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หวัขอ้การบรรยาย



1st Era
Rattanakosin

B.E. 2347 - 2465

2nd Era : 
Rattanakosin

B.E. 2454-2470

3rd Era : 
After World 

War II
B.E. 2484-2494

4th Era : 
Insurance 

Supervision
B.E. 2495-2551

Where we are 
now and What 
to Expect in 

2020



กฎหมายตราสามดวง ระบถุงึภยัและการชดใช้จากการขนส่ง
สินค้าวา่

“มาตราหน่ึง ผูใ้ดฝากของไปใหแ้ก่กนัแลผูร้บัเอาของฝากนัน้มิไดไ้ป
ถึงทีท่่านฝากไปนัน้  แลทรพัยนัน้มีผูชิ้งเอาไปก็ดี โจรชิงเอาก็ดี เพลิง
ไหมเ้สียก็ดี เรือล่มเสียก็ดี เมือ่พิจารณาเปนสจั บมิใหผู้ร้บัของฝาก

นัน้ใชท้รพัย์นัน้เลย ถา้ผูร้บัของฝากหากอ าพรางไว ้ 
ควรใหไ้หมเท่าค่าทวีคูณ”



• คนไทยเร่ิมรู้จกัประกนัภยัในสมยัรัชกาลท่ี  3

• หลกัฐานปรากฎในพระราชหตัถเลขาในพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (ก่อนเสดจ็ขึน้ครองราชย์) ลงวนัท่ี 18 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2392 ถงึการประกนัภยัขนสง่ทางทะเล

• สนธิสญัญาบาวร่ิง ปี พ.ศ. 2398

• ข้อบังคับส าหรับนายอากรบ่อนเบีย้ ปี พ.ศ. 2434 
ก าหนดให้นายอากรบ่อนเบีย้ต้องท าประกนัอคัคีภยักบั            
“อินชรุนักอมปนี”



• เร่ิมมีการควบคมุกิจการประกนัภยัครัง้แรก สมยัรัชกาลท่ี 6

• มีการออกพระราชบัญญัตลัิกษณะเข้าหุ้นส่วนและ
บริษัท ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) และตอ่มาได้ก าหนดไว้ใน                  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2468  
โดยบญัญัติว่า 

“หา้มมิใหต้ัง้หา้งหุน้ส่วนหรือบริษัทท าการคา้ในการรถไฟ 
ประกนัภยั ธนาคาร หรือการทีดิ่นและจ านอง  เวน้แต่จะ

ตัง้ข้ึนโดยไดร้บัพระบรมราชานญุาตพิเศษ”



• มีการตรา พระราชบัญญัตคิวบคุมกิจการค้าขายอัน
กระทบถงึความปลอดภยัและผาสุขแห่งสาธารณชน 
พ.ศ. 2471  ก าหนดไว้ว่า “ในการพระราชทานพระบรมรา
ชานญุาตหรือสมัปทานนัน้  รฐัจะก าหนดเงือ่นไขใดๆ 
ตามทีเ่ห็นว่าจ าเป็นเพือ่ความปลอดภยัหรือผาสกุแห่งสา
ธารณาชนลงไวด้ว้ยก็ได”้

• ปี พ.ศ. 2472 ตัง้หน่วยงานควบคมุดแูลการประกนัภยั 
โดยเฉพาะ คือ “กองประกันภยั” 

• การจดัตัง้ “สมาคมประกันภยัจีนแห่งกรุงสยาม”



• กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ออกประกาศว่าด้วยกิจการ
ประกันภยัในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2472 ความวา่ 
“ใหก้ระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เป็นเจ้าหนา้ทีร่กัษาการอนั
เกีย่วกบัการประกนัภยั เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมมาคม 
ขอประกาศใหท้ราบทัว่กนัว่า บคุคลใดจะเร่ิมประกอบกิจการ
ประกนัภยัจ าเป็นตอ้งขออนญุาตก่อน….. ก่อนทีจ่ะรบัอนญุาต
นัน้  ผูข้ออนญุาตจ าตอ้งปฎิบติัตามเงือ่นไขบางอย่าง ซ่ึงจะขอ

ตรวจดูไดที้ก่ระทรวงพาณิชย์และคมนาคม”



คุณรู้หรือไม่  บริษัทประกันวนิาศภัยแห่งแรกที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการประกันภัยในประเทศไทย คือ บริษัทอะไร???



