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บทคัดยอ 

วิทยานิพนธนี้มุงท่ีจะศึกษาปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการของตัวแทน

ประกันชีวิตวามีปญหาและอุปสรรคหรือยังมีขอบกพรองอันเปนเหตุให ตัวแทนประกันชีวิตยังอาจ

ดําเนินการในทางที่ไมสุจริตกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัยหรือ

ผูรับประโยชน เพ่ือเปนแนวทางแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือใหกฏหมายดังกลาวมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดย

ผูศึกษาไดวิเคราะหถึงขอบกพรองของมาตรการทางกฏหมายและหาขอเสนอแนะท่ีเหมาะสมเพื่อ

เปนแนวทางการแกไขปญหา 

จากการศึกษาพบวาตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเปนคนกลางระหวางบริษัทกับผูเอา

ประกันภัยไดอาศัยชองวางของกฎหมายแสวงหาประโยชนจากการชักชวนใหบุคคลทําสัญญา

ประกันชีวิตไดอาศัยวิธีการตาง ๆ หลายประการสงผลใหเกิดความเสียหายท้ังตอบริษัท  

ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน เชน ปญหาตัวแทนประกันชีวิตไมนําสงเบี้ยประกันภัยคืนผูเอา

ประกันภัย ในกรณีท่ีบริษัทบอกปดไมยอมทําสัญญาดวย หรือปญหาการไมนําเงินคาสินไหม

ทดแทนท่ีบริษัทมอบหมายใหนําไปมอบใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือปญหา

ตัวแทนประกันชีวิตมีการปกปดขอความจริงของผูเอาประกันภัย หรือบุคคลอ่ืน การใชเงินยอม

อาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลหน่ึง เพ่ือมุงหวังท่ีจะไดรับประโยชนจากคาบําเหน็จท่ีจะ

ไดรับจากบริษัทหากบริษัทตกลงรับทําสัญญาประกันชีวิต หรือปญหาเก่ียวกับหลักสูตรและการ

สอบความรูของตัวแทนประกันชีวิตท่ียังไมครอบคลุมถึงการอบรมวิชาชีพและการพัฒนา

บุคลิกภาพ หรือปญหาเก่ียวกับคุณสมบัติการประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต และปญหาการใช

ขอความหรือภาพโฆษณาหรือหนังสือชักชวนในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยท่ีไมตรงกับขอ

คุมครองในกรมธรรมประกันภัย  

ผูศึกษาจึงไดเสนอแนวทางแกไขปญหาดังนี้ (1) ควรท่ีจะมีการบัญญัติโทษทางอาญา

ไวเปนพิเศษใน พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ใหสูงเทากับความผิดอันเปนการฉอโกง

ประชาชน ในกรณียักยอกเบี้ยประกันภัยหรือเงินคาสินไหมทดแทนท่ีจะนําสงใหผูเอาประกันภัย 

หรือผูรับประโยชน เนื่องจากเงินดังกลาวมาจากเบี้ยประกันภัยของผูเอาประกันภัยทุกคนท่ีไดเอา

ประกันชีวิตไวกับบริษัท และใหถือเปนความผิดท่ีไมสามารถยอมความได (2) ควรเพ่ิม

บทบัญญัติในกรรีท่ีตัวแทนประกันชีวิตดําเนินการทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทใหนายทะเบียบ

                                                 
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณัฑิตย  

** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ท่ีมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตไดดวย (3) ควรแกไขปรับปรุงประกาศของสํานักคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยหลักสูตรการสอบความรู ใหครอบคลุมถึง

กฎหมายเก่ียวกับการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต (4) ควรเพ่ิมคุณสมบัติของขอรับใบอนุญาต

เปนตัวแทนประกันชีวิตในเร่ืองคุณวุฒิดานการศึกษาใหตองจบการศึกษาไมต่ํากวาช้ันปริญญาตรี 

หรือเทียบเทาเนื่องจากอาชีพดังกลาวมีความสําคัญเทียบเทาอาชีพอิสระสาขาอ่ืน ๆ (5) ควรมี

