
หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พระราชบัญญัติประกันชีวิต  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พระราชบัญญัติคุมครอง 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ผูประสบภัยจากรถ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  (ฉบบัที ่ ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และบรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติดังกลาวใหคงใชบังคับตอไป  ทั้งนี้  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อประโยชนแหงการนําพระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับและ
คําส่ังตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับ  ใหคําบางคําในพระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ
ขอบังคับ  และคําส่ังนั้น  มีความหมายดังตอไปนี้ 

(๑) ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
คําวา  “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย”  ในมาตรา  ๕  ใหหมายความถึง  “รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงการคลัง” 
คําวา  “รัฐมนตรี”  ในมาตรา  ๗  วรรคสาม  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๓  

มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๔  มาตรา ๓๖ มาตรา  ๕๒  มาตรา  ๕๓  
มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๗๗  และมาตรา  ๘๘  ใหหมายความถึง  “คณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา  “อธิบดีกรมการประกันภัย”  ในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๑๑๐  วรรคส่ี  ใหหมายความถึง  
“เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา  “นายทะเบียน”  ในมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  
มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๗  
มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  มาตรา ๖๖  มาตรา  ๖๘  วรรคสอง  และมาตรา  ๗๐  ใหหมายความถึง
“คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา  “กรมการประกันภัย”  ในมาตรา  ๖๑  มาตรา  ๘๒  มาตรา  ๑๐๙  และมาตรา  ๑๑๐ 
ใหหมายความถึง  “สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย”  

คําวา  “คณะกรรมการ”  ในมาตรา  ๓๑  (๑๗)  ใหหมายความถึง  “คณะกรรมการบริษัท” 
คําวา  “คณะกรรมการ”  ในมาตรา  ๑๑๑  ใหหมายความถึง  “คณะกรรมการเปรียบเทียบ” 
(๒) ในพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
คําวา  “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย”  ในมาตรา  ๖  ใหหมายความถึง  “รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง” 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

คําวา  “รัฐมนตรี”  ในมาตรา  ๘  วรรคสาม  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๓ 
มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔ 
มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๖๗  มาตรา  ๘๒  และมาตรา  ๙๓  ใหหมายความถึง  “คณะกรรมการ 
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา  “อธิบดีกรมการประกันภัย”  ในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๑๖  ใหหมายความถึง 
“เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา  “นายทะเบียน”  ในมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๐ 
มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๖๘  
มาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๓  วรรคสอง  มาตรา  ๗๕  และมาตรา  ๗๗  ใหหมายความถึง  “คณะกรรมการ 
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา  “กรมการประกันภัย”  ในมาตรา  ๖๖  มาตรา  ๘๗  มาตรา  ๑๑๕  และมาตรา  ๑๑๖ 
ใหหมายความถึง  “สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา  “คณะกรรมการ”  ในมาตรา  ๓๓  (๑๖)  ใหหมายความถึง  “คณะกรรมการบริษัท” 
คําวา  “คณะกรรมการ”  ในมาตรา  ๕๗  ใหหมายความถึง  “คณะกรรมการควบคุมบริษัท” 
คําวา  “คณะกรรมการ”  ในมาตรา  ๑๑๗  ใหหมายความถึง  “คณะกรรมการเปรียบเทียบ” 
(๓) ในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  (ฉบบัที ่ ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

คําวา  “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย”  ในมาตรา  ๕  ใหหมายความถึง  “รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการคลัง” 

คําวา  “รัฐมนตรี”  ในมาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๔ 
ใหหมายความถึง  “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา  “ปลัดกระทรวงพาณิชย”  ในมาตรา  ๖  ใหหมายความถึง  “ปลัดกระทรวงการคลัง” 
คําวา  “อธิบดีกรมการประกันภัย”  ในมาตรา   ๑๐  ทวิ  วรรคหก   ใหหมายความถึง 

“คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

คําวา  “อธิบดีกรมการประกันภัย”  ในมาตรา  ๔  มาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐  ทวิ  วรรคสาม 
ใหหมายความถึง  “เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา  “กรมการประกันภัย”  ในมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๔ 
ใหหมายความถึง  “สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” 

คําวา  “ผูแทนกระทรวงการคลัง”  ในมาตรา  ๖  ใหหมายความถึง  “ผูแทนกระทรวงพาณิชย” 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย  
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกนัภัย 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย 
“บริษัทประกันภัย”  หมายความวา  บริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยและ 

บริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
“การประกอบธุรกิจประกันภัย”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

ตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย  การประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการ 
ประกันชีวิต  และการคุมครองผูประสบภัยจากรถตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกอบดวย  
ปลัดกระทรวงการคลัง  เปนประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงพาณิชย  เลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหกคนแตไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรี
แตงต้ัง  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผูซ่ึงมีความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย  บัญชี  บริหารธุรกิจ  
การเงิน  เศรษฐศาสตร  หรือการประกันภัย  ดานละไมเกินสองคน  เปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 
การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีสัญชาติไทย  และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(๒)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓)  เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม  เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือพนโทษ  หรือพนระยะเวลารอการลงโทษ
หรือรอการกําหนดโทษแลว 

(๔) เปนกรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลผูมีอํานาจในการบริหารหรือจัดการบริษัทประกันภัย 
(๕) เปนขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น

ของรัฐหรือของราชการสวนทองถิ่น 
(๖) เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  

หรือผูบริหารทองถิ่น  เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
(๗) เปนหรือเคยเปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงอื่นในพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ของ

พรรคการเมือง  เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
(๘) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหนวยงานของเอกชน  เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง 
มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได  

แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
มาตรา ๙ เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  ใหดําเนินการแตงต้ังใหม

ภายในหกสิบวัน  ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 



หนา   ๘ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗ 
(๔) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  

หรือหยอนความสามารถ 
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  หรือในกรณีที่มี

การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  
ใหผูที่ไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย  กํากับ  สงเสริมและพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย  อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  และแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

(๒) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  เ ง่ือนไข  และแนวปฏิบัติในการกํากับ  สงเสริมและ 
พัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(๓) ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาต  การเพิกถอนใบอนุญาต และการออกกฎกระทรวงและประกาศตามกฎหมายวาดวย 
การประกันวินาศภัย  กฎหมายวาดวยการประกันชีวิต  และกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัย 
จากรถ  และเร่ืองอื่นที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

(๔) ประกาศกําหนดอัตราเงินสมทบที่จะเรียกเก็บโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๔๓ 
(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
(๖) วินิจฉัยอุทธรณคําส่ังทางปกครองของเลขาธิการ 
(๗) กําหนดแผน  กลยุทธ  และแนวทางการบริหารงานของสํานักงาน 
(๘) ออกขอบังคับวาดวยการจัดองคกร  การเงิน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป 

การพัสดุ  การตรวจสอบภายใน  รวมตลอดทั้งการสงเคราะหและสวัสดิการตาง  ๆ  ของสํานักงาน 
(๙) อนุมัติแผนการดําเนินงาน  แผนการใชจายเงินและงบประมาณรายจายประจําปของ

สํานักงาน 
(๑๐) ควบคุมการบริหารงานและการดําเนินการของสํานักงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
ขอบังคับตาม  (๘)  ถามีการจํากัดอํานาจเลขาธิการในการทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก  

ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๑๔ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคําส่ังทางปกครองและคณะกรรมการที่มีอํานาจ

ดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการ 
ทําคําส่ังทางปกครองและการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕ บรรดาคําส่ังทางปกครองของเลขาธิการในฐานะนายทะเบียนตามกฎหมาย 
วาดวยการประกันวินาศภัย กฎหมายวาดวยการประกันชีวิต  และกฎหมายวาดวยการคุมครอง 
ผูประสบภัยจากรถ  ใหอุทธรณตอคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๖ ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด  ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 

 

มาตรา ๑๗ ให จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยข้ึนเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ 

สํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคล 
มาตรา ๑๘ ใหสํานักงานมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียงและ 

จะต้ังสาขาหรือตัวแทนขึ้น  ณ  ที่อื่นใดก็ได 
มาตรา ๑๙ กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยประกันสังคม  และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน   
แตพนักงานและลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมาย 
วาดวยการคุมครองแรงงาน  กฎหมายวาดวยประกันสังคม  และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
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(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) กํากับ  สงเสริม  และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยตามนโยบายและมติของ

คณะกรรมการ  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) ศึกษา  คนควา  วิเคราะหและวิจัยเพื่อสงเสริม  พัฒนาและกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 
(๔) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิตาง  ๆ 
(๕) กอต้ังสิทธิหรือทํานิติกรรมใด  ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสิน 
(๖) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศ 

ในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๗) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๘) ลงทุนหาผลประโยชนในกิจการที่ไม เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัยตามขอบังคับ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๙) เรียกเก็บและรับเงินสมทบ  เ งินเพิ่ม   คาธรรมเนียม  คาบํารุง   คาตอบแทนหรือ 

