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บทคดัย่อ 

 ในปัจจุบันธุรกิจประกันภัยมีการขยายช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากขึ้ น การขาย

ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์กเ็ป็นอีกช่องทางหน่ึงที่ก  าลังได้รับความนิยมโดยมีอัตราการขยายตัวมาก

ขึ้ นเร่ือยๆ บริษัทประกันภัยและธนาคารพาณิชย์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคการเสนอขายอยู่

ตลอดเวลา เพ่ือรองรับการขยายตัวและปริมาณความต้องการของลูกค้า ในขณะที่มาตรการทางกฎหมายใน

การก ากับดูแลนายหน้าประกันชีวิตที่เสนอขายผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ยังไม่มีความชัดเจนและรัดกุม

เพียงพอ จึงอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในการที่จะได้รับค าอธบิาย แนะน า ช้ีช่อง อย่างถูกต้อง เพ่ือเป็น

เคร่ืองมือในการประกอบการตัดสนิเข้าท าสญัญา รวมไปถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์อันดีของธนาคารพาณิชย์และธุรกิจประกันภัย

ในสายตาประชาชนได้ 

 บทความน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าการศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมนายหน้า

ประกันชีวิต ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ โดยจาก

การศึกษากฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลการเสนอขายกรมธรรม์ของนายหน้าประกันชีวิตของประเทศไทย 

พบว่านายหน้าประกันชีวิตยังคงอาศัยช่องว่างของกฎหมายกระท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน

ช่องทางธนาคารพาณิชย์ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน และกระทบต่อความเช่ือถือ

และความไว้วางใจในธุรกจิประกนัภัยในอนาคต อาทเิช่น การหลอกลวงให้ท าประกันภัยโดยอ้างว่าเป็นการ

ฝากเงินผ่านธนาคาร การบังคับลูกค้าที่มาขอสินเช่ือให้ท ากรมธรรม์ประกันภัยด้วย เป็นต้น รวมถึงยังไม่มี

มาตรการทางกฎหมายที่เป็นการประกันความรับผิดของผู้เสนอขายและมาตรการในการให้ภาคเอกชนมี

บทบาทในการก ากบัดูแลกนัเอง  

 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการประกอบวิชาชีพของนายหน้าประกันชีวิตที่

เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์  จึงได้เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง

พระราชบัญญัติประกนัชีวิต พ.ศ. และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งกฎหมายล าดับรองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพของนายหน้าประกันชีวิตในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทาง

ธนาคารพาณิชย์ โดยเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้มีความรัดกุมมากย่ิงขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้มีการ

ก ากับดูแลกันเองโดยเพ่ิมบทบาทหน้าที่ขององค์กรเอกชนในการก ากับดูแลนายหน้าประกันชีวิตในสังกัด
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ของตน ทั้งน้ี เพ่ือลดปัญหาที่เกิดข้ึนและเพ่ือเป็นการพัฒนามาตรฐานการก ากับดูแลนายหน้าประกันชีวิต

ของประเทศไทยให้มีความทดัเทยีมกบัมาตรฐานในระดับสากล  

 

1.บทน า 

 ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส าคัญต่อการท าประกันชีวิตมากขึ้น ท าให้มีช่องทางการจ าหน่าย

กรมธรรม์ประกันภัยอยู่มากมาย รวมถึงช่องทางธนาคารพาณิชย์ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวที่โดดเด่นมากข้ึน

เร่ือยๆ
1
 แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่ามีเพียงประกาศคณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย

กรมธรรม์ประกนัภัย และการปฏบัิติหน้าที่ของตัวแทนประกนัชีวิต นายหน้าประกนัชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 

2551 ซ่ึงอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่บัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการเสนอขายกรมธรรม์ผ่านช่องทาง

ธนาคารพาณิชย์ไว้โดยเฉพาะ ซ่ึงจากการศึกษา เหน็ได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอ

ขายกรมธรรม์ประกนัภัยผ่านธนาคารไว้อย่างกว้าง โดยมิได้มีการควบคุมถึงวิธีการและขั้นตอนในการเสนอ

ขายไว้โดยละเอียด ส่งผลให้เกิดปัญหากับทั้งผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และส่งผลกระทบต่อภาค

