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 ความสําเร็จของวิทยานิพนธฉบับนี้ เกิดขึ้นดวยความเมตตาและเอาใจใสจากบุคคลทั้งหลาย 
ซ่ึงขอกลาวนามเพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณดังนี้ อาจารย ดร.พีรพันธุ พาลุสุข ทานไดใหความกรุณา
รับเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ อาจารย ดร.กิตติพงษ สุมิพันธ ทานใหความกรุณารวมแนะนํา 
ใหคําปรึกษาเพื่อความสมบูรณถูกตองแหงเนื้อหาของวิทยานิพนธ ขอกราบขอบพระคุณทาน ณ โอกาสนี้ 
 รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี วงษวิฑิต ทานใหความกรุณารับหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา           
วิทยานิพนธ ผลักดันใหขาพเจามีความกระตือรือรนตอการคนควาศึกษาขอมูลอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ ซ่ึงจากการเอาใจใสดูแลของทานทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการประเมินผลอยูในระดับ
ดีมาก จึงถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณทาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิญญา เล่ือนฉวี อาจารยที่ปรึกษา
รวมวิทยานิพนธ และทานผูเชี่ยวชาญพิเศษดานกฎหมายประกันภัยอาจารยสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ โดยทาน
ทั้งสองไดกรุณาสละเวลาชวยช้ีแนะ ซักถาม ใหแนวคิดในทางวิชาการรวมทั้งดานตําราแหลงขอมูล
การศึกษาคนควาอยางใกลชิด ทําใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และเปนการสมควรอยาง
ยิ่งที่ตองแสดงความขอบพระคุณทาน 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยภูชิต โมกขมะกุล อาจารยผูชวยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูให
สัมภาษณทุกทานที่ไดกรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนแกขาพเจาซ่ึงไดแก พันตํารวจโท พงษชัย วราชิต 
กรรมการบริหารบริษัท ลิเบอรตี้ประกันภัย จํากัด และนายเชวงศักดิ์ เข็มหิรัญจันวงศ กรรมการผูจัดการ
บริษัท เอเซียน-ไทย เซเวอรเยอร แอนด แอ็ดจัสเตอร จํากัด ตลอดจนนายคณานุสรณ เที่ยงตระกูล 
นิติกร 7 ว กองนิติการ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ที่ใหความชวยเหลือดานการคนควา
ขอมูลตางๆที่จําเปนจากอินเตอรเน็ต 
 ขอขอบคุณสมาคมประกันวนิาศภัย ที่ไดมอบทุนอุดหนนุการทําวิทยานิพนธ 
 หากวิทยานิพนธฉบับนี้สามารถกอใหเกิดความรู และขอคิดที่มีประโยชนอันควรแก
การศึกษาหรือปฏิบัติ ขอมอบความดีคร้ังนี้ดวยความระลึกถึงพระคุณแดคุณยายเกษร เหมะธุลิน                 
ซ่ึงเปนผูสนับสนุนและเสริมสรางแรงใจใหขาพเจาฝาฟนอุปสรรคสามารถประสบความสําเร็จได 
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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยนี้นี้มีจุดมุงหมายเพื่อทําการศึกษาวา กฎหมายไทยมีมาตรการในการกํากับ ดูแล 
สงเสริม ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเพียงใด และปญหาอันเกิดจาก
บุคคลเหลานี้ควรจะมีมาตรการทางกฎหมายใดที่ เหมาะสมเพื่อกํากับดูแลสงเสริมหรือไม                
หากกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันยังไมเปนการเพียงพอที่จะรองรับธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย
จะตองมีการบัญญัติกฎหมายหรือสรางหลักปฏิบัติอยางไร  ผูศึกษาไดทําการประมวลขอมูลและ
วิเคราะหเทียบเคียงกับกฎหมายตางประเทศ คือ กฎหมายแคนาดา กฎหมายมาเลเซีย กฎหมายญี่ปุน
และกฎหมายจีน นํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติกฎหมายไทย เพื่อใหผูสํารวจภัยและ 
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของโดยเฉพาะผูบริโภคสามารถรับรู
บทบาทหนาที่ สิทธิ และความรับผิดของตนไดอยางชัดเจน สมดังเจตนารมณของกฎหมาย 