บทบัญญัติโทษทางอาญากรณีตัวแทนประกันชีวิตนําขอความหรือภาพโฆษณาหรือหนังสือชักชวน

ท่ีไมไดรับความเห็นชอบจากบริษัทผูรับประกันภัยไปชักชวนบุคคลภายนอกใหหลงเช่ือเขาทํา

สัญญาประกันชีวิตใหชัดเจน เพ่ือปองกันและปราบปรามมิใหตัวแทนประกันชีวิตกระทําการ

ดังกลาว 

 
1. บทนํา 

ปจจุบันประชาชนสวนใหญใหความหวงใยเร่ืองความม่ันคงทางการเงินมากข้ึน เพราะ

การดําเนินชีวิตของประชาชนมีความเส่ียงมากข้ึนอันเปนผลมาจากความเจริญกาวหนาของ

เทคโนโลยี จึงเกิดภัยข้ึนไดเสมอ ประชาชนจึงใหความสําคัญกับการประกันชีวิต ซึ่งใหท้ังความ

คุมครองการเส่ียงภัยของชีวิตและในขณะเดียวกันก็ใหประโยชนในดานการออมดวย อยางไรก็ตาม

ธุรกิจประกันชีวิตมีความจําเปนท่ีตองอาศัยตัวแทนประกันชีวิตทําหนาท่ีในการชักชวนใหทําสัญญา

ประกันชีวิตกับบริษัท โดยตัวแทนประกันชีวิตจะใหคําแนะนําเก่ียวกับแบบและความคุมครองของ

กรมธรรมประกันชีวิตแตละแบบซึ่งแตกตางกันไป เพ่ือใหสอดคลองกับความเสี่ยงของบุคคลท่ี

แตกตางกันไปนอกจากนั้นแลว ตัวแทนประกันชีวิตยังอาจไดรับมอบหมายใหทําสัญญาประกัน

ชีวิตในนามบริษัทไดดวย หนาท่ีอีกประการหนึ่งคือสามารถรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทไดโดย

ไมตองมีการมอบอํานาจ ทวาในการดําเนินการใด ๆ ของตัวแทนประกันชีวิตดังกลาวอาจสงผล

กระทบตอบริษัทผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัย ดวยเหตุดังกลาว รัฐจึงมีความจําเปนตอง

บัญญัติกฏหมายท่ีใชในการกํากับดูแลเก่ียวกับการดําเนินการของตัวแทนประกันชีวิต เพ่ือใหการ

ดําเนินการของตัวแทนประกันชีวิตเปนไปดวยความสุจริต กอใหเกิดประโยชนตอผูเอาประกันภัย 

และประชาชนท่ีเขาทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท 

จากการวิเคราะหปญหากฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการของตัวแทนประกันชีวิต 

ไดแกปญหาตัวแทนประกันชีวิตไมนําสงเบี้ยประกันภัยคืนผูเอาประกันภัย ในกรณีท่ีบริษัทไมรับ

ทําสัญญาประกันชีวิตและคืนเบี้ยประกันภัยท่ีชําระมาพรอมกับคําขอเอาประกันภัย ปญหาตัวแทน

ประกันชีวิตไมนําเงินคาสินไหมทดแทนท่ีบริษัทมอบหมายใหนําไปชําระแกผูเอาประกันภัยหรือ

ผูรับประโยชน ตัวแทนประกันชีวิตทําสัญญาประกันชีวิตบุคคลอ่ืนโดยปกปดขอความจริงของผูเอา

ประกันภัย หรือปญหาเก่ียวกับหลักสูตรและการสอบความรูของตัวแทนประกันชีวิต ปญหา

เก่ียวกับคุณสมบัติการประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ปญหาตัวแทนประกันชีวิตใชขอความ

หรือภาพโฆษณาหรือหนังสือชักชวนในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย เพ่ือศึกษาวิเคราะหถึง
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ขอบกพรองของมาตรการทางกฏหมายและหาแนวทางที่เหมาะสมมาใชเปนขอเสนอแนะในการ

แกไขปญหาดังกลาวเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูท่ีไดรับความเสียหาย โดยวิเคราะหมาตรการ

ทางกฏหมายเพื่อจะไดทราบวาบทบัญญัติดังกลาวไมชัดเจนเพียงพอท่ีจะนํามาบังคับใชกับการ

ดําเนินการของตัวแทนประกันชีวิต เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ผูเอาประกันภัยหรือผูรับ

