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๑. บทนำ
 จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๕๙  
แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด (ตามคำสั่ง 
กระทรวงการคลัง ที่ ๓๘๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒) ด้วยสาเหตุที่ 
บรษิทัประกนัภยัดงักลา่วประสบปญัหาฐานะทางการเงนิไมม่ัน่คงขาดสภาพคลอ่ง 
รนุแรงมาหลายปแีละคา้งสนิไหมทดแทนจำนวนมาก ตลอดจนมกีารกระทำทีเ่ปน็ 
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งที่สำนักงานคณะ 
กรรมการกำกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) ไดใ้หเ้วลาแกไ้ข 
ฐานะทางการเงนิมาเปน็เวลานานถงึ ๑ ป ี๘ เดอืน นบัตัง้แตส่ัง่ใหห้ยดุรบัประกนั
วินาศภัยเป็นการชั่วคราว กล่าวคือตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา 
แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินได้ อันส่งผลให้ต้องปิดตำนานบริษัทประกัน
วินาศภัยที่เคยได้รับการกล่าวถึงและเป็นที่รู้จักกันในนาม “สัมพันธ์ประกันภัย 
มีรถใช้ระหว่างซ่อม” ซึ่งในอดีตนั้นได้เคยครองแชมป์เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 
มากเปน็อนัดบั ๒ ของอตุสาหกรรม (รองจากบรษิทัวริยิะประกนัภยั จำกดั) และเบีย้ 
รับตรงเป็นอันดับ ๔ ของอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙) ไปในที่สุด 
 กรณเีรือ่งดงักลา่วนีไ้มใ่ชเ่ปน็กรณแีรกทีเ่กดิขึน้กบัธรุกจิประกนัวนิาศภยั 
ของไทย หากนับย้อนหลังไปเมื่อ ๓ ปีก่อนขณะที่ธุรกิจประกันภัยยังอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์นั้น ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เคยมีคำสั่ง 
ที ่๒๑๔/๒๕๔๘ (ลงวนัที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘) เพกิถอนใบอนญุาตประกอบธรุกจิ
ประกนัวนิาศภยัของบรษิทัพาณชิยก์ารประกนัภยั จำกดั กด็ว้ยเหตผุลในลกัษณะ 
เดียวกับบริษัทสัมพันธ์ประกันภัย คือ ไม่อาจเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทพาณิชย์การ 
ประกันภัย จำกัด จะสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยที่ไม่ก่อให้ 
เกิดความเสียหายกับประชาชนขึ้นอีกในอนาคต อันนับได้ว่าเป็นการเพิกถอน 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยถึง ๒ ราย ภายในระยะเวลา ๕ ปี โดย 
บทเรียนในอดีตนับจากปิดบริษัทพาณิชย์การประกันภัยนั้น ผู้ถือกรมธรรม์และ 
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เจา้หนีย้งัตอ้งรอจดัสรรชำระเงนิคนืนาน ๖ - ๗ ป ี 
เปรียบเทียบกับกรณีบริษัทสัมพันธ์ประกันภัย 
นับว่าโชคดีกว่าตรงที่มีมาตรการในการคุ้มครอง
ประชาชนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มขึ้นมา โดยมีการจัด 
ตัง้กองทนุประกนัวนิาศภยั เขา้มารองรบัเพือ่ชว่ย
จ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 ดว้ยเหตดุงักลา่ว มาตรการในการควบคมุ 
ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตในประเทศไทย      
จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงกัน
อยา่งกวา้งขวางอกีครัง้ ซึง่ผูเ้ขยีนเหน็วา่เปน็เรือ่ง 
ทีส่ำคญัและนา่สนใจ ประกอบกบัเมือ่ไมน่านมานี้ 
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมธุรกิจประกันภัย 
ในประเด็นสำคัญที่น่าจะทำให้การควบคุมธุรกิจ 
ประกันภัยมีผลในทางปฏิบัติที่ดีขึ้นในหลาย 
ประเด็น ดังนั้น จึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
กฎหมายควบคุมธุรกิจประกันภัย ในหัวข้อ  
“การควบคุมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย 
ทีแ่กไ้ขใหม”่ เพือ่เปน็แนวทางแกผู่ท้ีส่นใจในการ 
ใช้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว
 

๑๐๖

 ๑ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ซึ่งต่อมา 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕. 