ธุรกจิประกนัภัย ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงเศรษฐกจิของประเทศไทยด้วย
2
 ดังน้ัน ผู้เขียนจึงสนใจที่จะศึกษา

ถึงปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนจากการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ของนายหน้า

ประกันชีวิต โดยน ากฎหมายของต่างประเทศมาเปรียบเทยีบและวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขที่

เหมาะสมส าหรับประเทศไทย โดยผู้เขียนได้ศึกษาและแยกประเดน็ปัญหาได้ 5 ประเดน็ ดังน้ี 

 1) ปัญหาเกี่ยวกบัคุณสมบัติของผู้เสนอขาย  

2) ปัญหาเกี่ยวกบัการหลอกลวงหรือบังคับขายกรมธรรม์   

 3) ปัญหาเกี่ยวกบัวิธกีารในการเสนอขายกรมธรรม์   

 4) ปัญหาเกี่ยวกบัการก าหนดความรับผิดของนายหน้าประกนัชีวิต  

 5) ปัญหาองค์กรในการท าหน้าที่ก  ากบัดูแลนายหน้าประกนัชีวิต 

 

2.ความหมาย บทบาท สิทธิหนา้ที ่และจรรยาบรรณของนายหนา้ประกนัชีวิต  

 ประเทศไทยมีกฎหมายส าคัญที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนายหน้าประกัน

ชีวิตอยู่ 2 ฉบับ คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และ

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงเมื่อพิจารณาแล้ว จะเหน็ได้ว่านายหน้าประกันชีวิตหมายถึงผู้ช้ีช่องหรือจัดการให้
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วารสาร. ปีที่ 15. ฉบบัที่ 57.  
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บุคคลเข้าท าสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท โดยกระท าการเพ่ือบ าเหนจ็
3
 นายหน้าประกันชีวิตมีทั้งประเภท

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และนายหน้าประกันชีวิตไม่สามารถท าสัญญาประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย

ในนามของบริษัทผู้รับประกันภัย กล่าวคือ นายหน้าประกันชีวิตจะเป็นผู้ช้ีช่องหรือจัดการให้ผู้เอา

ประกนัภัยเข้าท าสญัญากบัผู้รับประกนัภัย โดยหลักการ นายหน้าประกันชีวิตจึงถือเป็นผู้กระท าการแทนผู้

เอาประกนัภัยน่ันเอง
4
 

 เน่ืองจากการประกันชีวิตมีความแตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่นในด้านการเสนอขายสินค้า 

เพราะเป็นการขายความคุ้มครองหรือค าม่ันสญัญา ซ่ึงเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตนและไม่มีการวางขายในร้านค้า

ทั่วไป นายหน้าประกันชีวิตจึงมีบทบาทอย่างย่ิงต่อธุรกิจประกันชีวิต
5
 กล่าวคือ เป็นผู้มีบทบาทในการช่วย

ขยายตลาด การให้บริการลูกค้า การช่วยให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองที่ตรงกับความเสี่ยงภัย 

ส่งเสริมภาพลักษณ์และทศันคติที่ดีต่อธุรกจิประกนัภัย
6
  

 ส าหรับสิทธิหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิต จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

โดยหลักการทั่วไปนายหน้าประกันชีวิตถือว่าเป็นตัวแทนของผู้เอาประกันภัย โดยท าหน้าที่เจรจาต่อรอง

เง่ือนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์กับบริษัทผู้รับประกันภัย
7
 แต่ในบางกรณีนายหน้าประกันชีวิตอาจเป็น

ตัวแทนของบริษัทผู้รับประกันภัยได้ หากได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้รับประกันภัย เช่น การรับเบ้ีย

ประกันภัยแทนผู้รับประกันภัย และหากนายหน้าประกันชีวิตปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายจาการ

กระท าผิดหน้าที่ของตน นายหน้าประกันชีวิตผู้น้ันจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา

ประกนัภัยตามหลักกฎหมายละเมิดและกฎหมายตัวการตัวแทน 

สิ่งที่สงัคมเรียกหาและคาดหวังจากธุรกิจประกันชีวิต คือ การมีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ 

คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของตัวแทนและนายหน้าประกนัชีวิต 

 ดังน้ัน นายหน้าประกันชีวิตจึงควรยึดถือ และปฏบัิติตามจรรยาบรรณจนกลายเป็นวิถีด าเนิน

