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ยกเลิกการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ COVID-19  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.)  
ออกหนังสือ ค ำสัง่นำยทะเบียนที่ 38/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2564 เร่ือง 
ให้ยกเลิกเงื่อนไขกำรใช้สทิธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยั โดยบริษัทในกรมธรรม์
ประกนัภยั COVID-19 ส ำหรบับริษัทประกนัวินำศภัย โดยมใีจควำมส ำคญัในข้อ 
3 ระบุว่ำ “ข้อ 3 ให้ยกเลิกเงื่อนไขกำรใช้สทิธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดย
บริษัทส ำหรบักรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้รบัควำมเห็นชอบจำก
นำยทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอำ
ประกันภัยก่อนวันที่มีค ำสัง่น้ีและยังคงมีผลใช้บังคับ” ทัง้น้ี อำศัยอ ำนำจตำม 
ควำมในมำตรำ 29 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ .ศ. 2535 
บัญญัติว่ำ “แบบและค ำขอที่นำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบไว้แล้วตำมวรรค
หน่ึง เมื่อนำยทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทร้องขอ นำยทะเบียนจะสัง่ให้
แก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกแบบ หรือข้อควำมนั้นบำงส่วนหรือ
ทัง้หมดก็ได้”  
 
จำกหนังสอืค ำสัง่นำยทะเบียนดังกล่ำว ท ำให้บริษัทประกันวินำศภยัไม่สำมำรถ
ยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยั COVID-19 ได้  
 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


กฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าท าศพออกให้ภายใต้กองทุนเงินทดแทนเพ่ิม
เป็น 50,000 บาท 
ส ำนักงำนประกนัสงัคม กระทรวงแรงงำน ได้ออกกฎกระทรวงก ำหนดอตัรำค่ำท ำ
ศพที่ให้นำยจ้ำงจ่ำย พ.ศ. 2564 แห่งพระรำชบญัญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซ่ึง
แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติเงินทดแทน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 มกีำรปรับ
เพิม่อตัรำค่ำท ำศพที่ให้นำยจ้ำงจ่ำย จำกเดิม 40,000 บำท ปรบัเพิม่เป็น 50,000 
บำท เมื่อลูกจ้ำงประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ควำมตำย เน่ืองจำกกำร
ท ำงำนหรือป้องกนัรกัษำประโยชน์ให้แก่นำยจ้ำงหรือตำมค ำสัง่ของนำยจ้ำง หรือ
สูญหำย ระหว่ำงท ำงำนหรือปฏิบตัิตำมค ำสัง่ของนำยจ้ำงซ่ึงมีเหตุอันควรเช่ือว่ำ
ลูกจ้ำงถึงแก่ควำมตำยเพรำะประสบเหตุอนัตรำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงท ำงำนหรือ
ปฏิบัติตำมค ำสัง่ของนำยจ้ำงนั้นและให้มีผลใช้บังคับแล้วตัง้แต่ 12 กรกฎำคม 
2564 เป็นต้นไป โดยส ำนักงำนประกันสังคมจะจ่ำยค่ำท ำศพ ให้กบัผู้จดักำรศพ
แทนนำยจ้ำงที่จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทนแล้ว เพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวน 
50,000 บำท และถือว่ำนำยจ้ำงได้จ่ำยเงนิค่ำท ำศพตำมกฎหมำยเรียบร้อยแล้ว 
 