๒. พฒันาการทางกฎหมายในการควบคมุ
กิจการประกันภัย
 ณ วันนี้ คงไม่มีผู้ใดปฎิเสธได้ว่าการ 
ประกนัภยัหรอืการประกนัชวีติเปน็สิง่จำเปน็และ 
มีประโยชน์ต่อประชากรในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ 
เพราะชว่ยแบง่เบาภาระ สรา้งหลกัประกนัในการ 
ดำเนินชีวิต ทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงในทาง 
เศรษฐกจิใหด้ำเนนิตอ่ไปไดใ้นสภาวะทีต่อ้งเผชญิ
กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  
แต่เนื่องจากการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็น 
กิจการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ต้องเกี่ยวข้องกับ 
ผลประโยชนส์ว่นไดเ้สยีของประชาชนเปน็จำนวน 
มาก และมลีกัษณะการดำเนนิงานทีต่อ้งเกีย่วขอ้ง 
กับธุรกรรมทางการเงินคล้ายคลึงกับสถาบันทาง 
การเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน 
ดงันัน้ หากผูร้บัประกนัภยัมกีารดำเนนิงานทีข่าด 
ประสิทธิภาพแล้วอาจเป็นเหตุให้ประชาชน 
ผู้เอาประกันภัยไว้ต้องได้รับความเสียหายเดือดร้อน 
และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม 
ด้วยเหตุนี้ประเทศต่าง ๆ  ที่มีการประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย จึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนด 
มาตรการเพื่อเข้าควบคุมและกำกับดูแลผู้รับ 
ประกันภัยอย่างใกล้ชิด โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ 
ผู้รับประกันภัยสามารถที่จะดำเนินกิจการไปได้ 
ดว้ยด ีมฐีานะทางการเงนิทีม่ัน่คงสามารถใหค้วาม 
ช่วยเหลือหรือจ่ าย เงินค่ าสินไหมทดแทน 
แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้ในอนาคต 
 สำหรบัในสว่นของประเทศไทยกฎหมาย
ทีไ่ดก้ำหนดมาตรการในการควบคมุการประกอบ
ธุรกิจกิจประกันภัยฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติ 
ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึ งความ 
ปลอดภัยแห่งสาธารณชน พุทธศักราช ๒๔๗๑๑  
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โดยมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติได้บัญญัติว่า  
“ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการประกันภัยหรือ 
กิจการอื่นที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน เว้นแต่จะได้ 
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะการ  
และในขณะทีย่งัไมม่กีฎหมายเฉพาะการใชบ้งัคบั 
จะต้องได้รับอนุญาตจากเสนาบดีเจ้าหน้าท่ีเสียก่อน 
จึงจะประกอบกิจการได้” 
 ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีประกาศกระทรวง 
พาณิชย์และคมนาคม โดยอาศัยอำนาจตาม 
พระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดเงื่อนไขการรับ 
ใบอนญุาตและควบคมุการประกอบธรุกจิประกนั 
ชีวิตและประกันวินาศภัย อาทิ กำหนดให้บริษัท
ประกันต้องมีทุนชำระแล้วอย่างน้อย ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ต้องฝากหลักทรัพย์ไว้กับรัฐบาลไทยหรือ 
สถานทูตไทยในต่างประเทศ ต้องส่งรายงานและ
พิมพ์โฆษณาฐานะการเงินและหนี้สินของบริษัท 
ในหนังสือพิมพ์ประจำปี หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขหรือฐานะทางการเงินไม่มั่นคงหรือ 
การดำเนินการต่อไปจะเกิดผลเสียหายต่อผู้ 
เอาประกันภัย ให้กระทรวงพาณิชย์ฯ ซึ่งเป็นผู้ 
รับผิดชอบในการดำเนินการควบคุมกิจการ 
ประกันภัยตามกฎหมายดังกล่าวมีอำนาจสั่งให้ 
เลิกประกอบการได้ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการ 
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทำหน้าที่ควบคุม 
กิจการประกันภัยโดยเฉพาะ และได้มีการพัฒนา
ให้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ
 นบัเปน็เวลากวา่ ๒๐ ป ีภายใตก้ฎหมาย 
ดงักลา่ว จนกระทัง่ไดเ้กดิวกิฤตกิารณข์ึน้ในธรุกจิ
ประกนัชวีติ เมือ่บรษิทันครหลวงประกนัชวีติแหง่
ประเทศไทยถูกสั่งให้ปิดกิจการในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
เนื่องจากประสบกับภาวะการขาดทุน ทำให้ 
ประชาชนเริ่มเกิดความไม่มั่นใจในธุรกิจประกัน
ชีวิต อันเป็นเหตุให้รัฐบาลในขณะนั้นเห็นความ 
จำเปน็ทีจ่ะตอ้งมมีาตรการทีร่ดักมุและมกีฎหมาย 

เพื่อควบคุมดูแลธุรกิจประกันภัยเป็นการเฉพาะ  
จนในที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติประกัน 
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๑๐ ขึ้นใช้บังคับ นับเป็น 
พระราชบัญญัติฉบับแรกที่ว่าด้วยการกำกับดูแล 
ธุรกิจประกันภัยเป็นการโดยเฉพาะตามหลักการ 
สากลทีใ่ชก้นัอยูใ่นนานาอารยะประเทศ และตอ่มา 
ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ 
ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ แทน ทั้งนี้ เพื่อเป็น 
การรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยที่ 
ขยายตวัอยา่งรวดเรว็ โดยพระราชบญัญตัทิัง้สอง
ฉบับนี้มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 ๒.๑ การประกอบธุรกิจประกันชีวิต
และประกันวินาศภัย
  ในการประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
หรือธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นจะกระทำได้ 
ก็ต่อเมื่อได้จัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจำกัดหรือ 
บรษิทัมหาชนจำกดั และตอ้งวางหลกัทรพัยข์อง 
บริษัทไว้กับนายทะเบียนเพ่ือเป็นประกัน กับท้ัง 
ตอ้งดำรงไวซ้ึง่เงนิกองทนุ (ทรพัยส์นิสว่นทีเ่กนิ 
กว่าหน้ีสินของบริษัทตามราคาประเมินทรัพย์สิน 
และหนี้ สินของบริษัท)  ตลอดระยะเวลา 
ที่ประกอบธุรกิจ 