• บริษัทประกนัวินาศภยัแห่งแรกท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการ
ประกนัภยัในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2472 คือ บริษัท เชียงอาน
รับประกันอัคคีภยัและอุทกกัย จ ากัด  ปัจจบุนั คือ บริษัท ไพบลูย์
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)

• ตลอดระยะเวลาที่ประกาศเง่ือนไขการขออนญุาตประกอบกิจการ
ประกนัภยั ระหวา่งปี พ.ศ. 2473 – 2481 มีมาจดทะเบียน 6 บริษัท 
เลิกด าเนินการไป 1 บริษัท คงเหลือด าเนินกิจการถงึช่วงก่อน
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทัง้สิน้ 5 บริษัท

• การค้าระหวา่งประเทศมีมากขึน้  บริษัทประกนัภยัจากฮ่องกงเปิด
กิจการเพ่ิม 7 บริษัท และบริษัทของชาวจีนในไทยอีก 3 บริษัท



• ปี พ.ศ. 2476 มีพระราชกฤษฎีกาจดัให้ “กองประกันภยั” เปลี่ยนช่ือ
เป็น “กองควบคุมบริษัทประกันภยั” สงักดักรมทะเบียนการค้า           
กระทรวงเศรษฐการ  เพ่ือให้อ านวยความสะดวกผู้ ท่ีมาจดทะเบียน
การค้า

• ช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 มีบริษัทประกนัภยัต่างชาติเข้ามาท าธุรกิจ
ผ่านตวัแทนตา่งชาติในประเทศไทย เช่น บริษัท บอร์เนียว จ ากดั มากถงึ 
182 บริษัท

• สมเดจ็พระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพนัวิสสาอยัยิกาเจ้า ทรง
สนบัสนนุให้จดัตัง้บริษัทประกนัภยัของคนไทยแห่งแรก คือ             
บริษัท สยามประกันภยั จ ากัด



• ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 กองทหารญ่ีปุ่ นเข้าครอบครอง
ทรัพย์สินชนชาติท่ีเป็นประเทศคูส่งครามรวมทัง้กิจประกนัภยั
ตา่งชาติ 5 แหง่

• รัฐบาลไทยออก พระราชบัญญัตคิวบคุมและจัดการกิจการ
หรือทรัพย์สินคนต่างด้าวบางจ าพวกในภาวะคับขัน พ.ศ. 
2484  และพระราชบัญญัตจิัดการแก่ชนชาตศัิตรูและ
ทรัพย์สินของชนชาตศัิตรู พ.ศ.2485

• การควบคมุกิจการประกนัภยัจากทัง้ญ่ีปุ่ นและรัฐบาลไทย  ท า
ให้บริษัทประกนัภยัต่างชาติต้องหยดุด าเนินการหลายแหง่

• กองก ากบับริษัทประกนัภยั ได้ยบุลงมาเป็น “แผนกควบคุม
บริษัทประกันภยั” ขึน้อยู่กบักองหุ้นสว่นบริษัท สงักดักรม
ทะเบียนการค้า



• ปลายทศวรรษ 2480 นกัลงทนุไทยเร่ิมต้นท าธุรกิจด้านการธนาคาร
และประกนัภยัมากขึน้ เน่ืองจากนโยบาลรัฐบาลเน้นเศรษฐกิจตาม
แนวคิดชาตินิยม  โดยมีบริษัทประกนัวินาศภยัของคนไทยตัง้ขึน้ใหม่
ถงึ 16 บริษัท

• ช่วง พ.ศ. 2496 – 2509 เศรษฐกิจฟืน้ตวั แตเ่กิดปัญหาจาก
พฤติกรรมเสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตด้วยการหลอกลวง
ประชาชนในตา่งจงัหวดั

• ปี พ.ศ. 2495 คณะรัฐมนตรีได้มีมติห้ามไมใ่ห้จดัตัง้บริษัทประกนั
ชีวิตอีก 



• ปี พ.ศ. 2495  รัฐบาลมีกฤษฎีกา ยกฐานะ “แผนกควบคุมบริษัท
ประกันภยั” ขึน้เป็น “กองประกันภยั” สงักดักรมทะเบียนการค้า 

• ในช่วงปี พ.ศ. 2497 มีบริษัทประกนัชีวิต 13 บริษัท  และบริษัท
ประกนัวินาศภยัถงึ 123 บริษัท 

• รัฐบาลเร่ิมมองเหน็ธุรกิจประกนัภยัเป็นธุรกิจระดบัชาติ จงึก าหนดเข้า
ไว้ในแผนเศรษฐกิจของประเทศไทย  และมีนโยบายโอนสงักดัการ
ควบคมุธุรกิจไปอยู่กระทรวงการคลงั