คาบริการในการดําเนินงาน 
(๑๐) จัดทํารายงานประจําปแสดงผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการ

และสํานักงานเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
(๑๑) ปฏิบติังานอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 
มาตรา ๒๑ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินงานของสํานักงานประกอบดวย 
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๔๙ 
(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 
(๓) เงินสมทบตามมาตรา  ๔๓ 
(๔) เงินเพิ่มตามมาตรา  ๔๔ 
(๕) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  คาบริการ  หรือรายไดจากการดําเนินงาน 
(๖) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๗) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน 
มาตรา ๒๒ บรรดารายไดทั้งปวงที่ สํานักงานได รับจากการดํา เนินงานในปหนึ่ ง  ๆ 

ใหตกเปนของสํานักงานเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินงานและคาภาระตาง ๆ  ที่ เหมาะสม   
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เชน  คาบํารุงรักษาและคาเส่ือมราคา  ประโยชนตอบแทนของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและพนักงาน 
เงินสมทบกองทุนเพื่อการสวัสดิการและการสงเคราะห  และเงินสํารองเพื่อใชจายในกิจการของ
สํานักงานหรือเพื่อการอื่น 

รายไดตามวรรคหนึ่งไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
มาตรา ๒๓ ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีและบุคคลใด 

จะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับสํานักงานในเรื่องทรัพยสินของสํานักงานมิได 
มาตรา ๒๔ ใหสํานักงานมี เลขาธิการคนหนึ่งซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรีจากบุคคลที่คณะกรรมการคัดเลือก 
มาตรา ๒๕ ผูที่จะไดรับการแตงต้ังเปนเลขาธิการตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา 
มาตรา ๒๖ ผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ตองหามมิใหเปนเลขาธิการ 
(๑) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม  เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือพนโทษหรือพนระยะเวลารอการ
ลงโทษหรือรอการกําหนดโทษแลว 

(๔) เปนกรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลผูมีอํานาจในการบริหารหรือจัดการบริษัทประกันภัย 
(๕) เปนขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น

ของรัฐหรือของราชการสวนทองถิ่น 
(๖) เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  

หรือผูบริหารทองถิ่น  เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
(๗) เปนหรือเคยเปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงอื่นในพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ของ

พรรคการเมือง  เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
(๘) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหนวยงานของเอกชน  เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
ของเลขาธิการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๘ เลขาธิการอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 
เลขาธิการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตตองไมเกินสองวาระ

ติดตอกัน 
มาตรา ๒๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๕  หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๖ 
(๔) เปนผูมีสวนไดเสียตามมาตรา  ๓๖ 
(๕) คณะกรรมการมีมติใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  

หรือหยอนความสามารถ 
มาตรา ๓๐ ใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง  และรับผิดชอบในการ

ดําเนินกิจการทั้งปวงของสํานักงาน 
ในการบริหารกิจการของสํานักงาน  เลขาธิการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 
มาตรา ๓๑ ใหมีรองเลขาธิการตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อชวยเลขาธิการ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
มาตรา ๓๒ เลขาธิการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) บรรจุ  แตงต้ัง  ถอดถอน  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัยพนักงาน

และลูกจาง  ตลอดจนใหพนักงานหรือลูกจางออกจากตําแหนง  ทั้งนี้  ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด  
แตถาเปนพนักงานตําแหนงรองเลขาธิการ  ผูบริหารระดับสูง  และผูตรวจสอบภายใน  ตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกอน 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับหรือมติ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติหนาที่  เลขาธิการจะมอบอํานาจใหพนักงานกระทําการใดแทนก็ได
ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ใหผูไดรับมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับเลขาธิการในเรื่องที่ไดรับ
มอบอํานาจนั้น 

มาตรา ๓๔ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหเลขาธิการเปนผูแทนสํานักงาน  เพื่อการนี้  
เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทนก็ไดตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ไมมีผู ดํารงตําแหนงเลขาธิการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
ใหคณะกรรมการแตงต้ังรองเลขาธิการคนหนึ่งเปนผู รักษาการแทนเลขาธิการ  ในกรณีที่ไมมี 
รองเลขาธิการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหคณะกรรมการแตงต้ังพนักงานของสํานักงานคนหนึ่ง 
เปนผูรักษาการแทนเลขาธิการ 

ใหผูรักษาการแทนเลขาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับเลขาธิการ 
มาตรา ๓๖ เลขาธิการตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสํานักงานหรือในกิจการทีก่ระทาํ