  ในกรณีที่เป็นบริษัทประกันชีวิตหรือ 
บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศซึ่งมีความ 
ประสงค์จะตั้งสาขาเพื่อประกอบกิจการใน 
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ประเทศไทยนั้นจะต้องวางหลักทรัพย์ประกัน 
และดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินในประเทศไทยเช่น 
เดียวกับบริษัทตามกฎหมายไทยดังกล่าวข้างต้น 
เช่นกัน โดยเป็นไปตามจำนวน ชนิด วิธีการ และ 
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (พ.ร.บ. 
ประกนัชวีติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕, ๗, ๘ , พ.ร.บ. 
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔, ๖, ๗)
  นอกจากน้ีผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต  
และประกันวินาศภัยยังจะต้องจัดสรรเบ้ียประกัน 
จำนวนหน่ึงเป็นเงินสำรองไว้สำหรับชดใช้ให้แก่ 
ผู้ เอาประกัน  และเพื่อให้ เกิดหลักประกัน 
แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม ์
ประกันภัยมากยิ่งขึ้นจึงกำหนดให้อำนาจแก่ 
รฐัมนตรปีระกาศกำหนดใหบ้รษิทัวางเงนิสำรอง 
ดังกล่าวไว้กับนายทะเบียนเช่นเดียวกับการวาง 
หลักทรัพย์ประกันได้ ซึ่งหากหลักทรัพย์ประกัน 
หรือเงินสำรองประกันของบริษัทใดมีมูลค่าต่ำลง 
กวา่ทีก่ำหนดไว ้กใ็หน้ายทะเบยีนสัง่ใหบ้รษิทันัน้ 
นำมาเพิ่มจนครบภายใน ๒ เดือนนับแต่วันที่ 
ไดร้บัคำสัง่ ทัง้นีห้ลกัทรพัยป์ระกนัและเงนิสำรอง 
ประกันดังกล่าวไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ 
บังคับคดีตราบเท่าที่บริษัทยังไม่เลิกกัน และให้ 
เจ้าหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันมีบุริมสิทธิ์พิเศษ 
เหนอืหลกัทรพัยป์ระกนัและเงนิสำรองทีว่างไวก้บั
นายทะเบยีน และมสีทิธไิดร้บัชำระหนีจ้ากทรพัย์
สนิดงักลา่วกอ่นเจา้หนีบ้รุมิสทิธพิเิศษอืน่ (พ.ร.บ. 
ประกันชีวิตฯ มาตรา ๒๑, ๒๓, ๒๔, ๒๖ , พ.ร.บ. 
ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๒๐, ๒๓,๒๔, ๒๖)
 ๒.๒ การตรวจสอบ และการเข้า 
ควบคุมการดำเนินงานของบริษัท
  ๒.๒.๑ การตรวจสอบ
  เพือ่ใหท้ราบผลการดำเนนิงานและ 
ฐานะการเงินของบริษัท จึงกำหนดให้บริษัท 
ประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยมีหน้าที่ 

ต้องจัดทำสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตาม
ที่นายทะเบียนกำหนดซึ่งต้องเก็บไว้ที่สำนัก
งานของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 
นับจากวันที่ลงรายการไว้ หรือนับแต่วันที่บริษัท
พน้ความรบัผดิตามรายการทีม่คีวามรบัผดิหลงัสดุ  
ทั้งนี้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน กับต้อง 
ส่งรายงานประจำปีแสดงฐานะการเงินและ 
กิจกรรมของบริษัทสำหรับรอบปีที่ผ่านมาให้ 
แกน่ายทะเบยีนตรวจสอบ ตลอดจนตอ้งประกาศ 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินที่มีอยู่ 
ในวันสิ้นป ีภายใน ๑๕  วันนับตั้งแต่ส่งรายงาน 
ประจำป ีในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งนอ้ย ๑ ฉบบั  
เปน็ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ ๓ วนั (พ.ร.บ. ประกนั 
ชีวิตฯ มาตรา ๔๐, ๔๑, ๔๓, พ.ร.บ. ประกัน 
วินาศภัยฯ มาตรา ๔๔, ๔๕, ๔๗)

  ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบฐานะทางการ 
เงินของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกัน 
วินาศภัยที่แท้จริง จึงให้นายทะเบียนและ 
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสำนักงาน 
ของบรษิทัหรอืสถานทีใ่ดๆ ทีม่เีหตอุนัควรสงสยั 
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วา่มหีลกัฐานอนัเกีย่วกบักจิการ สนิทรพัย ์และ  
หนี้สินของบริษัทเพื่อตรวจสอบหรือประเมิน 
ราคาทรพัยส์นิของบรษิทัในระหวา่งเวลาทำการ
หรือในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย ์
ตก ตลอดจนอำนาจสั่งหรือเรียกให้บริษัทหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือ 
ให้มาให้ถ้อยคำหรือยื่นคำชี้แจงแสดงข้อเท็จจริง 
ตามที่ต้องการเพื่อปฏิบัติการตามหน้าที่ ได้   
(พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา ๔๘ , พ.ร.บ. 
ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๕๑)
  ๒.๒.๒ การเข้าควบคุมการ 
ดำเนินงานของบริษัท
  เ มื่ อ ป ร ากฏหลั ก ฐ านต่ อนาย 
ทะเบยีนวา่บรษิทัใดมฐีานะทางการเงนิหรอืการ
ดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิด
ความเสยีหายแกผู่เ้อาประกนัภยัหรอืประชาชน 
นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมี 
อำนาจสั่งให้บริษัทนั้นแก้ไขฐานะหรือการ 
ดำเนินการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่นาย 
ทะเบยีนกำหนด ในการนีจ้ะสัง่ใหเ้พิม่ทนุหรอืลด 
ทุนโดยให้ถือว่าคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าวเป็น
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ หรือนายทะเบียนอาจ 
ถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน 
การดำเนินงานของบริษัทผู้เป็นต้นเหตุดังกล่าว 
ออกจากตำแหนง่ได ้(พ.ร.บ. ประกนัชวีติฯ มาตรา 
๕๓, ๕๔ , พ.ร.บ. ประกนัวนิาศภยัฯ  มาตรา ๕๒, 
๕๓)
   และเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการ 
ต่างๆ เพ่ือให้บริษัทปรับปรุงฐานะการเงินดังกล่าว 
ข้างต้นแล้วฐานะทางการเงินและการดำเนินงาน 
ของบริษัทยังไม่ดีข้ึน สำหรับกรณีการประกันชีวิต 
รัฐมนตรีจะสั่งให้มีการควบคุมบริษัทนั้นหรือ 
จะมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
ของบริษัทนั้นเสียก็ได้ 

   เม่ือมีการควบคุมบริษัท ให้นายทะเบียน 
ปิดคำสั่งไว้ในที่ไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน 
ของบรษิทันัน้ กบัทัง้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
และหนงัสอืพมิพร์ายวนัทีอ่อกจำหนา่ยในทอ้งถิน่ 
ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่อย่างน้อย 
๒ ฉบับ และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ควบคุมบริษัทเพื่อดำเนินการควบคุมและ 
รายงานผลการควบคุมกิจการของบริษัทนั้น ๆ 
ให้รัฐมนตรีทราบ เพื่อให้มีคำสั่งเลิกการควบคุม
กจิการ หรอืคำสัง่ใหเ้พกิถอนใบอนญุาตประกอบ 
ธุรกิจต่อไป (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา ๕๕, 
๕๖, ๖๑, ๖๒) 

 ๒.๓ การเลิกกิจการและการเพิกถอน 
ใบอนุญาต
  เมื่อบริษัทใดประสงค์จะเลิกกิจการ  
ให้บริษัทนั้นแจ้งความประสงค์จะเลิกกิจการต่อ     
นายทะเบยีนใหท้ราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ ๓ เดอืน 
กอ่นเลกิกจิการนัน้ แตใ่นกรณขีองการเพกิถอนใบ
อนญุาตกำหนดใหเ้ปน็อำนาจของรฐัมนตรี เมือ่ 
ปรากฏว่าบริษัทมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินและม ี
ฐานะการเงนิไมม่ัน่คง หรอืมกีารฝา่ฝนืบทบญัญตั ิ
แห่งกฎหมายหรือคำสั่งรัฐมนตรี นายทะเบียน  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามกฎหมาย  
หรือหยุดประกอบธุรกิจประกันภัยโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร หรือประวิงการจ่ายเงินที่ต้องใช้ตาม 
กรมธรรมป์ระกนัภยั ทัง้นี ้เมือ่การกระทำการหรอื 
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การดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้เกิดความ 
เสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน หรือ 
ถ้าประกอบธุรกิจประกันภัยต่อไปจะทำให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน
  ซึง่เมือ่มกีารเลกิบรษิทัหรอืเมือ่บรษิทั 
ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว  
กำหนดให้จะต้องมีการชำระบัญชีเพื่อประโยชน์ 
ในการชำระหนี้สินของบริษัทให้แก่เจ้าหนี้ของ 
บริษัททั้งหลายต่อไป (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ 
มาตรา ๕๑, ๖๔, ๖๕ , พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ 
มาตรา ๕๗, ๕๙,๖๐)

๓. ประเดน็ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ. 
ประกันชีวิต (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒  
และพ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑๓ 
 แม้ว่าพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕ และพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 
๒๕๓๕ จะไดผ้า่นประสบการณใ์นการบงัคบัใชม้า 
เปน็ระยะเวลากวา่ ๑๕ ป ีแลว้กต็าม แตด่ว้ยสภาพ 
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการประกันภัยเนื่องจาก 
การร้องเรียนผ่านทางกรมการประกันภัยใน 
แตล่ะปนีัน้มเีปน็จำนวนมาก อนัสะทอ้นใหเ้หน็วา่ 
กฎหมายที่มีอยู่ยังไม่สามารถที่จะคุ้มครองผู้เอา 
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

ประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมสมดังเจตนารมณ์ 
ทีบั่ญญัติไวไ้ด ้ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการทุจริต 
หรือการบริหารงานที่ผิดพลาดของผู้มีอำนาจ 
บรหิารหรอืจดัการบรษิทัประกนัภยั จนทำใหข้าด 
ความม่ันคงและขาดสภาพคล่องทางการเงิน อันนำ 
มาสู่การหลีกเล่ียงหรือประวิงระยะเวลาการปฏิบัติ 
ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับผู้เอาประกันภัยในที่สุด 
 นอกจากน้ี ยัง มีปัญหาในด้านอ่ืน ๆ  
อีกมากมาย อาทิ ปัญหาตัวแทนหรือนายหน้า 
ประกันภัยนำเอาเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอา
ประกนัไปใชส้อยสว่นตวั จนทำใหบ้รษิทับอกเลกิ 
หรือปฏิเสธสิทธิตามสัญญาแก่ผู้เอาประกันภัย 
เป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ต้อง
เสียประโยชน์ที่ควรจะได้ตามสัญญา ปัญหาการ 
แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง 
เพื่อจูงใจให้เข้าทำสัญญา เป็นต้น 

 ๒มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑.
 ๓มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑.
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 ประกอบกับได้มีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ 
ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการควบคุมและ 
กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยเมื่อเดือนกันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ การปรับเปลี่ยนสถานะจากเดิม 
เป็นหน่วยงานราชการระดับกรมคือกรมการ 
ประกันภัย สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มาเป็น 
หน่วยงานอิสระของรัฐในนาม “สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย” (คปภ.)๔ สังกัดกระทรวงการคลัง 
(อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
พ.ศ. ๒๕๕๐ )๕ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การกำกับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยมีมาตรฐานสากล มีอิสระ 
มีความยืดหยุ่น คล่องตัว โดยไม่ติดข้อจำกัดของ 
กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของระบบราชการทีท่ำ 
ให้การปฏิบัติภารกิจบางอย่างไม่สามารถทำได้ 
ทนัทว่งท ีและเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพทางธรุกจิ 
ประกันภัยที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมทางการเงิน 
ประเภทหนึ่งซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจและ 
การเงินของประเทศเหมือนกับธนาคารหรือ 
สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ 
ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะ 
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายในสังกัดกระทรวง 
การคลัง เช่นเดียวกัน

 ดงันัน้ กฎหมายทัง้สองฉบบันีจ้งึไดมุ้ง่เนน้ 
เพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
โดยเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้เอาประกันหรือผู้รับ 
ประโยชน์ตามกรมธรรม์มากขึ้น ตลอดจนเพื่อ 
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ทัง้นี้ โดยมีหลักการสำคัญจำแนกได ้
ดังนี้
 (๑) กำหนดใหบ้รษิทัทีจ่ะประกอบธรุกจิ 
ประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยได้ต้องดำเนิน 
กจิการในรปูของ “บรษิทัมหาชนจำกดั” เทา่นัน้ 
จากเดิมที่จะอยู่ในรูปของบริษัทจำกัดหรือ 
บริษัทมหาชนจำกัดก็ได้ และบริษัทที่ได้รับ 
ใบอนุญาต ให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ก่ อนหน้ าที่  
พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้จะใช้บังคับต้อง 
ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ 
กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ใช้บังคับด้วย หากดำเนิน 
การไม่แล้วเสร็จตามกำหนดก็จะดำเนินการ 
ขยายธุรกิจไม่ได้จนกว่าจะแปรสภาพให้เป็น 
บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งต้องให้แล้วเสร็จภายใน 
๓ ปีภายหลังนั้น และหากพ้นกำหนดระยะเวลา 
ดังกล่าวแล้วให้ถือว่ าบริษัทนั้น  ๆ  ถูกถอน 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจทันที ทั้งนี้เพื่อเป็นการ 
เพ่ิมความม่ันคงในการดำเนินธุรกิจและให้สามารถ
ระดมทุนจากประชาชนได้ (พ.ร.บ. ประกันชีวิต 

 ๔คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง 
เปน็ประธานกรรมการ ปลดักระทรวงพาณชิย ์เลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย เลขาธกิาร 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๖ คน แต่ไม่เกิน ๘ คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือการประกันภัย เป็นกรรมการ 
ทั้งนี้ โดยมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมี 
อำนาจหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบาย กำกับ ส่งเสริมและพัฒนาการประกันภัย (มาตรา ๖, ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐).
 ๕มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐.
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“การควบคุมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่”