ชีวิต ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสบืสานและส่งเสริมเกยีรติคุณของวิชาชีพอย่างถาวร 

 จรรยาบรรณในวิชาชีพต่างๆ มักมีกรอบแนวคิดที่เหมือนกนั ดังน้ี
8
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 2. มุ่งประโยชน์ของลูกค้าเหนือกว่าประโยชน์ของตัวเอง 

 3. ประพฤติด้วยความจริงใจ 

 4. รักษาความลับ 

 5. เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

 6. ประพฤติตนในลักษณะที่จะสร้างเกยีรติให้กบัตัวเองและวิชาชีพ 

 

3.มาตรการทางกฎหมายในการก ากบัดูแลการเสนอขายของนายหนา้ประกนัชีวิต 

 3.1 มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย 

 การประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิตในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง

ธนาคารพาณิชย์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับ แต่กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมก ากับดูแลการปฏบัิติ

หน้าที่ของนายหน้าประกนัชีวิตเกี่ยวกบัการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์น้ัน 

ได้แก่ พระราชบัญญัติประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์

ประกนัภัย และการปฏบัิติหน้าที่ของตัวแทนประกนัชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ.2551 ซ่ึง

กฎหมายทั้งสองฉบับยังมีความไม่ชัดเจนและยังไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ยังคงพบ

เหน็ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิตในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน

ช่องทางธนาคารพาณิชย์อยู่อย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจในตัวนายหน้า

ประกันชีวิต ธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างมาก ดังน้ัน ผู้เขียนเหน็ว่าควรมีมาตรการทั้ง

ในทางกฎหมายและในทางปฏบัิติเพ่ิมเติม โดยน ามาตรการของต่างประเทศมาใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้เกิด

ความชัดเจนในการควบคุมก ากับดูแล และเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากการ

ประกอบวิชาชีพของนายหน้าประกนัชีวิตอกีด้วย 

3.2 มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ 

จากการศึกษากฎหมายที่ใช้เป็นมาตรการในการก ากบัดูแลนายหน้าประกันภัยของต่างประเทศ 

พบว่าสหรัฐอเมริกามีรัฐบัญญัติก าหนดไว้เป็นกฎหมายแม่บท เพ่ือให้แต่ละมลรัฐยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติ และยังมีการก าหนดกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการในการก ากับดูแลนายหน้าประกันภัยประเภท

ธนาคารพาณิชย์ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลการปฏบัิติหน้าที่ของนายหน้าประกันภัยที่ประกอบ

วิชาชีพผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ด้วย อีกทั้งยังมีการก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน

จากลูกค้าซ่ึงร้องเรียนการปฏบัิติหน้าที่ของนายหน้าประกนัภัยที่กระท าการผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์อีก

ด้วย 

ส่วนมาตรการในการก ากบัดูแลนายหน้าประกนัภัยของสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีทั้งการก ากับดูแล

โดยรัฐ และการก ากับดูแลกันเอง โดยจะใช้วิธีการควบคุมและก ากับดูแลโดยรัฐให้น้อยที่สุด แต่เน้นสร้าง

ความรับผิดชอบของบริษัทผู้รับประกนัภัย มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมนายหน้าประกันภัยอย่าง

เข้มงวด เน้นป้องกันปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่กระทบต่อผู้เอาประกันภัย โดยจะเหน็ได้จาก
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การก าหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้เอาประกนัภัยซ่ึงบังคับให้นายหน้าประกันภัยต้องมีทรัพย์ที่เพียงพอ

และมีการท าประกนัภัยเกี่ยวกบัความรับผิดในวิชาชีพไว้ด้วย
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4.วิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายในการควบคุมนายหนา้ประกนัชีวิตเกีย่วกบัการเสนอขาย

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย ์ 

ด้วยเหตุที่จ านวนนายหน้าประกันชีวิตมีเพ่ิมมากข้ึน และต่างใช้เทคนิคในการเสนอขาย

กรมธรรม์ประกันชีวิตที่หลากหลาย อาจท าให้การก ากับดูแลไม่สามารถกระท าได้อย่างทั่วถึง หลักเกณฑ์

ทางกฎหมายไม่สามารถพัฒนาได้ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดปัญหาจากการเสนอขาย

กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นในธุรกิจ

ประกันภัยและธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และอาจส่งผลไปถึงระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ จากการ

ศึกษาวิจัย ท าให้เหน็ถึงปัญหาในการควบคุมนายหน้าประกันชีวิตเกี่ยวกับการเสนอขายกรมธรรม์ประกัน

ชีวิตผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ ทั้งในแง่มุมทางกฎหมายและในทางปฏบัิติ ดังน้ี  

4.1 ปัญหาเกีย่วกบัคุณสมบติัของผูเ้สนอขาย แยกเป็น  

 1) ปัญหาเกี่ยวกบัความรู้ของผู้เสนอขาย  

การคัดกรองผู้ที่จะมาท าหน้าที่นายหน้าประกนัชีวิตเพ่ือเสนอขายกรมธรรม์ประกัน

ชีวิตผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ของต่างประเทศและประเทศไทย จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการคัดกรอง

นายหน้าประกันชีวิตที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยในสหรัฐอเมริกา ก าหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาตเป็น

นายหน้าประกนัชีวิตจะต้องผ่านการสอบหรืออบรม และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีอ านาจ โดยต้อง

ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง ซ่ึงหลักสูตรที่อบรมน้ันจะต้องมีระดับเดียวกับวิทยาลัยหรือ

มหาวิทยาลัยหรืออบรมกับวิทยาลัยประกันภัย อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่ผ่านงานการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า

ประกันภัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันย่ืนขอรับใบอนุญาต ส่วนสาธารณรัฐสิงคโปร์ก าหนดให้

นายหน้าประกันชีวิตจะต้องผ่านการสอบวุฒิบัตรสาขาประกันชีวิตภายใน 2 ปี นับแต่ได้รับการแต่งตั้งให้

เป็นนายหน้าประกนัชีวิต เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นผู้มีความรู้ในการประกันชีวิต และมีการอบรมอย่างสม ่าเสมอ 

อีกทั้งมีข้อบังคับว่าการเล่ือนระดับเป็นหัวหน้าจะต้องได้รับประกาศนียบัตรด้านประกันชีวิต แต่ส าหรับ

ประเทศไทยก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกนัชีวิตจะต้องผ่านการสอบวัดความรู้วิชาประกันภัย

พ้ืนฐานเท่าน้ัน โดยจะมาอบรมในการขอต่ออายุใบอนุญาตในปีที่ 1-3 เพียง 10 ช่ัวโมง และการต่ออายุ

คร้ังที่ 4 เป็นต้นไป อบรม 25-50 ช่ัวโมงแล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องมีการสอบวัดความรู้หลังการอบรมอีก 

ซ่ึงอาจท าให้ไม่สามารถปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตได้อย่างเตม็ที่ และไม่สามารถ

พัฒนาความรู้ของผู้ขอต่อใบอนุญาตได้เทา่ที่ควร 

2)ปัญหาการเสนอขายโดยพนักงานธนาคารที่ไม่มีใบอนุญาต  
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เม่ือวิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิตที่เสนอขายกรมธรรม์

ผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์แล้ว เหน็ได้ว่าการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์กมี็บทบาท

ส าคัญเช่นกนั แต่จากการศึกษาถึงปัญหาที่เกดิข้ึน พบว่ามีธนาคารพาณิชย์บางแห่งที่จูงใจพนักงานธนาคาร

ให้เสนอขายประกันชีวิตเพ่ือให้ธนาคารได้รับค่าบ าเหน็จจากบริษัทผู้รับประกันภัย ส่งผลให้พนักงาน

ธนาคารจ าต้องเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยที่ยังมีความรู้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

หรือเป็นผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมาย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตโดย

พนักงานธนาคารเหล่าน้ีย่อมมีผลกระทบไปยังผู้บริโภค เพราะอาจได้รับค าแนะน าช้ีช่องจากผู้ที่ไม่มีความรู้

ความเช่ียวชาญอย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตนได้ซ้ือความ

คุ้มครองไป เมื่อต้องการเรียกร้องให้บริษัทผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์แล้วไม่

อาจเรียกร้องได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และทศันคติต่อธุรกจิประกนัภัยและธนาคารพาณิชย ์

