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พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้น ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัติประกัน วิน าศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติประกัน ชีวิต
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบั ญญัติคุ ม ครองผูประสบภัย จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติ ม
โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติคุมครอง
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ผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐ และบรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติดังกลาวใหคงใชบังคับตอไป ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชนแ หงการนําพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับและ
คําสั่งตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับ ใหคําบางคําในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งนั้น 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 วรรคสี่ 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 ใหหมายความถึ ง
“คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย”
คําวา “กรมการประกัน ภัย” ในมาตรา ๖๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๑๐๙ และมาตรา ๑๑๐
ใหหมายความถึง “สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย”
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”
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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”
คํา ว า “อธิ บ ดี กรมการประกั น ภัย ” ในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑๖ ให ห มายความถึ ง
“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 “กรมการประกัน ภัย” 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 ซึ่งแกไขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติคุม ครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติคุม ครอง
ผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐
คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย” ในมาตรา ๕ ใหหมายความถึง “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง”
คําวา “รัฐ มนตรี” ในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๔
ใหหมายความถึง “คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย”
คําวา “ปลัดกระทรวงพาณิชย” ในมาตรา ๖ ใหหมายความถึง “ปลัดกระทรวงการคลัง”
คํ า ว า “อธิ บ ดี ก รมการประกั น ภั ย ” ในมาตรา ๑๐ ทวิ วรรคหก ให ห มายความถึ ง
“คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย”
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คําวา “อธิบดีกรมการประกันภัย” ในมาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๐ ทวิ วรรคสาม
ใหหมายความถึง “เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย”
คําวา “กรมการประกัน ภัย” ในมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔
ใหหมายความถึง “สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย”
คําวา “ผูแทนกระทรวงการคลัง” ในมาตรา ๖ ใหหมายความถึง “ผูแทนกระทรวงพาณิชย”
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว า คณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
“บริษั ทประกั น ภั ย” หมายความว า บริษัท ตามกฎหมายวาด วยการประกั น วิ น าศภัย และ
บริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต
“การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ” หมายความว า การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย
ตามกฎหมายวา ดว ยการประกั น วิน าศภัย การประกอบธุรกิ จประกั น ชี วิตตามกฎหมายวา ดวยการ
ประกันชีวิต และการคุมครองผูประสบภัยจากรถตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกอบดวย
ปลัดกระทรวงการคลั ง เป น ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิช ย เลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
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หลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพย และผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหกคนแตไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ
การเงิน เศรษฐศาสตร หรือการประกันภัย ดานละไมเกินสองคน เปนกรรมการ
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 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 และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๙ เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งใหม
ภายในหกสิบ วัน ในระหวางที่ยังมิได มีการแตงตั้ง กรรมการผู ทรงคุณวุฒิขึ้น ใหม ใหกรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระอยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ดํ า เนิ น งานต อ ไปจนกว า กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
(๔) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ หรือในกรณีที่มี
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับ สงเสริมและพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจประกันภัย
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
(๒) กํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และแนวปฏิ บั ติ ใ นการกํ า กั บ ส ง เสริ ม และ
พัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย
(๓) ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออก
ใบอนุ ญาต การเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต และการออกกฎกระทรวงและประกาศตามกฎหมายว า ด ว ย
การประกันวิน าศภัย กฎหมายวาดวยการประกัน ชีวิต และกฎหมายวาดวยการคุม ครองผูประสบภัย