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗, ๘ , พ.ร.บ. 
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 
๖, ๗)
 (๒) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของชาว 
ต่างชาติ (บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) ในบริษัท 
ให้สูงขึ้น จากเดิมที่อนุญาตให้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 
ร้อยละ ๒๕ เป็นไม่เกินร้อยละ ๔๙ โดยการ 
ขอความเห็นชอบจาก คปภ. และกรณีที่บริษัท
ประสบปัญหาฐานะการเงินหรือความมั่นคงอาจ
ขออนญุาตใหช้าวตา่งชาตถิอืหุน้ไดเ้กนิกวา่รอ้ยละ  
๔๙ โดยการได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลงัได ้ทัง้นี ้เพือ่รองรบัการเปดิเสรี
ธรุกจิประกนัภยั และจงูใจใหต้า่งชาตมิารว่มลงทนุ 
มากขึน้ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัมคีวามมัน่คงในฐานะ 
การเงินมากขึ้น (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา 
๑๐, พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๙)
 (๓) ปรับปรุงมาตรการบังคับในกรณีที่ 
บริษั ท ไม่ ชำระค่ าธรรม เนี ยมรายปี ให้ มี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้มาตรการห้ามบริษัท 
ขยายธุรกิจจนกว่าจะชำระให้ถูกต้องครบถ้วน  
ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของ 
บริษัท แทนการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
สิ้นอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย  
(พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา ๑๕ , พ.ร.บ. 
ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๑๔)
 (๔) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงิน 
กองทนุ โดยกำหนดใหก้ารดำรงเงนิกองทนุตอ้ง
สัมพันธ์กับความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัท 
(Risk based Capital : RBC)๖ ตามอัตราที่ 
คปภ.ประกาศกำหนด ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสากล และเพื่อให้ 

เปน็ตวัชีว้ดัความเขม้แขง็ทางการเงนิทีด่ใีหก้บัทัง้ 
บริษัทประกันภัยและหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับ 
ดูแลในอันที่จะดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงท ี
และเหมาะสมกับสภาพของแต่ละบริษัทที่มี 
สถานะความเสีย่งในการดำเนนิธรุกิจแตกตา่งกัน 
(พ.ร.บ. ประกนัชวีติฯ , พ.ร.บ. ประกนัวนิาศภยัฯ 
มาตรา ๒๗)
 (๕) เพิม่มาตรการแทรกแซงการดำเนนิ
ธรุกจิ ดว้ยการกำหนดหา้มดำเนนิการขยายธรุกจิ 
อาทิ การห้ามลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท 
ที่มีความเสี่ยง เช่น การลงทุนในภาคอสังหา 
ริมทรัพย์ การลงทุนในเงินให้กู้ยืม การห้ามเปิด 
สาขาเพิ่ม ห้ามการรับประกันภัยบางประเภท  
ตลอดจนการห้ามรับประกันภัยรายใหม่ ใน 
ระหว่างที่บริษัทไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ 
ตามเกณฑท์ี ่คปภ. ประกาศกำหนด ทัง้นี ้เพือ่เปน็ 
การบีบบังคับทางอ้อมให้บริษัทต้องพยายาม 
ดำรงเงนิกองทนุใหไ้ดต้ามเกณฑท์ีก่ำหนด (พ.ร.บ. 
ประกันชีวิตฯ , พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา 
๒๗/๕,๒๗/๖)
 (๖) เพิม่หลกัเกณฑใ์หบ้รษิทัประกนัภยั
ต้องจัดสรรสินทรัพย์ฝากไว้กับสถาบันการเงิน   
สำหรบัชำระหนีส้นิและภาระผกูพนัตามสญัญา 
ประกันฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้ เอา 
ประกันภัยมั่นใจได้ว่าบริษัทประกันภัยจะมีเงิน 
เพียงพอต่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ผลประโยชน์อื่น ๆ  ตามกรมธรรม์ได้ตลอดเวลา  
ซึ่งทรัพย์สินหนุนหลังดังกล่าวนี้จะต้องเท่ากับ 
ภาระความรับผิดชอบที่บริษัทมีอยู่รวมถึงต้องมี 
สภาพคลอ่งสงู เชน่ เงนิสด เงนิฝากธนาคาร หรอื 
พันธบัตรรัฐบาลไทย เป็นต้น (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ,  

๑๑๒

 ๖ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ  ในกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 
(Insurance Risk), ความเสี่ยงจากการลงทุน (Investment and Credit Risk), ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Market and 
Environment Risk), ความเสี่ยงจากสินทรัพย์ด้อยค่า (Devaluation Asset Risk) เป็นต้น.



มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ
: Legal ref lection

จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๒๗/๔)   
 (๗) กำหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน 
ชวีติ” และ  “กองทนุประกนัวนิาศภยั” มฐีานะ 
เป็นนิติบุคคลขึ้น เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ 
ได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยใน 
กรณีบริษัทประกันล้มละลายหรือถูกเพิกถอน 
ใบอนญุาตประกอบธรุกจิ โดยใหบ้รษิทันำสง่เงนิ 
เข้ากองทุนตามอัตราที่ คปภ. ประกาศกำหนด 
ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอัตราไม่เกิน 
ร้อยละ ๐.๕ ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้
รับในรอบระยะเวลา ๖ เดือนก่อนหน้างวด 
ที่ต้องนำส่ ง เงิน เข้ ากองทุน  หากบริษัทใด 
ไม่นำเงินส่งให้ถูกต้องและครบถ้วนต้องเสีย 
เงนิเพิม่ และใหน้ายทะเบยีนมคีำสัง่หา้มบรษิทันัน้ 
ดำเนินการขยายธุรกิจ จนกว่าจะนำเงินส่งเข้า 
กองทุนและชำระเงินเพิ่มให้ถูกต้องและครบถ้วน 
(พ.ร.บ.ประกันชีวิตฯ มาตรา ๘๔, ๘๕/๓, ๘๕/๔, 
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๗๙, ๘๐/๓, 
๘๐/๔)
 ( ๘ )  ก ำหนด เพิ่ ม คุณสมบั ติ ข อ ง 
กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซ่ึงมีอำนาจกระทำ 
การแทนบริษัทหรือที่ปรึกษาของบริษัท ต้อง 
เป็นบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่า 
ระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ 
ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย 
และไม่มีประวัติเสียหาย เพื่อให้สอดคล้อง 
กับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหาร 
(พ.ร.บ.ประกนัชวีติฯ มาตรา ๓๕, พ.ร.บ. ประกนั 
วินาศภัยฯ มาตรา ๓๔)
 (๙ )  ใ ห้ ถื อ ว่ า ข้ อความห รือภ าพ 
ที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเป็นส่วนหน่ึง 
ของกรมธรรม์ประกันภัย โดยหากข้อความ 
หรือภาพใดมีความหมายขัดกับข้ อความ 
ในกรมธรรม์ประกันภัยให้ตีความไปในทางที่ 