 4.2 ปัญหาเกีย่วกบัการหลอกลวงหรือบงัคบัขายกรมธรรมแ์ยกเป็น 

 1)ปัญหาการเสนอขายโดยบิดเบือนว่าเป็นการฝากเงินกบัธนาคาร  

  ในสหรัฐอเมริกา มีรัฐบัญญัติการให้บริการทางการเงิน (Financial Service 

Modernization Act 1999) ก าหนดห้ามพนักงานธนาคารให้ข้อมูลแก่ลูกค้าว่าการประกันภัยเป็นการออม

หรือการลงทุน และห้ามพนักงานธนาคารน าเสนอว่าเบ้ียประกันภัยเป็นเงินฝาก ส าหรับประเทศไทย

ก าหนดอยู่ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เร่ือง ก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต 

นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ.2551 ข้อ 19.3 ว่า ผู้ท าหน้าที่เสนอขายต้องแสดงให้ปรากฏชัด

แจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภัย โดยอธบิายความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝาก

เงินกบัธนาคารก่อนเสนอขายทุกคร้ัง ซ่ึงการไม่ปฏบัิติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ถือว่าเป็นการด าเนินงานท า

ให้เกิดหรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย เป็นเหตุให้นายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตได้

แต่จากการศึกษา ยังพบเหน็ข้อร้องเรียนการเสนอขายประกันของพนักงานธนาคารที่บอกว่าเป็นการฝาก

เงินธนาคารอยู่ 

2)ปัญหาการเสนอขายกรมธรรม์โดยน าเอาการท ากรมธรรม์มาเป็นเง่ือนไขในการขออนุมัติ

สนิเช่ือ 

  กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ก าหนดว่า พนักงานธนาคารต้องไม่กระท าการใดๆที่

จะท าให้ลูกค้าเข้าใจว่า หากตนซ้ือประกันภัยกับธนาคารแล้วจะได้รับการขยายเครดิต ส าหรับประเทศไทย

ได้ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต 

นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ.2551 ข้อ 19.4 ที่ก  าหนดห้ามมิให้มีการบังคับหรือใช้การท า

ประกนัเป็นเง่ือนไขในการต่อรองการให้สินเช่ือหรือธุรกรรมอื่นใดของธนาคารแต่ถึงจะมีกฎหมายก าหนด

ไว้แล้ว กยั็งคงเห็นเร่ืองร้องเรียนในกรณีดังกล่าวอยู่เสมอ ดังน้ัน การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงคงไม่ได้

ขึ้นอยู่กบัการออกกฎหมายมารองรับเพียงอย่างเดียว หากแต่ควรจะมีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย 
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 4.3ปัญหาเกี่ยวกบัวิธกีารในการเสนอขายกรมธรรม์แยกเป็น 

 1) ปัญหาการเสนอขายโดยผูกขาดผู้รับประกนัภัย  

  โดยหลักการแล้ว นายหน้าประกันชีวิตคือผู้แทนของผู้เอาประกันภัย มีหน้าที่ต้อง

ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีช่อง และเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค 

แต่ในทางปฏิบัติ นายหน้าประกันชีวิตบางคนท าตัวเป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัย เสนอขายแต่

ผลิตภัณฑข์องบริษัทผู้รับประกันภัยที่เป็นคู่ค้ากับธนาคารพาณิชย์ของตน ส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือ

และความไว้วางใจในธุรกิจประกันภัยและธนาคารพาณิชย์ และขัดต่อหลักการด าเนินการโดยอิสระของ

นายหน้าประกนัชีวิตเป็นอย่างมาก ซ่ึงประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใดออกมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

2) ปัญหานายหน้าประกนัชีวิตไม่ให้ผู้เอาประกนัภัยกรอกข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัย

ด้วยตนเอง  

ปัญหาน้ีเป็นปัญหาที่เกดิข้ึนในทางปฏบัิติ ซ่ึงกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย โดย

อาจเกดิขึ้นเพราะนายหน้าประกันชีวิตผู้เสนอขายอาจจะอยากบริการลูกค้าเพราะเหน็ใบค าขอมีหลายหน้า 

และค าถามหลายข้อ กลัวลูกค้าเปล่ียนใจ หรือให้ข้อมูลที่อาจท าให้บริษัทปฏเิสธการรับประกันภัยได้ การ

