กนิสามหมืน่บาท

➢ ไมอ่อกเอกสารแสดงการรบัเงนิของบรษิทั
ประกนัชวีติเมือ่มกีารรบัเบีย้ประกนัภยั
ในนามของบรษิทัประกนัชวีติ 

ปรบัไมเ่กนิสามหมืน่บาท

บทก าหนดโทษของนายหนา้ประกนัชวีติ
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➢ นายหนา้ประกนัชวีติไมแ่สดงใบอนุญาตการ
เป็นนายหนา้และกระท าการชกัชวนใหบ้คุคล
ท าสญัญาประกนัชวีติหรอืรบัเบีย้ประกนัภยั
ในนามของบรษิทัประกนัชวีติ ซึง่เป็นเหตใุห้
เกดิความเสยีหายแกบ่รษิทัประกนัชวีติหรอื
ผูเ้อาประกนัภยั

จ าคกุไมเ่กนิสามเดอืน หรอื
ปรบัไมเ่กนิ

สามหมืน่บาทหรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั

➢ ผูใ้ดขดัขวางหรอืไมอ่ านวยความสะดวกแก่
นายทะเบยีนหรอืพนกังานเจา้หนา้ที ่หรอื
ฝ่าฝืนค าส ัง่นายทะเบยีนหรอืพนกังาน
เจา้หนา้ที่

จ าคกุไมเ่กนิหนึง่เดอืน หรอื
ปรบัไมเ่กนิ

หนึง่หมืน่บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั

➢ นายหนา้ประกนัชวีติผูใ้ดท าสญัญาประกนั
ชวีติ โดยไมไ่ดร้บัมอบอ านาจเป็นหนงัสอืจาก
บรษิทัประกนัชวีติ 

จ าคกุไมเ่กนิสองปี หรอื
ปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท หรอื 

ท ัง้จ าท ัง้ปรบั

บทก าหนดโทษของนายหนา้ประกนัชวีติ
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หากนายหนา้ประกนัชวีติไมอ่อกเอกสารแสดงการรบัเงนิ
ของบรษิทัประกนัชวีติเมือ่มกีารรบัเบีย้ประกนัภยัในนาม

ของบรษิทัประกนัชวีติ ตอ้งมโีทษดงันี้

ก. ปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท

ข. ปรับไมเ่กนิสองหมืน่บาท

ค. ปรับไมเ่กนิสามหมืน่บาท

ง. ปรับไมเ่กนิสีห่มืน่บาท
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ผูท้ ีข่ายประกนัชวีติกอ่นไดร้บัใบอนญุาตเป็นนายหนา้
ประกนัชวีติมโีทษอยา่งไร

ก. จ าคกุไมเ่กนิสามเดอืน

ข. ปรับไมเ่กนิสามหมืน่บาท

ค. จ าคกุไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรับไมเ่กนิหา้หมืน่บาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ

ง. จ าคกุไมเ่กนิสามเดอืน หรอืปรับไมเ่กนิหา้หมืน่บาท 

หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ
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หากนายหนา้ประกนัชวีติไมแ่สดงใบอนญุาตการ
เป็นนายหนา้และกระท าการชีช้อ่งใหบ้คุคลท า

สญัญาประกนัชวีติหรอืรบัเบีย้ประกนัภยัในนามของ
บรษิทัประกนัชวีติ ซึง่เป็นเหตใุหเ้กดิความเสยีหาย

แกบ่รษิทัประกนัชวีติหรอืผูเ้อาประกนัภยัตอ้งมโีทษ
ดงันี้

ก. จ าคกุไมเ่กนิหกเดอืน

ข. จ าคกุไมเ่กนิหนึง่ปี

ค. จ าคกุไมเ่กนิสองเดอืนหรอืปรับไมเ่กนิสองหมืน่ 

บาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรับ

ง. จ าคกุไมเ่กนิสามเดอืนหรอืปรับไมเ่กนิสามหมืน่
บาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรับ
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กองทนุประกนัชวีติ

1. คุม้ครองเจา้หนีซ้ ึง่มสีทิธไิดรั้บช าระหนีท้ีเ่กดิจากการเอาประกนัภยั 
ในกรณีบรษัิทลม้ละลายหรอืถกูเพกิถอนใบอนุญาต