การประกอบธุรกิจให้บริการค ้าประกนัและออกหนังสือค ้าประกนัเงินกู้โดย
สถาบนัการเงินต่างประเทศส าหรบัเงินกู้ในประเทศไทย 
กรณีสถำบันกำรเงินซ่ึงจดทะเบียนที่ต่ำงประเทศจะออกหนังสือค ้ำป ระกัน 
(Standby Letter of Credit) ให้แก่ผู้ให้กู้ ที่เป็นกำรกู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัท ใน
ประเทศไทย (ผู้กู้) กับธนำคำรในประเทศไทย (ผู้ให้กู้)  จะต้องพิจำรณำว่ำหำก
กำรให้บริกำรค ้ำประกนัและออกหนังสอืค ้ำประกนัเงินกู้ดังกล่ำว เป็นเหตุให้หรือ
ส่งผลให้มกีำรด ำเนินงำนส่วนใดส่วนหน่ึงเกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ กำรท ำนิติ
กรรมสัญญำระหว่ำงผู้กู้กับผู้ให้กู้ และได้รับผลตอบแทนหรือประโยชน์อื่น กำร
ปฏิบัติหรือผลที่เกิดขึ้นตำมเงื่อนไขกำรค ้ำประกัน กำรฟ้องร้องคดี และอื่นๆที่
เก่ียวข้อง 
 
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้มีค ำวินิจฉัยว่ำ ในกรณีเช่นน้ีนิติ
บุคคลต่ำงด้ำวประกอบธุรกิจบริกำรค ้ำประกันเงนิกู้ในประเทศไทย และเป็นกำร
ประกอบธุรกิจตำมบญัชีสำมท้ำยตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคน
ต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 นิติบุคคลต่ำงด้ำวต้องได้รับอนุญำตจำกอธิบดีกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ก่อน จึงจะสำมำรถกระท ำได้ 
 
จำกประเด็นค ำวินิจฉัยดังกล่ำว แม้สถำบนักำรเงินมไิด้เข้ำมำด ำเนินกำร หรือ มี
ส่วนใดส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินกำรของสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศในประเทศ
ไทยเลย แต่หนังสอืค ้ำประกันเงินกู้ถูกน ำมำใช้ในประเทศไทย เป็นเหตุให้มีกำร
ท ำนิติกรรมสญัญำระหว่ำงผู้กู้และผู้ให้กู้ในประเทศไทย ก็ถูกพจิำรณำว่ำ เป็นกำร
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซ่ึงจำกแนววินิจฉัยของกรมพฒันำธุรกิจเช่นน้ีย่อม
มผีลกระทบไปยงัผู้ประกอบธุรกิจจ ำนวนมำก 
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Dbriefs 
A series of live, on-
demand and interactive 
webcasts focusing on 
topical tax issues for 
business executives.  

Power of With 
Focus on the power 
humans have with 
machines. 

Tax@hand 
Latest global and 
regional tax news, 
information, and 
resources. 

   
 

 

 
 

    
 

 

Deloitte Thailand | Add as safe sender  
 
About  Deloit te Legal  
 
Deloitte Legal means the legal practices of DTTL member firms, their affiliates or their related entities that provide legal 
services. The exact nature of these relationships and provision of legal services differs by jurisdiction, to allow compliance with 
local laws and professional regulations. Each Deloitte Legal practice is legally separate and independent, and cannot obligate 
any other Deloitte Legal practice. Each Deloitte Legal practice is liable only for its own acts and omissions, and not those of 
other Deloitte Legal practices. For legal, regulatory and other reasons, not all member firms, their affiliates or their related 

entities provide legal services or are associated with Deloitte Legal practices. 
 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their 
related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its  member 
firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect 
of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those 
of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more 
 
Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia  Pacific 
Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 
100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, 

Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo. 
 

mailto:aloh@deloitte.com
https://www2.deloitte.com/th/en.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/deloitte-as-safe-sender.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/dbriefs-asia-pacific.html
https://www2.deloitte.com/th/en/pages/tax/articles/the-future-of-tax-and-legal.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/deloitte-tax-at-hand.html
mailto:aloh@deloitte.com
http://www.facebook.com/Deloitte/
http://www.instagram.com/deloitte/
https://www.linkedin.com/company/deloitte/
https://twitter.com/deloitte


About  Deloit te Thailand 
 
In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. 
 
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global  
network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this  communication, 
rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or 
your business, you should consult a qualified professional adviser. No representations, warranties or undertakings (express or 
implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member 

firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or 
indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related 
entities, are legally separate and independent entities. 
 
© 2021 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.  

 

 