กระท าดังกล่าวอาจท าให้ข้อมูลที่แสดงในใบค าขอเอาประกันภัยผิดไปจากความเป็นจริง ซ่ึงจะกระทบต่อ

ความสมบูรณ์ของกรมธรรม์ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่งผลต่อการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในอนาคตของผู้เอาประกันภัย และกระทบต่อความเช่ือถือและความไว้วางใจ

ในธุรกจิประกนัภัยแต่ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายใดป้องกนัมิให้เกดิกรณีดังกล่าวน้ี  

3)ปัญหาผู้เสนอขายไม่ค านึงถึงความสามารถในการช าระเบี้ ยประกนัภัยของผู้เอาประกนัภัย 

  ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีกฎหมายควบคุมคนกลางประกันภัย(Insurance Act 

Chapter142)โดยก าหนดให้คนกลางประกันภัยจะต้องแนะน าจ านวนเงินที่สามารถช าระได้ตามสัญญา

ประกันภัยที่ได้น าเสนอไว้ ส่วนประเทศไทยมีประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏบัิติหน้าที่

ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ.2551 ซ่ึงก าหนดว่าบริษัทต้องจัดให้

ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต แนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความเสี่ยง

และความสามารถในการช าระเบี้ ยประกนัภัย แต่บทบัญญัติดังกล่าวมิได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง  

4.4ปัญหามาตรการก าหนดความรับผิดของนายหน้าประกนัชีวิต 

 เม่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดข้ึนจากการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตของธนาคารพาณิชย์

แล้ว เหน็ได้ว่าอาจเกิดความเสียหายข้ึนกับผู้บริโภคจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิตในการ

เสนอขายกรมธรรม์ผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ได้ แต่เมื่อศึกษาถึงบทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศ

ไทยแล้ว กลับไม่พบมาตรการทางกฎหมายใดที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างทนัท่วงท ีซ่ึงแตกต่าง

กับบางประเทศ เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจาก

การประกอบวิชาชีพของนายหน้าประกันชีวิตไว้ กล่าวคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ก าหนดให้นายหน้าประกัน

ชีวิตต้องท ากรมธรรม์ประกันภัยชดเชยค่าเสียหายในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (อัตรา
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แลกเปล่ียน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 : 1 SGD เทา่กบั 24.60 บาท) เพ่ือให้ประชาชนมีหลักประกัน

ในการได้รับการเยียวยาความเสยีหายที่เกดิข้ึนกบัตนได้อย่างรวดเรว็   

 4.5ปัญหาองค์กรในการท าหน้าที่ก  ากบัดูแลนายหน้าประกนัชีวิต 

 ในบางประเทศมีการวางรูปแบบในการก ากับดูแลนายหน้าประกันชีวิตโดยมิได้จ ากัดอ านาจ

หน้าที่ในการก ากับดูแลอยู่เพียงหน่วยงานของรัฐเท่าน้ัน แต่ยังให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมีบทบาทในการ

ก ากับดูแลนายหน้าประกันชีวิตที่ได้ข้ึนทะเบียนใบอนุญาตไว้แล้วด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา นอกจากจะมี

หน่วยงานประกนัภัยของรัฐแล้ว ในภาคเอกชนยังมีสมาคมตัวแทนและนายหน้าจดทะเบียนแห่งชาติ ซ่ึงอยู่

ภายใต้การก ากับดูแลของสมาคมนายทะเบียนประกันภัยแห่งชาติ (NAIC) โดยมีบทบาทในการก าหนด

คุณสมบัติของนายหน้าประกันภัยที่เป็นสมาชิกให้มีมาตรฐาน รวมถึงดูแลเร่ืองการจดทะเบียนนายหน้า

โดยเฉพาะ ส่วนสาธารณรัฐประเทศสิงคโปร์จะเน้นเร่ืองการก ากับดูแลกันเอง โดยกรมการประกันภัยซ่ึ ง

เป็นหน่วยงานของรัฐจะมีบทบาทในการออกกฎหมาย แต่การก ากับดูแลน้ันจะเป็นหน้าที่ของภาคเอกชน 

ได้แก่ สมาคมนายหน้าประกันภัยแห่งสิงคโปร์ (SIBA), วิทยาลัยประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัย

แห่งประเทศสงิคโปร์ เป็นต้น แต่ประเทศไทยมีองค์กรที่ท  าหน้าที่ก  ากับดูแลการปฏบัิติหน้าที่ของนายหน้า