จากรถ และเรื่องอื่นที่รัฐมนตรีมอบหมาย
(๔) ประกาศกําหนดอัตราเงินสมทบที่จะเรียกเก็บโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๓
(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
(๖) วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งทางปกครองของเลขาธิการ
(๗) กําหนดแผน กลยุทธ และแนวทางการบริหารงานของสํานักงาน
(๘) ออกขอบังคับวาดวยการจัดองคกร การเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป
การพัสดุ การตรวจสอบภายใน รวมตลอดทั้งการสงเคราะหและสวัสดิการตาง ๆ ของสํานักงาน
(๙) อนุมัติแ ผนการดําเนิน งาน แผนการใชจา ยเงินและงบประมาณรายจายประจําปของ
สํานักงาน
(๑๐) ควบคุมการบริหารงานและการดําเนินการของสํานักงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ขอบังคับตาม (๘) ถามีการจํากัดอํานาจเลขาธิการในการทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๔ ให นํ า บทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยคํ า สั่ ง ทางปกครองและคณะกรรมการที่ มี อํ า นาจ
ดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการ
ทําคําสั่งทางปกครองและการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ บรรดาคําสั่ง ทางปกครองของเลขาธิ การในฐานะนายทะเบียนตามกฎหมาย
ว า ด ว ยการประกั น วิ น าศภั ย กฎหมายว า ด ว ยการประกั น ชี วิ ต และกฎหมายว า ด ว ยการคุ ม ครอง
ผูประสบภัยจากรถ ใหอุทธรณตอคณะกรรมการ
มาตรา ๑๖ ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

มาตรา ๑๗ ให จั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัยขึ้นเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคล
มาตรา ๑๘ ใหสํานักงานมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียงและ
จะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได
มาตรา ๑๙ กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายว าด วยแรงงานสั ม พั น ธ กฎหมายว าด วยประกั น สัง คม และกฎหมายวา ดว ยเงิน ทดแทน
แตพนักงานและลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ
(๒) กํา กับ ส งเสริ ม และพั ฒ นาการประกอบธุร กิ จประกั น ภั ยตามนโยบายและมติข อง
คณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) ศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจัยเพื่อสงเสริม พัฒนาและกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
(๔) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๕) กอตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
(๖) ทํ า ความตกลงและร ว มมื อ กั บ องค ก ารหรื อ หน ว ยงานในประเทศและต า งประเทศ
ในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงาน
(๗) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๘) ลงทุ น หาผลประโยชน ใ นกิ จ การที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ตามข อ บั ง คั บ
ที่คณะกรรมการกําหนด
(๙) เรี ย กเก็ บ และรั บ เงิ น สมทบ เงิ น เพิ่ ม ค า ธรรมเนี ย ม ค า บํ า รุ ง ค า ตอบแทนหรื อ
คาบริการในการดําเนินงาน
(๑๐) จัดทํารายงานประจําปแ สดงผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
และสํานักงานเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(๑๑) ปฏิบตั ิงานอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
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 บรรดารายได ทั้ ง ปวงที่ สํ า นั ก งานได รั บ จากการดํ า เนิ น งานในป ห นึ่ ง ๆ
ใหต กเปน ของสํา นัก งานเพื่อเปน คา ใช จา ยสํา หรั บการดําเนิน งานและคาภาระต าง ๆ ที่ เหมาะสม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

เชน คาบํารุงรักษาและคาเสื่อมราคา ประโยชนตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและพนักงาน
เงิน สมทบกองทุน เพื่อ การสวั สดิ การและการสงเคราะห และเงิ น สํ ารองเพื่อ ใชจ ายในกิจการของ
สํานักงานหรือเพื่อการอื่น
รายไดตามวรรคหนึ่งไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๒๓ ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีและบุคคลใด
จะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับสํานักงานในเรื่องทรัพยสินของสํานักงานมิได
มาตรา ๒๔ ให สํ า นั ก งานมี เ ลขาธิ ก ารคนหนึ่ ง ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง โดยความเห็ น ชอบ
ของคณะรัฐมนตรีจากบุคคลที่คณะกรรมการคัดเลือก
มาตรา ๒๕ ผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนเลขาธิการตองมีคุณสมบัติ 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
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มาตรา ๒๗ ใหค ณะกรรมการเปน ผู กําหนดอัตราเงิน เดือ นและประโยชน ตอบแทนอื่ น
ของเลขาธิการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๒๘ เลขาธิการอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
เลขาธิก ารซึ่ งพ น จากตํา แหนงตามวาระอาจได รับแตง ตั้งอี กได แตต องไมเ กิน สองวาระ
ติดตอกัน
มาตรา ๒๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๖
(๔) เปนผูมีสวนไดเสียตามมาตรา ๓๖
(๕) คณะกรรมการมีมติใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ
มาตรา ๓๐ ใหเลขาธิการเปน ผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง และรับผิดชอบในการ
ดําเนินกิจการทั้งปวงของสํานักงาน
ในการบริหารกิจการของสํานักงาน เลขาธิการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
มาตรา ๓๑ ใหมี รองเลขาธิ การตามจํา นวนที่ คณะกรรมการกํา หนดเพื่อ ชว ยเลขาธิ การ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่เลขาธิการมอบหมาย
มาตรา ๓๒ เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงาน
และลูกจาง ตลอดจนใหพนักงานหรือลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