เป็นคุณแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์  
แล้วแต่กรณี ท้ัง น้ี เ พ่ือป้องกันไม่ใ ห้บริษัท 
เอาเปรียบผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 
จากข้อความที่โฆษณา (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ, 
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๓๐/๑)
 (๑๐) ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้ 
บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน  
และผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้ 
ประชาชนได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลเพื่อ 
ประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าทำสัญญาหรือ 
เพือ่การตรวจสอบบรษิทัได ้(พ.ร.บ. ประกนัชวีติฯ 
มาตรา ๔๖/๑, พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา 
๕๐/๑)
 (๑๑) ขยายระยะเวลาในการหา้มขอรบั 
ใบอนุญาตหลังจากถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ให้นานข้ึน เพ่ือทำให้เกิดความเข็ดหลาบแก่ตัวแทน 
ประกันที่ทำหน้าที่ไม่เหมาะสม จากเดิม ๓ ปี 
เป็น ๕ ปี (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา ๗๒ (๔), 
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๖๗ (๔))
 (๑๒) เพิม่ความคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั  
ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์  หรือบุคคลที่  
เก่ียวข้องจากการกระทำของตัวแทน โดยกำหนดให้ 
บริษัทประกันภัยจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการ 

๑๑๓



จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

“การควบคุมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่”

กระทำของตัวแทนที่กระทำการแทนในนาม 
บริษัท (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา ๗๐/๑, 
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๖๕/๑)
 (๑๓) กำหนดให้ตัวแทนประกันภัย 
ตอ้งแสดงใบอนญุาตเปน็ตวัแทนทกุครัง้ทีม่กีาร 
ชักชวนให้บุคคลทำสัญญาหรือรับเบี้ยประกัน 
ในนามของบริษัท เพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอก 
ไม่ให้ถูกหลอกลวงจากบุคคลที่แอบอ้างตนว่า 
เปน็ตวัแทน (พ.ร.บ. ประกนัชวีติฯ มาตรา ๗๑/๑, 
พ.ร.บ.ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๖๖/๑) 
 (๑๔) กำหนดให้ตัวแทนประกันภัยมีสิทธิ 
รับเบ้ียประกันภัยในนามของบริษัท โดยไม่จำต้อง 
แสดงหนังสือมอบอำนาจเช่นการทำสัญญา  
จากเดิมที่จะรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 
ได้ก็ต่อเม่ือได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากบริษัท 
เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ 
ที่ตัวแทนมักจะรับเบี้ยประกันในนามบริษัทโดย 
ไม่มีหนังสือมอบอำนาจ และเพื่อแก้ไขปัญหา 
กรณีบริษัทปฏิเสธว่ายังมิได้รับเบี้ยประกันภัย 
เพราะตัวแทนรับเบี้ยประกันภัยไว้โดยไม่ได้รับ 
มอบอำนาจจากบริษัท (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา 
๗๑, พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๖๖)
 (๑๕) กำหนดใหผู้ข้อตอ่อายใุบอนญุาต 
ต้องผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากสำนักงาน 
คปภ. หรือจากสถาบันตามหลักสูตรและวิธีการ
ที่สำนักงาน คปภ. ประกาศกำหนด เพื่อพัฒนา 
และเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนประกันภัยที่ได้รับ 
ใบอนญุาตแลว้ (พ.ร.บ.ประกนัชวีติฯ มาตรา ๗๗, 
พ.ร.บ.ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๗๒) 
 (๑๖) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการควบบริษัท 
ใหส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยใหถ้อืวา่บรษิทั 
ท่ีควบกันได้รับอนุมัติให้ประกอบธุรกิจประกันภัย 
เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ คปภ. กำหนด 
จากเดมิทีก่ำหนดใหบ้รษิทัใหมท่ีค่วบกนัตอ้งยืน่ 

ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ 
รัฐมนตรีเช่นกรณีของการขอรับใบอนุญาตประกอบ 
ธุรกิจครั้งแรกอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ 
บรษิทัมคีวามมัน่คงขึน้และพรอ้มทีจ่ะรองรบัการ 
เปิดเสรีธุรกิจประกันภัยตามข้อตกลงองค์การ 
การค้าโลก (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา ๑๔, ๑๔/๑, 
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๑๓, ๑๓/๑)
 (๑๗) เพิ่มบทกำหนดโทษซึ่งแต่เดิม 
ไม่มีกำหนดไว้ ซึ่งมีตั้งแต่โทษปรับกระทั่งโทษ 
จำคุกในหลายกรณี อาทิ ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรบัอกีไมเ่กนิวนัละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดเวลา 
ที่ยังฝ่าฝืนอยู่  กรณีบริษัทไม่จัดทำรายงาน 
การดำรงเงินกองทุนเสนอต่อนายทะเบียนหรือ 
ฝ่าฝืนคำสั่งนายทะเบียนที่สั่งให้เปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
ของบริษัท (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา ๙๘,  
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๙๓) หรือ 
ระวางโทษไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีตัวแทน
ประกันภัยไม่แสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนเมื่อ 
มีการชักชวนให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย 
หรือรับเบ้ียประกันภัยในนามของบริษัท จนเป็นเหตุ 
ใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษิทัหรอืผูเ้อาประกนัภยั  
(พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา ๑๐๖/๑, พ.ร.บ. 
ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๑๐๐/๑) เป็นต้น

๔. บทสรุป
 จากหลักการดังท่ีได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับ 
สามารถกล่ าวได้ ว่ ากฎหมายทั้ ง  ๓ ฉบับ  
อันประกอบด้วยพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
พ .ศ .  ๒๕๕๐  ตลอดจนพระร าชบัญญั ติ  
ประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) 

๑๑๔



มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ
: Legal ref lection

จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒ ๑๑๕

พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผลงานที่เกิดจากความพยายาม 
จากหลายฝ่ายทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ  
ในการที่จะแก้ไขปัญหาโดยการอุดช่องว่าง 
หรือความไม่ชัดเจนของกฎหมาย รวมทั้งปัญหา 
ในด้านต่าง ๆ ตามที่ปรากฏให้เห็นจากการบังคับ 
ใช้กฎหมายดังกล่าวตลอดระยะเวลาหลาย 
ทศวรรษทีผ่า่นมา ซึง่ปจัจบุนัคณะกรรมการกำกบั 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็ 
ไดด้ำเนนิการออกหลกัเกณฑต์า่ง ๆ  เพือ่การกำกบั 
ดูแลธุรกิจประกันภัยโดยอาศัยอำนาจตาม 
กฎหมายทั้ ง  ๓  ฉบับดั งกล่ า ว ในประ เด็น 
รายละเอียดเพื่ อ ให้สมดั ง เจตนารมณ์ของ 
กฎหมายในหลายเรื่อง ซึ่งภายหลังที่มีการบังคับ 
ใช้กฎเกณฑ์ทางปฏิบัติเหล่านี้สักระยะหนึ่งแล้ว 
ก็น่าจะทำให้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีตคล่ีคลาย 

เอกสารอ้างอิง 

• ไชยยศ เหมะรัชตะ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คำอธิบายประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    
 ว่าด้วยประกันภัย, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๙ 
• กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์, ๑๙ ปี กรมการประกันภัย, ๒๕๔๑ 
• กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์, ๒๐ ปี กรมการประกันภัย, ๒๕๔๒
• ทีมงานหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, ปิดสัมพันธ์ประกันภัย บทเรียนซ้ำซากเหย่ือผู้บริหาร....โกง, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  
 ๒๙ (มีนาคม ๒๕๕๒) 
• ทีมงานหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ, สัมพันธ์ประกันภัย....เอวัง!, หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ๒๓ - ๓๑ (มีนาคม ๒๕๕๒)
• ทีมงานหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ, คปภ. มั่นใจเต็มร้อยประกันโต, หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ๒๘ - ๓๑ (มีนาคม ๒๕๕๒)
• ทีมงานหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, กฎเหล็กคปภ. เพิ่มเงินกองทุน หวังฟื้นเชื่อมั่น, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ๕   
 (มกราคม ๒๕๕๒)
• กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม 
 การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอน 
 ในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาต,ิ ก.ป. ๗๑/๒๕๕๑, ๒๕๕๑
• กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต   
 พ.ศ. .... , อ.พ. ๑๘๘/๒๕๕๐, ๒๕๕๐
• กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกัน
 วินาศภัย พ.ศ. .... , อ.พ. ๑๘๙/๒๕๕๐, ๒๕๕๐
• พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
• พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
• www.oic.or.th (เว็ปไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)

ไปในทิศทางที่ดีขึ้น อันจะช่วยให้ประชาชน 
มีความมั่นใจและกล้าที่จะตัดสินใจทำประกัน 
ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตและประกันวินาศภัย  
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการออมและเป็นหลักประกัน 
ความมั่นคงในอนาคตและนำไปสู่การขับเคลื่อน 
ทางเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า 
ต่อไป 
 แต่อย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าวจะ 
ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดนั้นไม่ได้  
ขึน้อยูก่บัการใชบ้งัคบักฎหมายแตเ่พยีงอยา่งเดยีว  
แต่ยั งขึ้นอยู่ กับการมีส่ วนร่วมของทุกฝ่ าย 
โดยเฉพาะภาคประชาชนผู้ที่มีผลประโยชน์ 
เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 
กฎหมายอย่างจริงจังด้วย 