ผลจากการศึกษาพบวา ธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตและกาวหนาไปตามลําดับ แตมาตรการ
ที่ใชเปนเครื่องมือกํากับดูแลหรือกําหนดขอบเขตสําหรับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยโดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการทางกฎหมายกลับไมไดมีวิวัฒนาการที่สอดคลองกันแตอยางใด 
นอกจากนี้กฎหมายที่มีอยูในปจจุบันตางมีวัตถุประสงคที่จะใหความคุมครองแกผูเกี่ยวของเฉพาะเรื่อง
นั้นๆ มิไดมีวัตถุประสงคเปนการเฉพาะที่จะใหความคุมครองผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัย ตลอดจนผูเกี่ยวของ ซ่ึงการใชมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับผูสํารวจภัยและ             
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยจึงเปนเพียงการปรับบทหรือการนํากฎหมายใกลเคียงมา
ปรับใช ยังผลใหการใหความคุมครองแกผูบริโภคตามสัญญาประกันภัยไมดีพอ 
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 วิทยานิพนธเร่ืองนี้จึงไดเสนอแนวความคิดในการเยียวยาปญหาตามขอเท็จจริงและหลัก
กฎหมายสนับสนุนใหเกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เศรษฐกิจในปจจุบัน ซ่ึงภาครัฐโดยหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองเรงผลักดันใหมีการตรากฎหมายบังคับ
ใชแกผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยใหรัดกุมและชัดเจน ดวยการปรับปรุง
แกไขบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับกรอบ
แนวทางและวิธีปฏิบัติสําหรับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย คุณสมบัติ 
ใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต สิทธิในการอุทธรณ บทกําหนดโทษ และการ
กํากับดูแลการประกอบธุรกิจ รวมทั้งประกาศกําหนดเรื่องจรรยาบรรณของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง
คาสินไหมทดแทนประกันภัย เพื่อใหบุคคลดังกลาวไดรับการพัฒนาสูระดับมาตรฐานสากลและ
เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูประกอบวิชาชีพ ตลอดจนเปนการพัฒนาระบบประกันภัยให
ทัดเทียมอารยะประเทศดวย 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this study is to analyze the appropriate measures to supervise and 
promote the role of surveyors and adjustors in Thai Law in order to avoid problems arise from 
them. In case of the current Law is not sufficient for the Thai insurance market, what kind of 
statutes or guidelines should be enacted. The author analyzed and compared the Thai Law with 
those of Canada, Malaysia, Japan and China as the guidelines for improving the Thai Law 
provisions in order to clarify roles, rights, duty of surveyors and adjusters. 
 Results of the study found that the insurance market is growing steadily. However 
the legal measures for supervising the surveyors and adjusters are standing still. Furthermore, the 
current Law focuses only on the insured protection but not specific for surveyors, adjusters,                  
or other related parties. The measure has been applied by using the similar provision also affected 
the insured’s protection. Also this protection of contract of insurance was insufficient providing 
the consumer. 
 This thesis offers an idea, supporting by relating Law, to resolve those problems, 
which are suitable for the current social and economic system. While the governmental authority 
has drafted the statute on surveyors and adjusters by amending the Non - Life Insurance Act 
B.E.2535. The Act should provide the rules and guidelines for surveyors and adjusters related to 
qualification, license, and penalty provisions together with the notification on ethical aspects in 
order to bring surveyors and adjusters up to the international standard   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สัญญาประกันภัยเปนสัญญาซ้ือขายความคุมครองการเส่ียงภัยท่ีอาจเกิดแกทรัพยสินและ
ชีวิตรางกายของผูเอาประกันภัย รวมท้ังความรับผิดตามกฎหมายท่ีอาจเกิดแกบุคคลภายนอกอันเกิด
จากความประมาทของผูเอาประกันภัย โดยสภาพของกิจการผูประกอบการประกันภัยยอมจะตองทํา
เปนการคาเพราะความแนนอนในการคํานวณเบ้ียประกันภัยใหคุมกับภัยท่ีรับเส่ียงจะทําไดก็แตโดย
อาศัยการคิดถัวเฉล่ียโอกาสท่ีภัยอาจเกิดข้ึนไดแกบุคคลเปนจํานวนมาก ยิ่งมากเทาใดสวนเฉล่ียก็ยิ่ง
ทวีความแนนอนมากข้ึน1 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา การประกันภัยเปนเร่ืองของการท่ีบุคคลและองคกร
จํานวนมากมารวมกันแบงเบาภาระความเสียหายจากผูเคราะหราย โดยวิธีการเฉล่ียภาระการเส่ียงภัยใน
ประเภทหรือลักษณะเดียวกันไปคนละเล็กละนอย การรวมเส่ียงภัยในประเภทเดียวกันนี้กอใหเกิด
ความยุติธรรมและการชวยเหลือกันในระหวางสมาชิก ฉะนั้น ธุรกิจประกันภัยจึงเปนกิจการท่ีอยู
กึ่งกลางระหวางธุรกิจการคากําไรกับการใหความคุมครองการเส่ียงภัยแกสังคมและเปนแหลงระดม
เงินทุนท่ีสําคัญของประเทศทําใหเกิดการลงทุน การจางแรงงาน ซ่ึงเปนผลทําใหเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศชาติดีข้ึน 
 การประกอบธุรกิจประกันภัยมีความแตกตางจากธุรกิจประเภทอ่ืน เพราะเปนการขาย
ความคุมครองหรือคําม่ันสัญญา ซ่ึงเปนสินคาท่ีไมมีตัวตน การขายประกันภัยเปนการขายโดยผาน
คนกลางประกันภัย  คือ ตัวแทนประกันภัย (Insurance Agents) และนายหนาประกันภัย2 (Insurance 
Brokers) บุคคลเหลานี้มีบทบาทสําคัญตอการสรางความเช่ือถือศรัทธาและทัศนคติของประชาชนท่ีมี
ตอธุรกิจประกันภัยตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันภัย เง่ือนไขความคุมครอง และ
ขอยกเวนตางๆในกรมธรรมประกันภัยเปนอยางดี ตลอดจนมีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี
และอาชีพของตน  ดังนั้น รัฐจึงไดเขามาควบคุมดูแลโดยกําหนดบทบัญญัติกฎหมายสําหรับผูประกอบการ
ตัวแทนประกันภัยและนายหนาประกันภัยไวเปนการเฉพาะตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย                
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 ตั้งแตการกําหนดหนาท่ีของตัวแทนประกันภัยและ
นายหนาประกันภัย คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันภัยและนายหนา
ประกันภัย กรอบปฏิบัติตลอดระยะเวลาท่ีไดรับใบอนุญาต บทกําหนดโทษในกรณีท่ีปฏิบัติฝาฝน
ขอกําหนดของกฎหมายและการเพิกถอนใบอนุญาต ในทางปฏิบัติท้ังตัวแทนประกันภัยและนายหนา
ประกันภัยมิไดมีความแตกตางกัน     กลาวคือ ตัวแทนประกันภัยมิไดมีหนาที่เพียงชักชวน แนะนํา และเสนอ
                                                           