แตถาเปนพนักงานตําแหนงรองเลขาธิการ ผูบริหารระดับสูง และผูตรวจสอบภายใน ตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกอน
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับหรือมติ
ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการจะมอบอํานาจใหพนักงานกระทําการใดแทนก็ได
ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
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ใหผูไดรับมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับเลขาธิการในเรื่องที่ไดรับ
มอบอํานาจนั้น
มาตรา ๓๔ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนสํานักงาน เพื่อการนี้
เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทนก็ไดตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ในกรณี ที่ ไ ม มี ผู ดํ า รงตํ า แหน ง เลขาธิ ก ารหรื อ มี แ ต ไ ม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ให ค ณะกรรมการแต ง ตั้ ง รองเลขาธิ ก ารคนหนึ่ ง เป น ผู รั ก ษาการแทนเลขาธิ ก าร ในกรณี ที่ ไ ม มี
รองเลขาธิการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานของสํานักงานคนหนึ่ง
เปนผูรักษาการแทนเลขาธิการ
ใหผูรักษาการแทนเลขาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับเลขาธิการ
มาตรา ๓๖ เลขาธิการตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับสํานักงานหรือในกิจการทีก่ ระทํา
ใหแกสํานักงาน ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริต
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้นไมเกินอัตราตามขอบังคับ
ที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่บุพการี คูสมรส ผูสืบสันดาน หรือบุพการีของคูสมรสของเลขาธิการกระทําการ
ตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเลขาธิการมีสวนไดเสียในกิจการของสํานักงาน
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับกรณีที่เลขาธิการไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหเปน
กรรมการในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่สํานักงานเปนผูถือหุน
มาตรา ๓๗ นิติกรรมใดที่ทําขึ้นโดยไมถูกตองตามมาตรา ๓๖ ไมมีผลผูกพันสํานักงาน
มาตรา ๓๘ หามมิใหผูซึ่งพนจากตําแหนงเลขาธิการดํารงตําแหนงใดในบริษัทประกันภัย
เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาสองป
หมวด ๓
การตรวจสอบและการบัญชี
มาตรา ๓๙ ใหสํานักงานวางและรักษาไวซึ่งบัญชีที่เปนไปตามหลักสากลและสอดคลองกับ
ระบบการบัญชีที่กระทรวงการคลังไดวางไว
มาตรา ๔๐ ใหสํานักงานจัดใหมีการตรวจสอบภายในเปนประจํา
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ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ
ในการตรวจสอบภายใน ใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีอิสระที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของสํานักงาน
มาตรา ๔๒ ให ผู ส อบบั ญ ชี ร ายงานผลการสอบบั ญ ชี ต อ คณะกรรมการเพื่ อ เสนอต อ
คณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี และใหสํานักงานเผยแพรงบการเงินที่ผูสอบบัญชี
รับรองแลวภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ
หมวด ๔
เงินสมทบ
มาตรา ๔๓ ให บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย นํ า ส ง เงิ น สมทบให แ ก สํ า นั ก งานทุ ก รอบสามเดื อ น
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการและสํานักงาน
อัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันภัยตองนําสงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีโดยคํานึงถึงรายจายที่เหมาะสมในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตลอดทั้ งแผนการดํา เนิ น งาน แผนการใชจ ายเงิน และงบประมาณรายจ ายประจํา ปข องสํา นัก งาน
แตตองไมเกินรอยละศูนยจุดหาของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยไดรับจากผูเอาประกันภัยทุกรอบ
สามเดือน ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศใหบริษัท
ประกันภัยงดการนําสงเงินสมทบเปนการชั่วคราวก็ได
มาตรา ๔๔ บริษัทประกันภัยซึ่งไมนําสงเงิน สมทบหรือนําสงเงิน สมทบโดยไมครบถวน
ตามมาตรา ๔๓ ตองเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของเงินสมทบที่ไมไดนําสงหรือนําสงไมครบ
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หมวด ๕
ความสัมพันธกับรัฐบาล
มาตรา ๔๕ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกํากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสํานักงาน เพื่อการนี้
จะสั่งใหสํานักงานชี้แ จงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทํารายงานเสนอ และมีอํานาจสั่งยับยั้ง
การกระทําของสํานักงานที่เห็นวาขัดตอนโยบายของรัฐบาล
ในกรณีที่คณะกรรมการหรือสํานัก งานตองเสนอเรื่องไปยังคณะรั ฐ มนตรี ใหสํานักงาน
นําเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท
มาตรา ๔๗ บริษัทประกันภัยใดฝาฝนไมนําสงเงินสมทบหรือสงเงินสมทบไมครบตามจํานวน
ตองระวางโทษปรับตั้ งแตหนึ่ งแสนบาทถึง หนึ่งลา นบาท และถ าเปน การกระทําความผิดต อเนื่อ ง
ใหปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งแสนบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา ๔๘ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
มีอํานาจเปรียบเทียบได
คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนสามคนและคนหนึ่ง
ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่ อ คณะกรรมการเปรีย บเที ย บได เ ปรี ย บเที ยบและผู ตอ งหาได ชํา ระค า ปรั บ ตามจํา นวน
ที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๙ ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ เงินของกองทุน
เพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย เงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต เงินของกองทุนทดแทน