ประโยชน และผูเขียนจะเสนอแนวทางในการแกไขปรับปรุงเพ่ือใหการดําเนินการของตัวแทน

ประกันชีวิตมีประสิทธิภาพและสงผลใหเกิดความคุมครองแกผูเอาประกันภัยมากย่ิงข้ึน  

 
2. กฎหมายที่ใชกํากับการดําเนินการของตัวแทนประกันชีวิต 

กฎหมายท่ีใชกํากับการดําเนินการของตัวแทนประกันชีวิต ไดแก พระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 โดยกําหนดใหผูท่ีจะเปนตัวแทนประกันชีวิต ตองไดรับใบอนุญาตจาก

นายทะเบียน โดยผูท่ีจะขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ (1) 

บรรลุนิติภาวะ (2) มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (3) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ (4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย

ท่ีกระทํา โดยทุจริต เวนแตจะพนโทษมาแลวไมนอยกวา 5ป กอนวันขอรับใบอนุญาต (5) ไมเคย

เปนบุคคลลมละลาย (6) ไมเปนนายหนาประกันชีวิต (7) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปน

ตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตนายหนาประกัน ชีวิตในระยะเวลา 5ป กอนวันขอรับใบอนุญาต 

(8) ไดรับการศึกษาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด หรือ สอบ

ความรูเก่ียวกับการประกันชีวิตไดตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศ กําหนด  

นอกจากการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทท่ีตนเปนตัวแทนแลว 

ตัวแทนประกันชีวิตตองมีสิทธิรับเบี้ยประกันภัยท่ีผูเอาประกันภัยตองชําระใหแกบริษัทไดดวยสิทธิ

ท่ีไดมาโดยบทบัญญัติของกฎหมายโดยไมตองมีการมอบอํานาจดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 71 วรรค

หนึ่ง นอกจากนั้นแลวตัวแทนประกันชีวิตยังอาจทําสัญญาประกันชีวิตในนามบริษัทไดหากไดรับ

มอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัท จะเห็นไดวาการดําเนินการเปนตัวแทนประกันชีวิตมีลักษณะ

เชนเดียวกับผูประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ มีกรณีท่ีตองมีการเพิกถอนใบอนุญาตได โดยกฎหมายให

อํานาจนายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตการเปนตัวแทนประกันชีวิตได เม่ือปรากฏแกนาย

ทะเบียนวาตัวแทนประกันชีวิตดําเนินการ ดังตอไปนี้ (1) กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต (2) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

นายทะเบียนหรือ คณะกรรมการประกาศกําหนด (3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือมาตรา 

72 แลวแตกรณี (4) ดําเนินงานทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย 

ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือประชนชาชน 
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3.  กฎหมายที่ชํากํากับการดําเนินของตัวแทนประกันชีวิตในกฎหมายตางประเทศ 
 
3.1  สาธารณรัฐประชาชนจีน ได มีการตรากฎหมายวาดวยประกันชีวิตข้ึน โดยมี

วัตถุประสงคการควบคุมการประกอบธุรกิจประกันชีวิตอันจะเปนการปกปองและคุมครองสิทธิ

ประโยชนของผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของใหไดรับผลประโยชน

จากผูรับประกันภัยโดยถูกตองตามกฎหมาย กฎหมายดังกลาวไดแก Insurance Law of the 

People's Republic of China โดยใน Article 13 บัญญัติวาสัญญาประกันชีวิตเกิดข้ึนแลวมีผลนับ

แตเม่ือผูเอาประกันภัยย่ืนคําขอเอาประกันภัย โดยถือวาสัญญาประกันชีวิตนั้นมีผลบังคับใช

ภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีตกลงกันไวในสัญญา และมีผลผูกพันผูเอาประกันภัยและ

บริษัทผูรับประกันภัยตลอดอายุสัญญา โดยผูรับประกันภัยตองออกกรมธรรมประกันภัยใหกับผู

เอาประกันภัย เพ่ือเปนหลักฐานวาสัญญาประกันชีวิตท่ีผูเอาประกันภัยทํานั้นมีขอตกลงและ

เง่ือนไขตามสัญญาท่ีทําไวตอกัน 

ตัวแทนประกันชีวิต อาจเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาทก็ไดโดยอํานาจจากบริษัท

ผูรับประกันภัยเพ่ือทําธุรกรรมทางธุรกิจประกันชีวิตในนามของบริษัทผูรับประกันภัยและภายใต