1 จิตติ ติงศภัทิย. (2543). กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย (ฉบับพิมพครั้งที่ 11 ปรับปรุงแกไข). หนา 3.  
2 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535, มาตรา 4. และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535, มาตรา 4. 
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ขายความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยหรือนายหนาประกันภัย ก็มิไดมีหนาท่ีช้ีชองหรือจัดการ
ใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทโดยกระทําเพื่อบําเหน็จเทานั้นหากแตมีบทบาทครอบคลุมถึง
การใหบริการแกผูเอาประกันภัยภายหลังสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว ในกรณีท่ีมีการเรียกรองคา
สินไหมทดแทนหรือการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัยดวย ทําใหเกิดปญหายุงยากในการชดใชคา
สินไหมทดแทนไมมีมาตรฐานและไมเปนท่ียอมรับของประชาชน โดยเฉพาะการประกันวินาศภัยเม่ือมี
เหตุรายเกิดข้ึนจากภัยท่ี  ตกลงคุมครองในสัญญาประกันภัย ทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยเกิดความ
สูญเสียหรือเสียหาย หากเพียงเล็กนอยก็มักจะไมมีปญหาในการจายคาสินไหมทดแทน แตถาความ
เสียหายมีมาก เชน โรงงานไฟไหม           เรือบรรทุกสินคาประสบเหตุราย การประเมินความสูญเสียหรือ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีจํานวนมากมักจะไมเปนท่ีตกลงของท้ังสองฝาย คือ ผูเอาประกันภัยกับผูรับ
ประกันภัย จึงจําตองใหคนกลาง ซ่ึงเปนท่ีเช่ือถือมาทําหนาท่ีเปน"ผูสํารวจภัยและ ผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัย" (Insurance Surveyors and Adjusters) 
 ความหมายของผูสํารวจภัย ตาม Black's Law Dictionary3 “Surveyor บุคคลซ่ึงทําการสํารวจ
เกี่ยวกับสภาพของทรัพยสินเพียงลักษณะภายนอก เชน โครงสรางท่ัวไปหรือขอบเขตของทรัพยสิน” 