• เร่ิมแรกกองการประกนัภยั มีข้าราชการประจ าแค ่6 คน โดยมี             
คณุชเูกียรติ ประมลูผล เป็นหวัหน้ากองประกนัภยั

• ปี พ.ศ. 2505 กองประกนัภยั เร่ิมเข้าตรวจสอบฐานะการเงินของ
บริษัทประกนัภยั  ซึง่ภายหลงัมีการสัง่ปิดกิจการหลายแห่ง 

• มีการตรากฎหมายที่วา่ด้วยการก ากบัดแูลธุรกิจประกนัภยัโดยเฉพาะ
ตามหลกัสากล คือ พระราชบัญญัตปิระกันชีวิต พ.ศ. 2510 และ
พระราชบัญญัตปิระกันวินาศภยั พ.ศ. 2510 บงัคบัใช้เป็น
กฎหมายวนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2510

• บริษัทท่ีมีฐานะการเงินไม่ดีต้องเลิกกิจการไป 100 บริษัท

• ปี พ.ศ. 2515 มีการเปลี่ยนช่ือ “กองประกันภยั” มาเป็น “ส านักงาน
ประกันภยั” โดยมีคณุชเูกียรติ ประมลูผล ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น
ผู้อ านวยการส านกังานประกนัภยัคนแรก 



• ปี พ.ศ. 2522 ส านกังานประกนัภยัได้รับการยกฐานะขึน้เป็น
หน่วยงานเทียบเทา่กรม และเปลี่ยนช่ือเป็น “กรมการประกันภยั”
สงักดักระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2533 โดยมีคณุสนิท วรปัญญา 
เป็นอธิบดีคนแรก (พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2536) 

• ปี พ.ศ. 2535 มีการประกาศใช้กฎหมายฉบบัใหม ่คือ พระบัญญัติ
ประกันชีวติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตปิระกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 เปลี่ยนบทบาทหน้าท่ีกรมการประกนัภยัจากควบคมุมา
เป็นการก ากบัดแูล เพ่ิมส่วนการปกปอ้งสิทธิประโยชน์ของผู้ เอา
ประกนัภยั

• เดือนกนัยายน พ.ศ. 2535 เกิดเหตกุารณ์รถแก๊สระเบิดถนนเพชรบุรี
ตดัใหม ่ ท าให้มีการตรา “พระราชบัญญัตคุ้ิมครองผู้ประสบภยั
จากรถ พ.ศ. 2535” เพ่ือให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชน
ทกุคนซึง่ได้รับความเสียหายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามยั เพราะเหตุ
ประสบภยัจากรถ 



• ปี พ.ศ. 2540 มีการออก “พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
(ฉบบัที่ 3) และจดัตัง้ “บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
จ ากัด”  เพ่ือท าหน้าท่ีให้บริการเก่ียวกบัการรับค าร้องและจ่ายคา่
สินไหมทดแทนและเงินตา่งๆ ภายใต้พระราชบญัญัติฉบบันี ้

• ปี พ.ศ. 2550 กรมการประกนัภยั เปลี่ยนมาเป็น “ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย”  
ซึง่เป็นองค์กรอิสระภายใต้ พระราชบญัญัติคณะกรรมการก ากบัและ
สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั” พ.ศ. 2550 และภายใต้การ
ก ากบัของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั

• ส านกังาน คปภ. ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเนือ้หาของกฎหมายส าคญั 
อนัได้แก่ พระราชบัญญัตปิระกันวินาศภยั (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
และพระราชบัญญัตคุ้ิมครองผู้ประสบภยัจากรถ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 



• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
ว่าด้วยการประกันภัย (ม. 869 – 888)
• พระราชบัญญัต ิประกันวินาศภัย 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
• พระราชบัญญัตคุ้ิมครองผู้ประสบภัยจากรถ 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

กฎหมายของส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงนิกฎหมายของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค (สคป)

พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จ ากัด 

พ.ศ. 2535

กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน

กฎหมายเศรษฐกิจดจิิทัล

พระราชบัญญัตเิก่ียวกับ
ความรับผิดในทางอาญา
ของผู้แทนนิตบุิคคล

พ.ศ. 2560

กฎหมายภาษีอากร
(e-Tax)

Foreign Corruption 
Practices Act

(FCPA)

UK Bribery Act
Foreign Compliance 

Tax Act (FATCA)

EU Sanction
UN Sanction

พระราชบัญญัติ
ทวงหนี ้พ.ศ. 2560



Regulatory Sandbox

Blockchain 

Technology 

Bitcoin

InsurTech
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