ขอบอํานาจท่ีบริษัทผูรับประกันภัยมอบหมายให โดยตัวแทนประกันชีวิตจะไดรับผลตอบแทนจาก

การขายประกันชีวิตจากบริษัทผูรับประกันภัย หากตัวแทนประกันชีวิตไปกอกระทําการใหเกิด

ความเสียหายใด ๆ กับผูเอาประกันภัย บริษัทผูรับประกันภัยจําตองรับผิดรวมกับตัวแทนประกัน

ชีวิต โดยผูเอาประกันสามารถย่ืนคําขอเพ่ือตรวจสอบการกระทําใด ๆ ของตัวแทนประกันชีวิตได 

และตัวแทนประกันชีวิต จะตองไดรับใบอนุญาตใหเปนตัวแทนประกันชีวิตจากฝายกํากับดูแลและ

ควบคุมการประกันชีวิต 

ตัวแทนประกันชีวิตจะตองเขารับการฝกอบรมวิชาชีพและอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ

ท่ีดีของการตัวแทนประกันชีวิตตามที่บริษัทผูรับประกันภัยจัดอบรมหรือสงไปอบรม เพ่ือนํา

ความรูท่ีไดรับมาพัฒนาวิธีการดําเนินงานอันจะเปนการตอบสนองความตองการของผูมีสวน

เก่ียวของกับสัญญาประกันชีวิต อีกท้ังยังเปนการเสริมสรางจริยธรรมวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต

และยืดถือปฏิบัติตามหลักความสุจริต อันจะเปนการลดปริมาณความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ละเมิดของตัวแทนประกันชีวิตตอผูเอาประกันภัย 

ความรับผิดของตัวแทนประกันชีวิต มีดังนี้  
1)  ในกรณีท่ีตัวแทนประกันชีวิตไปหลอกลวงใหบุคคลใดหลงเชื่อและย่ืนคําขอทํา

สัญญาประกันชีวิต หรือหลอกใหผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตเขาทําสัญญาประกันชีวิต 

การกระทําเชนนี้ถือวาเปนความผิดทางอาญา ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตตองถูกสอบสวนและตองรับ

โทษอาญา 
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ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนไดรับความเสียหายแตยังไมถึงข้ันรายแรง 

ฝายกํากับดูแลและควบคุมการประกันชีวิตมีอํานาจในการลงโทษตัวแทนประกันชีวิตใหแกไขหรือ

ปรับไมนอยกวา หาหม่ืนหยวน แตไมเกินสามแสนหยวน แตหากเปนกรณีรายแรงฝายกํากับดูแล

และควบคุมการประกันชีวิตมีอํานาจในการเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตได 

2)  ในกรณีท่ีบุคคลใดอางตนวาเปนตัวแทนประกันชีวิต โดยไมมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตท่ีออกโดยฝายกํากับดูแลและควบคุมการประกันชีวิตตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมายนี้ บุคคลนั้นจําตองไดรับโทษทางอาญา คือใหยึดหรือริบทรัพยสินหรือผลประโยชน

ใด ๆ หรือปรับไมนอยกวาจํานวนของทรัพยสินท่ีริบหรือยึดได แตตองไมเกินหาเทาของ

ผลประโยชนท่ีไดรับ หากไมสามารถยึดหรือริบทรัพยสินใด ๆ ได บุคคลนั้นจําตองเสียคาปรับไม

นอยกวาหนึ่งแสนหยวนแตไมเกินหาแสนหยวน 

 

3.2  ประเทศญ่ีปุน ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนา โดยมุงเนนการเปด
เสรีตาง ๆ โดยรัฐบาลญี่ปุนไดใหความสําคัญทางดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก ทําใหระบบ

ประกันภัยของประเทศญี่ปุนแบงออกเปนการประกันชีวิต การประกันวินาศภัยและการประกันภัย

ทางการคา  

สัญญาประกันชีวิตเกิดข้ึนและมีผลสมบูรณตามกฎหมายตอเม่ือผูเอาประกันภัยไดตก

ลงทําสัญญาประกันชีวิตจากการชักชวนของบุคคลดังตอไปนี้ 1) ตัวแทนประกันชีวิตท่ีไดรับ

ใบอนุญาตและไดข้ึนทะเบียนกับหนวยงานหรือคนกลางในเครือบริษัทประกันภัย หรือกับบริษัท

ประกันภัยโดยตรง หรือกับธนาคารที่เปนตัวแทนประกันชีวิตหรือกับบุคคลท่ีเก่ียวกับการประกัน