ไมเ่กนิมลูคา่หนีท้ีเ่กดิจากการเอาประกนัภยั ไมเ่กนิหนึง่ลา้นบาท

คณะกรรมการเป็นผูก้ าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการจา่ยเงนิ     
จากกองทนุประกนัชวีติ ใหแ้กเ่จา้หนีต้ามสญัญาประกนัภยั

2.  พัฒนาธรุกจิประกนัชวีติใหม้คีวามมัน่คงและมเีสถยีรภาพ

นติบิคุคล
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ
สง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั

แยกจาก
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ใหบ้ริษัทน าส่งเงนิกองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศก าหนด    
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของเบี้ยประกันภัยที่บรษัิทไดรั้บในรอบระยะเวลา        
6 เดอืนกอ่นหนา้งวดทีต่อ้งน าสง่เงนิเขา้กองทนุ

ในกรณีที่กองทุนมีเงินและทรัพย์ส ินเพียงพอที่จะด าเนินการตาม
วัตถุประสงคแ์ลว้ อาจมกีารประกาศ   ลดอัตราหรอืงดการน าเงนิสง่เขา้
กองทนุประกนัชวีติได ้

บรษัิทประกันชวีติรายใดไม่น าสง่เงนิเขา้กองทุนประกันชวีติใหถู้กตอ้ง
และครบถว้น ตอ้งเสยีเงนิเพิม่ในอัตรารอ้ยละ 1.5 ตอ่เดอืนของจ านวน
เงนิทีบ่รษัิทนัน้น าสง่ไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น

ในระหว่างทีบ่รษัิทประกันชวีติไม่น าเงนิเขา้กองทุนประกันชวีติหรือไม่
ช าระเพิม่เตมิ นายทะเบยีนตอ้งมคี าสัง่หา้มบรษัิทประกนัชวีติด าเนนิการ
ขยายธรุกจิ

การน าสง่เงนิเขา้กองทนุประกนัชวีติ
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ประกอบดว้ย

1. เงนิและทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บโอนจากกองทนุเพือ่
พัฒนาธรุกจิประกนัชวีติ

2. เงนิทีบ่รษัิทประกนัชวีติตอ้งน าสง่เขา้กองทนุ

3. เงนิคา่ปรับทีค่ณะกรรมการเปรยีบเทยีบหลัง
หกัเงนิสนิบนรางวลัและคา่ใชจ้า่ย

4. เงนิทีพ่น้ก าหนดอายคุวาม (น าสง่ภายใน 1 เดอืน)

กองทนุประกนัชวีติ
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ขอบเขตอ านาจกระท ากจิการของกองทนุประกนัชวีติ

1
ใหบ้ริษัทประกันชีวิตกูย้ืมเงินเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนนิการตามวตัถปุระสงคข์องกองทนุประกนัชวีติ

2 ลงทนุหาประโยชนจ์ากทรัพยส์นิของกองทนุประกนัชวีติ

3 ก่อตัง้สิทธิ หรือกระท านิติกรรมใดๆ ทัง้ในและนอก
ราชอาณาจักร
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บรษัิทประกนัชวีติจะตอ้งน าสง่เงนิเขา้กองทนุตามอตัรา
ทีค่ณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตร ีทัง้นีอ้ตัราดังกลา่ว
จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนเทา่ใดของเบีย้ประกนัภัยทีบ่รษัิท
ประกนัชวีติไดรั้บในรอบระยะเวลาหกเดอืนกอ่นงวดทีจ่ะตอ้ง
น าเงนิสง่เขา้กองทนุ

ก. รอ้ยละ 0.2
ข. รอ้ยละ 0.3
ค. รอ้ยละ 0.4
ง. รอ้ยละ 0.5
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ขอ้ใดถกูตอ้งเกีย่วกบัสถานะของกองทนุประกนัชวีติ

ก. เป็นหน่วยงานหนึง่ของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
และสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั

ข. เป็นนติบิคุคลแยกจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
และสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั

ค. เป็นสว่นราชการหรอืรัฐวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ย
วธิกีารงบประมาณ

ง. ถกูทัง้ ก และ ค