ผูประสบภัย หนี้ สิทธิ และภาระผูกพันของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ในสวนที่เกี่ยวกับ
งานประกั น วิ น าศภั ย งานประกั น ชี วิ ต และงานคุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ ที่ มี อ ยู ใ นวั น ที่
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พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนของสํานักงาน เวนแตการดําเนินคดีและการดําเนินการทาง
วินัยกับขาราชการหรือลูกจางและเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําและเงินตาง ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนซึ่งมีผูครองอยูใหโอนไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย
มาตรา ๕๐ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวย
ปลัดกระทรวงการคลั ง เป น ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิช ย เลขาธิการคณะกรรมการ
คุม ครองผู บ ริ โ ภค ผู ว า การธนาคารแห งประเทศไทย เลขาธิ การสํ า นั กงานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลั กทรั พย แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย เป น กรรมการ และใหผู ปฏิ บั ติห นา ที่ อธิ บ ดีก รมการประกัน ภั ย
เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและผูปฏิบัติหนาที่อธิบดีกรมการประกัน ภัยปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการและเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้เปน การชั่วคราวจนกวาจะมีคณะกรรมการหรือ
เลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๕๑ ภายใตบัง คับมาตรา ๕๒ ใหขา ราชการและลู กจา งของกรมการประกัน ภั ย
กระทรวงพาณิชย ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนขาราชการหรือลูกจางของ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย และใหปฏิบัติหนาที่ในสํานักงาน โดยใหถือวาการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย
ใหขาราชการหรือลูกจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานตามวรรคหนึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจาง
รวมทั้งสิทธิและประโยชนตาง ๆ เทากับที่เคยไดรับอยูเดิมไปพลางกอน จนกวาจะไดบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในสํานักงาน แตจะแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางต่ํากวาเงิน เดือนหรือคาจาง
ที่ไดรับอยูเดิมไมได
มาตรา ๕๒ ขาราชการและลูกจางตามมาตรา ๕๑ ซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเปนพนักงานหรือ
ลูกจางของสํานักงาน ใหแ จงความจํานงเปน หนังสือตอผูบังคับบัญชาภายในหกสิบวัน นับ แตวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ สําหรับผูไมไดแจงความจํานงภายในระยะเวลาดังกลาว ใหกลับไปปฏิบัติ
หนาที่ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย
การบรรจุแ ละแตงตั้งขาราชการและลูกจางตามวรรคหนึ่งใหดํารงตําแหนงใดในสํานักงาน
ใหเปนไปตามอัตรากําลัง คุณสมบัติและอัตราเงินเดือนหรือคาจางที่คณะกรรมการกําหนด แตการบรรจุ
และแตงตั้งขาราชการหรือลูกจางซึ่งถูกดําเนินคดีหรือดําเนินการทางวินัยจะกระทําไดเมื่อการดําเนินคดี
หรือการดําเนินการทางวินัยนั้นสิ้นสุดลงแลว

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

ใหโอนเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําและเงินตาง ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน
ของขาราชการและลูกจางของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ใหเ ปน พนักงานหรือลู กจา งของสํา นักงานตามวรรคสอง ไปเป น ของสํา นักงานนั บ แต วัน ที่ ไดรั บ
การบรรจุและแตงตั้ง
การบรรจุและแตงตั้งขาราชการตามมาตรานี้ใ หถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะเลิก
หรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือ กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ
การบรรจุและแตงตั้งลูกจางตามมาตรานี้ใหถือวาเปนการใหออกจากงานเพราะทางราชการยุบ
ตําแหนงหรือทางราชการเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยบําเหน็จลูกจาง
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันการประกอบธุรกิจประกันภัย
ไดพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว รูปแบบการประกันภัยมีความหลากหลาย มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจนี้หลายหมืน่ ลานบาท
ในแตละป และผูเอาประกันภัยไดเพิ่มจํานวนขึ้นเปนอยางมาก การประกอบธุรกิจประกันภัยจึงมีลักษณะเปน
ธุรกรรมทางการเงินประเภทหนึ่งซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศและตอ
ผูเอาประกันภัยซึ่งเปนผูบริโภค องคกรกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงตองมีความคลองตัวเพื่อให
ทันตอพัฒนาการของธุรกิจนี้ และตองมีอิสระในการดําเนินงาน เพื่อใหการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยเปนไป
ตามหลักวิชาการดานการประกันภัย แตการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกัน ภัยในปจจุบันเปนอํานาจ
หนาที่ของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ซึ่งไมสอดคลองกับลักษณะของการประกอบธุรกิจประกันภัย
ที่เปนธุรกรรมทางการเงินที่ควรอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ กรมการประกันภัย
มีฐานะเปนสวนราชการจึงไมมีความคลองตัว และขาดความเปนอิสระในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ประกัน ภัย ดั งนั้น เพื่อ ให ก ารกํา กับ ดูแลการประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ยและการคุ มครองสิท ธิข องผู เอา
ประกันภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กรณีจึงสมควรใหมีคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยที่มีความเปนอิสระและคลองตัวในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นเปนการเฉพาะ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

