
ระเบียบกองทุนประกันชีวิต 
ว่าดว้ยการขอรับและการจ่ายจ านวนเงนิตามกรมธรรม์ประกนัภัยที่ล่วงพ้นอายุความ 

พ.ศ.  2564 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  86/3  (2)  และ  (6)  แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  2535   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2558  ประกอบมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต  ครั้งที่  9  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2564  คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนประกันชีวิตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย  ครั้งที่  12  เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2564  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกองทุนประกันชีวิต  ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายจ านวนเงิน
ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ  พ.ศ.  2564” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(๑) ระเบียบกองทุนประกันชีวิต  ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายจ านวนเงินตามกรมธรรม์

ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
(๒) ระเบียบกองทุนประกันชีวิต  ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายจ านวนเงินตามกรมธรรม์

ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนประกันชีวิต  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
“บริษัท”  หมายความว่า  บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต  ตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการประกันชีวิต  และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนญุาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรด้วย 

“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต 
“ผู้จัดการกองทุน”  หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต 
“ผู้ยื่นค าขอ”  หมายความว่า  ผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประโยชน์  ทายาทของผู้เอาประกันภัย  

หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิตามกฎหมายในการขอรับจ านวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ  
ที่ได้ยื่นค าขอต่อกองทุน 

ข้อ 5 ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิขอรับจ านวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ   
ซึ่งบริษัทได้น าส่งเข้ากองทุนตามความในมาตรา  52  แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  2535  
จากกองทุนได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่ล่วงพ้นอายุความ 

ผู้ยื่นค าขอที่มีสิทธิขอรับจ านวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ  ตามวรรคหนึ่ง
ไม่อาจเรียกให้กองทุนชดใช้ดอกเบี้ยใด ๆ  ได้ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ข้อ 6 ผู้ยื่นค าขอตามข้อ  5  อาจยื่นค าขอรับจ านวนเงนิตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายคุวาม   
โดยยื่นค าขอที่ส านักงานกองทุน  หรือยื่นค าขอในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ทั้งนี้  ตามแบบ 
และวิธีการที่ผู้จัดการกองทุนก าหนด 

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอประสงค์จะยื่นค าขอในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ให้ยื่นค าขอ 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ทางเว็ปไซต์  (Web  Site)  ของกองทุนประกันชีวิต  www.lifeif.or.th  
โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน  (Username)  และรหัสผ่าน  (Password)  ที่ได้รับจากการลงทะเบียนเข้าใช้งาน
ระบบตรวจสอบสิทธิและขอรับเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ 

กรณียื่นค าขอในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   ชื่อผู้ใช้งาน  (Username)  และรหัสผ่าน  
(Password)  ตามวิธีการในวรรคหนึ่ง   ถือเป็นหลักฐานแสดงการลงลายมือชื่อ  การยืนยันตัวตน   
และการรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นค าขอ 

ข้อ 8 การติดต่อผู้ยื่นค าขอไปยังที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  หรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(Email  Address)  ที่ผู้ยื่นค าขอแจ้งไว้  ถือว่าเป็นการติดต่อโดยชอบ   

กรณีกองทุนมีการติดต่อไปยังผู้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการหรือไม่แจ้งเหตุขัดข้องภายใน  30  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ให้กองทุนยุติ  
การด าเนินการตามค าขอและถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์ขอรับเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความคืน   
ตามค าขอที่ได้ยื่นไว้นั้น  แต่ไม่ตัดสิทธิการยื่นค าขอใหม่ภายในระยะเวลาตามข้อ  5 

ข้อ 9 เมื่อได้รับค าขอรับจ านวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความคืนตามขอ้  6  
ให้เจ้าหน้าที่กองทุนพิจารณา  ตรวจสอบข้อมูล  เอกสารหลักฐาน  และท าความเห็นเสนอต่อผู้จัดการกองทุน 

ข้อ 10 ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามค าขอรับจ านวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย 
ที่ล่วงพ้นอายุความคืนตามข้อ  6  ได้แก่ 

(๑) ผู้จัดการกองทุนวงเงินไม่เกิน  ๒00,๐๐๐  บาท  ต่อราย   
(๒) คณะกรรมการบริหารกองทุน  ไม่จ ากัดวงเงิน 
ในกรณีที่มีการอนุมัติการจ่ายเงินตาม  (๑)  แล้ว  ให้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือทราบ 
ข้อ ๑1 เมื่อมีการอนุมัติการจ่ายเงินแล้ว  ให้กองทุนจ่ายโดยโอนทางธนาคาร  หรือโดยวิธีอื่น

ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 
ข้อ ๑2 ค าขอที่ยื่นต่อกองทุนไว้ก่อนวันที่ระเบียบนีใ้ช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามระเบียบกองทนุ

ประกันชีวิต  ว่าด้วยการขอรับจ านวนเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพันอายุความ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จนเสร็จสิ้น  ส่วนอ านาจในการอนุมัติการจ่ายเงิน 
ให้เป็นไปตามข้อ  10  แห่งระเบียบนี้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุน  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 
กฤษฎา  จีนะวิจารณะ 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนประกนัชวีิต 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๐๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๕