อ่ีน ๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรี (Cabinet Order) กําหนดไว 2) เจาหนาท่ีหรือลูกจางของบริษัท

ประกันท่ีไดข้ึนทะเบียนกับหนวยงานหรือคนกลางในเครือบริษัทประกันภัย 3) ตัวแทนประกัน

ชีวิตท่ีไดรับการอบรมหลักสูตรตัวแทนประกันชีวิตในระยะส้ัน หรือท่ีเรียกวา ตัวแทนขายประกัน

ระยะส้ัน โดยผู ท่ีไดรับการอบรมตามหลักสูตรนี้จะตองอยูภายใตการดูแลของสํานักงาน

คณะรัฐมนตรี (Cabinet Order) 4) นายหนาประกันชีวิต หรือพนักงานหรือลูกจางของธนาคารท่ี

สามารถประกอบธุรกิจขายประกันชีวิตได 
ความรับผิดของตัวแทนประกันชีวิต บริษัทผูรับประกันภัยหรือบริษัทในเครือบริษัท

ผูรับประกันภัยจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการขายประกันชีวิต  
หากเปนกรณีดังตอไปนี้ บริษัทผูรับประกันภัยหรือบริษัทในเครือบริษัทประกันชีวิตไม

จําตองรับผิด 1) ตัวแทนขายประกันชีวิตไดปฏิบัติหนาท่ีของตนในการดูแลลูกคาตามความ

เหมาะสม อันเปนการปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอกรมธรรมประกันชีวิต หรือผูเอาประกันภัย

อยางดีแลว 2) ตัวแทนขายประกันชีวิตไดชักชวนใหผูเอาประกันทําประกันภัย โดยไดปฏิบัติ

หนาท่ีถูกตองตามหลักเกณฑและขอบังคับของบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทในเครือบริษัทผูรับ

ประกันภัยแลว 3) ตัวแทนขายประกันชีวิตไดทําการขายประกันใหกับผูเอาประกันภัย ภายในขอบ
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อํานาจท่ีบริษัทผูรับประกันภัยหรือบริษัทในเครือบริษัทผูรับประกันภัยมอบหมาย พรอมท้ังไดทํา

การดูแลและรักษาผลประโยชนของลูกคาอยางเหมาะสมแลว 
 หนวยงานที่กํากับดูแลตัวแทนประกันชีวิต การควบคุมตัวแทนในการนําขอความมา

ชักชวนใหทําประกันชีวิต สมาคมประกันภัย (The General Insurance Association of Japan : 

GIAJ) เปนหนวยงานหลักในการกระจายขอมูลหรือระเบียบเก่ียวกับการจําหนายประกันภัยท่ัวไป

ในประเทศญี่ปุน 
 

3.3  ประเทศแคนาดา รัฐโนวาสกอเทีย สัญญาประกันชีวิตหมายถึง การที่ผูเอาประกันภัย
ตกลงเขาทําสัญญาเพ่ือท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนใด ๆ ตามท่ีตกลงไวในสัญญาขณะท่ีตนยังมีชีวิต

อยู แตหากที่ผูเอาประกันชีวิตไดเสียชีวิตลงกอนครบกําหนดอายุสัญญา ผูรับประโยชนจะไดรับ

เงินผลประโยชนจากการเสียชีวิตของผูเอาประกันภัยโดยปลอดภาษี โดยปกติของการทําประกัน

ชีวิตผานตัวแทนประกันชีวิต จะเกิดจากการที่ผูทําประกันภัยหรือผูเอาประกันภัยเกิดความ

ไววางใจในวิธีการสนทนา วิธีการขาย หรือวิธีในการเจรจาตอรอง หรือวิธีการเจรจาใหตออายุ

สัญญาของตัวแทนประกันชีวิต ทําใหผูเอาประกันภัยหรือผูทําประกันภัยเกิดความม่ันใจและ

ยินยอมท่ีจะชําระเบี้ยประกันภัยตามขอเสนอหรือขอตกลงท่ีไดกําหนดไวในสัญญาประกันชีวิต 

สัญญาประกันชีวิตจึงเกิดข้ึน 
ตัวแทนประกันชีวิต หมายถึง บุคคลท่ีกระทําการใด ๆ แทนบุคคลอ่ืนภายใตขอบเขต