ประกนัชีวิตเพียงองค์กรเดียว คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.)ส าหรับภาคเอกชนของไทยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ สมาคม

นายหน้าประกนัภัย และสมาคมตัวแทนประกนัชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน แต่เน่ืองจากสามาคมดังกล่าว

มิได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพิเศษ จึงไม่มีอ านาจตามกฎหมายโดยเฉพาะ ท าให้บทบาทของสมาคมยังมีน้อย

และไม่เป็นที่ยอมรับในสงัคม  

 

6.บทสรุป 

 จากปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมนายหน้าประกันชีวิตเกี่ยวกับการเสนอขายกรมธรรม์

ประกนัภัยผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการประกอบวิชาชีพ

ของนายหน้าประกันชีวิตที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ จึงเสนอให้มีการ

แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 รวมทั้ง

กฎหมายล าดับรองในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการก ากบัดูแลการประกอบวิชาชีพของนายหน้าประกันชีวิตในการ

เสนอขายกรมธรรม์ประกนัภัยผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ ดังน้ี  

1) เพ่ิมเติมให้มีการอบรมนายหน้าประกันชีวิตภายหลังจากการสอบวัดความรู้ เพ่ือขอรับ

ใบอนุญาต และควรมีการสอบวัดความรู้ของนายหน้าประกันชีวิตภายหลังจากการอบรมเพ่ือขอต่อ

ใบอนุญาต  

2) ออกกฎหมายห้ามธนาคารพาณิชย์ประเมินคุณภาพพนักงานจากปริมาณผลส าเรจ็จากการ

เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและก าหนดบทลงโทษส าหรับนายหน้าประกันชีวิตที่ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้

ช่ือของตนกระท าการช้ีช่องเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยในนามของตน รวมถึงก าหนดบทลงโทษส าหรับ
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ธนาคารพาณิชย์ที่ยินยอมให้พนักงานธนาคารของตนกระท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยไม่มี

ใบอนุญาตนายหน้าประกนัชีวิต 

3) ออกกฎหมายก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์แยกเคาน์เตอร์การท าธุรกรรมด้านประกันภัย ออก

จากธุรกรรมอื่นของธนาคาร เพ่ือให้ผู้บริโภคเกดิความเข้าใจในนิติกรรมที่ตนก าลังกระท าอยู่ชัดเจนข้ึน  

4) ออกกฎหมายก าหนดให้มีการระบุข้อความในใบค าขอเอาประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย

ทราบถึงสทิธิ์ในการเลือกท าประกนัภัยกบับริษัทผู้รับประกนัภัยรายใดหรือไม่กไ็ด้  

5) ออกกฎหมายห้ามเสนอขายกรมธรรม์ของผู้รับประกันภัยรายเดียวในการเสนอขาย

กรมธรรม์ประกนัภัยให้แก่ผู้บริโภคในแต่ละคร้ัง  

6) ออกกฎหมายก าหนดความรับผิดของผู้เสนอขายที่กรอกข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัย

แทนผู้เอาประกันภัย และต่อมาผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประกันภัยปฏเิสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม

กรมธรรม์ด้วยเหตุตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   

7) ออกกฎหมายก าหนดบทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตที่เสนอขายกรมธรรม์โดยไม่ค านึงถึง

ความสามารถในการช าระเบี้ ยประกนัภัยของผู้เอาประกนัภัย  

8) ออกกฎหมายก าหนดให้นายหน้าประกันชีวิตต้องท าประกันภัยความรับผิดในการประกอบ

วิชาชีพ 

9) ออกกฎหมายก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมีช่องทางให้ความช่วยเหลือและรับเร่ืองราว

ร้องทุกข์จากผู้ริโภคและมีคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ

ร้องเรียนให้แก่ผู้บริโภคในเบ้ืองต้นก่อน เพ่ือบรรเทาความเสยีหายของผู้บริโภค 

10) ออกมาตรการสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการก ากบัดูแลกนัเองมากขึ้น โดยแก้ไข

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ให้สมาคมต่างๆมีอ านาจและภาระหน้าที่ตามกฎหมายในการก ากับดูแลนายหน้า

ประกนัชีวิตในสงักดัของตนมากขึ้น 
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