ใหแกสํานักงาน  ไมวาทางตรงหรือทางออม  เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริต
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้นไมเกินอัตราตามขอบังคับ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่บุพการี  คูสมรส  ผูสืบสันดาน  หรือบุพการีของคูสมรสของเลขาธิการกระทําการ
ตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเลขาธิการมีสวนไดเสียในกิจการของสํานักงาน 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับกรณีที่เลขาธิการไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหเปน
กรรมการในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่สํานักงานเปนผูถือหุน 

มาตรา ๓๗ นิติกรรมใดที่ทําข้ึนโดยไมถูกตองตามมาตรา  ๓๖  ไมมีผลผูกพันสํานักงาน 
มาตรา ๓๘ หามมิใหผูซ่ึงพนจากตําแหนงเลขาธิการดํารงตําแหนงใดในบริษัทประกันภัย  

เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาสองป 
 

หมวด  ๓ 
การตรวจสอบและการบัญชี 

 
 

มาตรา ๓๙ ใหสํานักงานวางและรักษาไวซ่ึงบัญชีที่เปนไปตามหลักสากลและสอดคลองกับ
ระบบการบัญชีที่กระทรวงการคลังไดวางไว  

มาตรา ๔๐ ใหสํานักงานจัดใหมีการตรวจสอบภายในเปนประจํา 



หนา   ๑๔ 
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ใหคณะกรรมการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ 

ในการตรวจสอบภายใน  ใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๑ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีอิสระที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของสํานักงาน 

มาตรา ๔๒ ใหผูสอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการเพื่อเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  และใหสํานักงานเผยแพรงบการเงินที่ผูสอบบัญชี
รับรองแลวภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ 

 

หมวด  ๔ 
เงินสมทบ 

 
 

มาตรา ๔๓ ใหบริษัทประกันภัยนําสงเ งินสมทบใหแก สํานักงานทุกรอบสามเดือน   
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการและสํานักงาน 

อัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันภัยตองนําสงตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีโดยคํานึงถึงรายจายที่เหมาะสมในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตลอดทั้งแผนการดําเนินงาน   แผนการใชจายเงินและงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน   
แตตองไมเกินรอยละศูนยจุดหาของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยไดรับจากผูเอาประกันภัยทุกรอบ
สามเดือน  ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศใหบริษัท
ประกันภัยงดการนําสงเงินสมทบเปนการชั่วคราวก็ได 

มาตรา ๔๔ บริษัทประกันภัยซ่ึงไมนําสงเงินสมทบหรือนําสงเงินสมทบโดยไมครบถวน 
ตามมาตรา  ๔๓  ตองเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของเงินสมทบที่ไมไดนําสงหรือนําสงไมครบ 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
ความสัมพันธกับรัฐบาล 

 
 

มาตรา ๔๕ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกํากับดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของสํานักงาน  เพื่อการนี้   
จะส่ังใหสํานักงานชี้แจงขอเท็จจริง  แสดงความคิดเห็นหรือทํารายงานเสนอ  และมีอํานาจสั่งยับย้ัง 
การกระทําของสํานักงานที่เห็นวาขัดตอนโยบายของรัฐบาล 

ในกรณีที่คณะกรรมการหรือสํานักงานตองเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี  ใหสํานักงาน 
นําเร่ืองเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี 

 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๔๖ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๘  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท 
มาตรา ๔๗ บริษัทประกันภัยใดฝาฝนไมนําสงเงินสมทบหรือสงเงินสมทบไมครบตามจํานวน

ตองระวางโทษปรับต้ังแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท  และถาเปนการกระทําความผิดตอเนื่อง   
ใหปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งแสนบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

มาตรา ๔๘ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง
มีอํานาจเปรียบเทียบได 

คณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่ง  ใหมีจํานวนสามคนและคนหนึ่ง
ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดเปรียบเทียบและผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวน 
ที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๙ ใหโอนบรรดากิจการ  อํานาจหนาที่  ทรัพยสิน  งบประมาณ  เงินของกองทุน 
เพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย  เงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต  เงินของกองทุนทดแทน
ผูประสบภัย  หนี้  สิทธิ  และภาระผูกพันของกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย  ในสวนที่เกี่ยวกับ
งานประกันวินาศภัย   งานประกันชี วิต   และงานคุมครองผูประสบภัยจากรถ   ที่มีอยูในวันที่ 
 



หนา   ๑๖ 
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พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนของสํานักงาน  เวนแตการดําเนินคดีและการดําเนินการทาง
วินัยกับขาราชการหรือลูกจางและเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําและเงินตาง ๆ  ที่จาย
ควบกับเงินเดือนซ่ึงมีผูครองอยูใหโอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย 