ท่ีระบุไวในสัญญา หรือกระทําการตามขอตกลง โดยอาจเปนพนักงาน ลูกจาง ผูถือหุน หรือบุคคล

ท่ีไดรับความไววางใจจากบริษัทผูรับประกันภัย และมีหนาท่ีในการเจรจา ตอรอง ทําความตกลง

ใด ๆ เก่ียวกับการทําประกันชีวิตหรือการขอตออายุตามสัญญาประกันชีวิต แตการเจรจานั้น ๆ 

จะตองไมเกินขอบอํานาจของบริษัทประกันชีวิต 
ความรับผิดของตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตตองรับผิดเปนการสวนตัว 

เม่ือไดกระทําการใด ๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม วาตนไดขายประกัน ท้ัง ๆ ท่ียังไมไดรับ

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตจากรัฐบาลกลางแคนาดา หรือตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

ประกันภัย ของรัฐโนวาสกอเทีย หรือกอใหเกิดความเสียหายตอผูเอาประกัน 

ในกรณีท่ีตัวแทนประกันชีวิตไดกระทําการอันมีลักษณะเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัติประกันภัยของมลรัฐโนวาสกอเทีย สํานักงานคณะกรรมการกํากับการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยมีอํานาจท่ีจะระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

หากภายหลังการดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงแสดงใหปรากฎวา ตัวแทนประกันชีวิตนั้น ๆ 

กระทําความผิดจริง 
หนวยงานท่ีกํากับดูแลการประกันภัย คือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยมีหนาท่ีในการตรวจตรา สอดสอง ดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยให
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ถูกตองตามกฎเกณฑของผูวาราชการมลรัฐ และมีอํานาจในการออกคําส่ังใด ๆ อันจะเปนการ

รักษาประโยชนของผูเอาประกันภัยหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ 

 
4. ผลการศึกษาปญหากฏหมายเกี่ยวกับการดําเนินการของตัวแทนประกันชีวิต  

จากการศึกษาวิเคราะหพบวามาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับเก่ียวกับการดําเนินการ

ของตัวแทนประกันชีวิตยังไมรัดกุมและไมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันทําใหเกิดปญหา

ดังตอไปนี้   
4.1  ปญหาตัวแทนประกันชีวิตไมสงเบ้ียประกันภัยคืนแกผูเอาประกันภัย ในกรณีท่ี

บริษัทบอกปดไมยอมทําสัญญาดวย กรณีบริษัทผูรับประกันภัยไดมอบหมายใหตัวแทนประกัน

ชีวิตมีหนาท่ีชักชวนเขาทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท เม่ือตกลงทําสัญญาประกันชีวิตและผูเอา

ประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยเรียบรอยแลว เม่ือบริษัทผูรับประกันภัยพิจารณาเห็นวาผูเอา

ประกันภัยมีความเส่ียงสูง เชน กรณีเปนโรครายแรง เปนตน บริษัทผูรับประกันภัยจึงบอกปดไม

รับทําสัญญาประกันชีวิตดังกลาวและบริษัทผูรับประกันภัยใหตัวแทนประกันชีวิตนําเบี้ยประกันภัย

งวดแรกท่ีผูเอาประกันภัยไดชําระไปคืนแกผูเอาประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตผูไดรับมอบอํานาจ

แตไมนําเบี้ยประกันภัยคืนแกผูเอาประกันภัยโดยมีเจตนาทุจริต ผูเอาประกันภัยสามารถใชสิทธิ

ทางแพงเรียกรองเอากับบริษัทผูรับประกันภัยใหคืนเบี้ยประกันภัยแกตนได บริษัทผูรับประกันภัย

สามารถมารียกใหตัวแทนประกันชีวิตรับผิดชดใชคืนใหแกบริษัทได ในทางอาญาผูเอาประกันภัย

สามารถรองทุกขกลาวโทษ เพ่ือทําใหมีการดําเนินการคดีในทางอาญาแกตัวแทนประกันชีวิตได 

การกระทําดังกลาวของตัวแทนประกันชีวิต ทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย เพราะ

ตองการจายเงินคืนผูเอาปรกันภัยซ้ําสอง อาจกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทและกระทบถึงเงิน 

สํารองประกันชีวิตท่ีบริษัทตองจัดสรรไว เพ่ือจายคืนตามท่ีระบุในสัญญา เม่ือมีการมรณะหรือ

สัญญาครบอายุ จึงเห็นวาควรจะไดมีบทบัญญัติวางบทกําหนดโทษไวเปนการเฉพาะใหสูงกวาโทษ

มีบัญญัติไวในประมวลกฏหมายอาญา ใหเทากับบทกําหนดโทษตามท่ีบัญญัติไวในกฏหมายวา

ดวยการฉอโกงประชาชน 

4.2  ปญหาตัวแทนประกันชีวิตไมนําคาสินไหมทดแทนชดใชแกผูเอาประกันภัย เม่ือผู
เอาประกันภัยตกลงทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทผูรับประกันภัย เม่ือมีการมรณะหรือสัญญา

ครบกําหนด อาจมีกรณีท่ีบริษัทผูรับประกันภัยไดมอบหมายตัวแทนประกันชีวิตนําเงินไปชดใชแก

ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย แตตัวแทนประกันชีวิตไมนําเงินชดใช

ใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย กรณีนี้ผูเอาประกันภัยหรือผูรับ

ประโยชน สามารถเรียกใหบริษัทผูรับประกันภัยรับผิดชอบชดใชใหแกตนได  

จากปญหาเม่ือตัวแทนประกันชีวิตไมนําเงินชดใชแกผูเอาประกันภัย ทําใหเกิดความ

เสียหายแกผูเอาประกันภัยซึ่งบริษัทผูรับประกันภัยตองรวมรับผิดจากการกระทําโดยไมสุจริตของ
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ตัวแทนประกันชีวิต ควรกําหนดโทษไวเปนการเฉพาะในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 

ดวยเหตุผลเชนเดียวกับ ขอ4.1     

 

4.3  ปญหาตัวแทนประกันชีวิตทําสัญญาประกันชีวิตบุคคลอ่ืนโดยปกปดขอความจริง
ของผูเอาประกันภัย วาผูเอาประกันภัยเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยเอง แทจริงแลวตัวแทนประกัน
ชีวิตเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยให กรณีดังกลาวนี้ควรมีบทกําหนดโทษไวเปนการเฉพาะ 

 

4.4 ปญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอบความรูของตัวแทนประกันชีวิต สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดกําหนดหลักสูตรการ

อบรมและการทดสอบสําหรับผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งจากการศึกษาพบวา

สาธารณรัฐประชาชนจีนกําหนดใหตัวแทนประกันชีวิตมีหนาท่ีตองเขารับการฝกอบรมวิชาชีพและ

อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต ตามท่ีบริษัทจัดอบรมหรือสงไปอบรม 

เพ่ือนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนาวิธีการดําเนินงาน อันเปนการตอบสนองความตองการของผูมีสวน

เก่ียวของกับสัญญาประกันชีวิต อีกท้ังยังเปนการเสริมสรางจริยธรรมวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต

และยึดถือการปฏิบัติตามหลักสุจริต อันจะเปนการลดปริมาณความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ละเมิดของตัวแทนประกันชีวิตตอผูเอาประกันภัย ประเทศไทยก็ควรบรรจุหลักสูตรดังกลาวดวย 
 

4.5  ปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติผูขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ตามพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต พ.ศ.2535 ซึ่งตามมาตรา 69 มิไดมีการกําหนดเรื่องคุณวุฒิดานการศึกษาของผู

ขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตไว ตางกับผูประกอบวิชาชีพอยางอ่ืน ซึ่งกฎหมายมักมี

การกําหนดคุณสมบัติในเร่ืองคุณวุฒิการศึกษาไวแทบท้ังส้ิน  

 

4.6  ปญหาเกี่ยวกับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยของตัวแทนประกันชีวิต ในการ
ชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท ตัวแทนประกันชีวิตอาจนําขอความหรือภาพ
โฆษณาหรือหนังสือชักชวนท่ีไมไดรับความเห็นชอบจากบริษัทผู รับประกันภัยไปชักชวน

บุคคลภายนอกเขาทําสัญญาประกันชีวิตซึ่งไมตรงกับขอคุมครองในกรมธรรมประกันภัย ทําให

บุคคลภายนอกหลงเชื่อและตกลงทําสัญญาประกันชีวิต การกระทําของตัวแทนประกันชีวิต

ดังกลาวก็เพ่ือใหตนมีลูกคามากข้ึนและไดรับคาตอบแทนมากข้ึนเปนการกระทําเพ่ือประโยชนสวน

ตน สงผลใหเกิดความเสียหายตอผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจาก

การหลงเช่ือขอความหรือภาพโฆษณาหรือหนังสือชักชวนท่ีไมไดรับความเห็นชอบจากบริษัท  

จากการศึกษาอันเปนการกระทําท่ีขาดและขัดตอจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต 

พบวาสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบัญญัติการลงโทษทางอาญากรณีตัวแทนประกันชีวิตหลอกลวง

ใหบุคลภายนอกหลงเช่ือและย่ืนคําขอทําสัญญาประกันชีวิต  
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5.  ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิเคราะหปญหาเ ก่ียวกับการดําเนินการของตัวแทนประกันชีวิต 

เปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ ผูเขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือแกไขปญหาดังนี้ 

 

 5.1  ปญหาตัวแทนประกันชีวิตไมสงคืนเบ้ียประกันภัยคืนแกผูเอาประกันภัยและ
ปญหาตัวแทนประกันชีวิตไมนําคาสินไหมทดแทนชดใชแกผูเอาประกันภัย เกิดจากการกระทํา

โดยไมสุจริตของตัวแทนประกันชีวิต ควรมีบทบัญญัติไวเปนการเฉพาะใน พระราชบัญญัติประกัน

ชีวิต พ.ศ. 2535 ใหระวางโทษทางอาญาใหสูงเทากับโทษตาม พระราชบัญญัติฉอโกงประชาชน 
 

 5.2  ปญหาตัวแทนประกันชีวิตทําสัญญาประกันชีวิตบุคคลอ่ืนโดยปกปดขอความจริง
ของผูเอาประกันภัย ทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติประกันชีวิตไมไดมีการบัญญัติโทษกับตัวแทนประกันชีวิตท่ีกระทําความเสียหาย

ตอบริษัทผูรับประกันภัย ดังนั้นควรมีบทบัญญัติไวเปนการเฉพาะใน พระราชบัญญัติประกันชีวิต 

พ.ศ. 2535 และใหแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 41 

(4) ควรบัญญัติดังนี้ 

“ดําเนินงานทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรม

ประกันภัย หรือบริษัท หรือประชาชน” 

 

5.3 ปญหาเก่ียวกับหลักสูตรและการสอบความรูของตัวแทนประกันชีวิต ควรเพ่ิม

หลักสูตรเก่ียวกับการฝกอบรมวิชาชีพการเปนตัวแทนประกันชีวิต และการพัฒนาบุคลิกภาพของ

ตัวแทนประกันชีวิตไวในหลักสูตรดวย เพ่ือใหตัวแทนประกันชีวิตมีความรูและความสามารถใน

การปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสรางภาพพจนท่ีดีใหธุรกิจประกันชีวิต 

 

5.4  ปญหาเก่ียวกับคุณสมบัติผูขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ควรมีการเพ่ิม

บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 69 โดยกําหนดคุณสมบัติของ

ขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตตองมีคุณวุฒิดานการศึกษาข้ันต่ําระดับปริญญาตรี 

เพ่ือใหมีความสมบูรณเพราะตัวแทนประกันชีวิตเปนอาชีพท่ีตองอาศัยความรู ความสามารถ และ

ประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี เชนเดียวกับผูประกอบวิชาชีพอิสระดานอ่ืน ๆ  

 

5.5  ปญหาเก่ียวกับการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยของตัวแทนประกันชีวิต ควรมี

เพ่ิมบทบัญญัติการลงโทษทางอาญาในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 กรณีตัวแทน

ประกันชีวิตนําขอความหรือภาพโฆษณาหรือหนังสือชักชวนท่ีไมไดรับความเห็นชอบจากบริษัท

ผูรับประกันภัยไปชักชวนบุคคลภายนอกใหหลงเช่ือเขาทําสัญญาประกันชีวิตใหชัดเจน เพ่ือ

ปองกันและปราบปรามมิใหตัวแทนประกันชีวิตกระทําการดังกลาว 
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