มาตรา ๕๐ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ในวาระเริ่มแรก  ใหคณะกรรมการประกอบดวย  
ปลัดกระทรวงการคลัง  เปนประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงพาณิชย  เลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  เปนกรรมการ  และใหผูปฏิบัติหนาที่อธิบดีกรมการประกันภัย 
เปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและผูปฏิบัติหนาที่อธิบดีกรมการประกันภัยปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการและเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้เปนการชั่วคราวจนกวาจะมีคณะกรรมการหรือ
เลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๕๑ ภายใตบังคับมาตรา  ๕๒  ใหขาราชการและลูกจางของกรมการประกันภัย  
กระทรวงพาณิชย  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนขาราชการหรือลูกจางของ
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย และใหปฏิบัติหนาที่ในสํานักงาน  โดยใหถือวาการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย 

ใหขาราชการหรือลูกจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานตามวรรคหนึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจาง  
รวมทั้งสิทธิและประโยชนตาง ๆ  เทากับที่เคยไดรับอยูเดิมไปพลางกอน  จนกวาจะไดบรรจุและแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงในสํานักงาน  แตจะแตงต้ังใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางตํ่ากวาเงินเดือนหรือคาจาง 
ที่ไดรับอยูเดิมไมได 

มาตรา ๕๒ ขาราชการและลูกจางตามมาตรา  ๕๑  ซ่ึงสมัครใจเปลี่ยนไปเปนพนักงานหรือ
ลูกจางของสํานักงาน  ใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาภายในหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  สําหรับผูไมไดแจงความจํานงภายในระยะเวลาดังกลาว  ใหกลับไปปฏิบัติ
หนาที่ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย 

การบรรจุและแตงต้ังขาราชการและลูกจางตามวรรคหนึ่งใหดํารงตําแหนงใดในสํานักงาน  
ใหเปนไปตามอัตรากําลัง  คุณสมบัติและอัตราเงินเดือนหรือคาจางที่คณะกรรมการกําหนด  แตการบรรจุ
และแตงต้ังขาราชการหรือลูกจางซ่ึงถูกดําเนินคดีหรือดําเนินการทางวินัยจะกระทําไดเมื่อการดําเนินคดี
หรือการดําเนินการทางวนิัยนั้นส้ินสุดลงแลว 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ใหโอนเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําและเงินตาง ๆ  ที่จายควบกับเงินเดือน
ของขาราชการและลูกจางของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย  ซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงต้ัง
ใหเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงานตามวรรคสอง  ไปเปนของสํานักงานนับแตวันที่ไดรับ 
การบรรจุและแตงต้ัง 

การบรรจุและแตงต้ังขาราชการตามมาตรานี้ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะเลิก
หรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

การบรรจุและแตงต้ังลูกจางตามมาตรานี้ใหถือวาเปนการใหออกจากงานเพราะทางราชการยุบ
ตําแหนงหรือทางราชการเลิกจางโดยไมมีความผิด  และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยบําเหน็จลูกจาง 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปจจุบันการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ไดพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว  รูปแบบการประกันภัยมีความหลากหลาย  มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจนี้หลายหมืน่ลานบาท 
ในแตละป  และผูเอาประกันภัยไดเพ่ิมจํานวนขึ้นเปนอยางมาก  การประกอบธุรกิจประกันภัยจึงมีลักษณะเปน 
ธุรกรรมทางการเงินประเภทหนึ่งซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศและตอ 
ผูเอาประกันภัยซ่ึงเปนผูบริโภค  องคกรกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย  จึงตองมีความคลองตัวเพ่ือให
ทันตอพัฒนาการของธุรกิจนี้  และตองมีอิสระในการดําเนินงาน  เพ่ือใหการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยเปนไป
ตามหลักวิชาการดานการประกันภัย  แตการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยในปจจุบันเปนอํานาจ
หนาท่ีของกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย  ซ่ึงไมสอดคลองกับลักษณะของการประกอบธุรกจิประกนัภยั
ท่ีเปนธุรกรรมทางการเงินท่ีควรอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง  นอกจากนี้  กรมการประกันภัย 
มีฐานะเปนสวนราชการจึงไมมีความคลองตัวและขาดความเปนอิสระในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย  ดังนั้น  เพ่ือใหการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยและการคุมครองสิทธิของผูเอา
ประกันภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  กรณีจึงสมควรใหมีคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธรุกจิ
ประกันภัยท่ีมีความเปนอิสระและคลองตัวในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นเปนการเฉพาะ  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