ความหมายของผูสํารวจภัยตามพจนานุกรมศัพทประกันภัย4  “Surveyor ผูสํารวจ 
บุคคลซ่ึงมีความรูและความเช่ียวชาญในการจัดทํารายงานเกี่ยวกับสภาพของทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย
และเกี่ยวกับจํานวนความเสียหาย ตลอดจนสาเหตุของความเสียหายท่ีเกิดแกทรัพยสิน” 

ความหมายของผูเจรจาตกลงคาสินไหมตาม Black's Law Dictionary5 “Adjuster บุคคล
ซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูรับประกันภัย หรือผูเอาประกันภัยใหสํารวจความเสียหาย ประเมินคา            
ความเสียหาย กําหนดการชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนตามกรมธรรมประกันภัยและเปนบุคคลท่ี
จัดการเกี่ยวกับการเรียกรองคาสินไหมทดแทนระหวางผู รับประกันภัยกับผู เอาประกันภัย                    
Public adjusterเปนหนวยงานเฉพาะในการดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพียงอยางเดียว” 

 ความหมายของผูเจรจาตกลงคาสินไหมตามพจนานุกรมศัพทประกันภัย6 “Adjuster                      
ผูเจรจาตกลง บุคคลผูซ่ึงกระทําการเพื่อผูรับประกันภัยหรือผูเอาประกันภัยในการตกลงเกี่ยวกับ                
คาสินไหมทดแทนหรือความรับผิดของผูรับประกันภัย ผูเจรจาตกลงอาจเปนพนักงานของผูรับ
ประกันภัยหรือเปนผูประกอบการโดยอิสระและผูรับประกันภัยวาจางใหเจรจาตกลงความเสียหาย
เฉพาะรายหรือเปนหนวยงานเฉพาะในการเจรจาตกลงความเสียหายท่ีผูรับประกันภัยวาจาง”  

                                                           
3 Henry Campbell Black. (1979). Black's Law Dictionary (5 th ed.). หนา 1296. 
4 พจนานุกรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2534). หนา 6. 
5 Henry Campbell Black. เลมเดิม. หนา 49. 
6  พจนานุกรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2534). หนา 216. 
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ดวยคําจํากัดความดังกลาว ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย          
จึงมิใชบุคคลคนเดียวกัน หากแต"ผูสํารวจภัยประกันภัย" (Insurance Surveyors) เปนบุคคลท่ีมีหนาท่ี
เกี่ยวกับการสํารวจภัย(Survey) รวบรวม จดบันทึก วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการประกันภัยท้ังกอน 
การพิจารณารับประกันภัยและภายหลังการรับประกันภัย เพ่ือกําหนดมูลคาทรัพยสินท่ีถูกตองเปน
ธรรมสําหรับทุกฝาย โดยไมคํานึงถึงการวิเคราะหราคาความเสียหายภายใตเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย 
สวน"ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย" (Insurance Adjusters) เปนบุคคลท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการคาสินไหมทดแทน(Adjustment) ตั้งแตการสํารวจความเสียหาย ประเมินมูลคา
ของทรัพยสิน โดยคํานึงถึงคาเสียหายแทจริงของทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยตามขอกําหนดแหง
กรมธรรมประกันภัย กําหนดจํานวนคาสินไหมทดแทนและเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน ในนามของ
ผูรับประกันภัย หรือ ผูเอาประกันภัย  

ในทางปฏิบัติผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยอาจใหบริการเขาตรวจสอบ
ทรัพยสินหรือบุคคลท่ีเอาประกันภัยวาควรจะทําประกันภัยไดหรือไม และภายหลังจากความเสียหาย
ไดเกิดข้ึนแกทรัพยสินหรือบุคคลท่ีเอาประกันภัยผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยอาจเปน
ผูดําเนินการต้ังแตการสํารวจภัย การประเมินราคาความเสียหายและเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนกไ็ด 
แตผูสํารวจภัยจะไมมีบริการดานประเมินราคาความเสียหายและเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน 
ดังนั้นผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย จึงมีความแตกตางกันกลาวไดวาผู
เจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนสามารถเปนไดท้ังผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนแต
ผูสํารวจภัย ไมสามารถเปนผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนได7 

บทบาทความสําคัญของคนกลางประกันภัยเปนท่ียอมรับของทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ
ประกันภัยท้ังภาครัฐและเอกชนตามท่ีกลาวมาแลว แต"ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน 
ประกันภัย"(Insurance Surveyors and Adjusters) นั้น รัฐยังมิไดเขาไปกํากับดูแลและสงเสริมบุคคล             
เหลานี้ จากการที่ไมมีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะในการกํากับดูแล จึงสงผลใหเกิดปญหาหลายประการ 
ไดแก ปญหาการขาดแคลนผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยท่ีมีความรู              
ตามมาตรฐานสากล มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานอยางแทจริง เนื่องจากผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง            
คาสินไหมทดแทนประกันภัยดําเนินการเกี่ยวกับขบวนการอันนําไปสูการชดใชคาสินไหมทดแทน                 
ตามความเขาใจและประสบการณของตน ซ่ึงแนนอนยอมจะถูกบางผิดบางแลวแตโอกาสและ
พฤติกรรมในแตละสถานการณและปญหาสําคัญอีกประการหน่ึงคือ การขาดความเปนอิสระ                  
ไมประกอบอาชีพ โดยใชวิชาชีพและมีจรรยาบรรณท่ีถูกตอง อาจมีการเขาขางฝายใดฝายหนึ่งท่ีเปน 
ผูวาจาง ซ่ึงโดยความถูกตองแลวอาชีพนี้ตองมีความเปนอิสระไมข้ึนตอใคร มีความซ่ือสัตยสุจริต

                                                           
7 สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ. ผูเช่ียวชาญพิเศษดานกฎหมายประกันภัย กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย. 

สัมภาษณ 17 มกราคม 2548. 
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อยางยิ่งและจําตองมีความรูประสบการณทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย ดํารงตนเปนคนกลาง
อยางแทจริง เพื่อใหการชดใชคาสินไหมทดแทนเปนไปอยางถูกตอง เปนธรรมและสอดคลองกับ
สัญญาประกันภัย 

จากปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับการชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เกิดข้ึนเปนประเด็นระหวางผูเอาประกันภัยหรือบุคคลภายนอกในฐานะ
ผูเสียหายกับบริษัทผูรับประกันภัยอยางตอเนื่องและมีจํานวนมากข้ึนเปนลําดับ นอกจากในดาน
ปริมาณแลว การหลีกเล่ียงการชดใชคาสินไหมทดแทนก็มีความสลับซับซอนและยุงยากมากขึ้น 
รวมท้ังปจจัยปญหาท่ีเกิดจากการสํารวจภัย (Survey) และการจัดการคาสินไหมทดแทน(Adjustment) 
โดยผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย (Insurance Surveyors and Adjusters) 
ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมี หนาท่ีเกี่ยวกับการใหบริการแกผูรับประกันภัย หรือผูเอาประกันภัย ในดาน
ขบวนการท่ีนําไปสูการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผู เอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน                
ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาประกันภัย การที่ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยขาดความรู ความเขาใจในขอกําหนดและเงื ่อนไขแหงสัญญาประกันภัย วิธีปฏิบัติ            
ความประพฤติและจริยธรรมในการดําเนินงานนั้น สงผลใหประชาชนผูเอาประกันภัยและผูเสียหายท่ี
เกี่ยวของไดรับความเดือดรอนมิไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง              
จึงไดเขารองเรียนตอกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชยเปนจํานวนมาก  แมกรมการประกันภัยจะมี
เจาหนาท่ีใหความดูแลเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนและไดมีการแกไข
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของมาโดยตลอดก็ตาม ปญหาดังกลาวก็ยังมิไดเบาบางลงซ่ึงเปนมูลเหตุสําคัญให
ประชาชนขาดความเช่ือถือในธุรกิจประกันภัย  

ดวยเหตุนี้ จึงทําใหผูศึกษาตองการทราบวา ปจจุบันมีกฎหมายใดเก่ียวของกับการกํากับ
ดูแล สงเสริม ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยหรือไมและปญหาอันเกิดจาก
บุคคลเหลานี้มีอยางไร ควรจะมีมาตรการทางกฎหมายใดท่ีเหมาะสมเพ่ือกํากับดูสงเสริมหรือไม
อยางไร ซ่ึงผูศึกษาจะไดนําประเด็นปญหานี้มาวิเคราะห เพื่อใหไดผลสรุปของการศึกษาท่ีตั้งไว
ดังกลาวไดและผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอวงการกฎหมายและธุรกิจประกันภัย         

      
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.2.1  เพ่ือศึกษาหลักการ ทฤษฎีและแนวคิดการประกันภัยอันเกี่ยวกับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง                  
คาสินไหมทดแทนประกันภัย 

1.2.2  เพื่อศึกษากฎหมายท้ังประเทศไทยและกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับผูสํารวจภัยและ             
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ปญหาทางกฎหมายและอุปสรรคอันเนื่องมาจากการบังคับ
ใชกฎหมายดังกลาว 
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 1.2.3   เพื่อวิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยสําหรับประเทศไทย 
 1.2.4  เพื่อวิเคราะหหามาตรการทางกฎหมายสําหรับกํากับดูแลสงเสริม ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง             
คาสินไหมทดแทนประกันภัยสําหรับประเทศไทย 
 
1.3  ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษามีขอบเขตเพ่ือศึกษาหลักการ วิธีปฏิบัติ และแนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติ     
ผูประกอบวิชาชีพอ่ืนๆวา มีกฎหมายใดเกี่ยวของกับการกํากับดูแลสงเสริมผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง     
คาสินไหมทดแทนประกันภัยหรือไม อยางไร และการไมประกอบอาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริตใช
วิชาชีพและจรรยาบรรณท่ีไมถูกตองมีหรือไม อยางไร ตลอดจนควรจะมีมาตรการทางกฎหมาย
สําหรับกํากับดูแลสงเสริม ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเพ่ือเปน คน
กลางในการแกปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนข้ึนในประเทศไทยโดยมีกฎหมายรองรับ
อยางเหมาะสมหรือไม อยางไร 

ขอจํากัดในการวิจัยคร้ังนี้ เนื่องจากประเทศแคนาดาและประเทศมาเลเซียมีบทบัญญัติ
กฎหมายเฉพาะผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย สวนประเทศญ่ีปุนและประเทศสาธารณะรัฐ
ประชาชนจีนมีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะผูสํารวจภัย และการวิจัยนี้มุงเนนท่ีผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง          
คาสินไหมทดแทนอิสระซ่ึงมิใชพนักงานของบริษัทประกันภัยท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูแลว 
1.4  สมมติฐานของการวิจัย 

ปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติกฎหมายกํากับดูแลสงเสริม ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง                  
คาสินไหมทดแทนประกันภัย (Insurance Surveyors and Adjusters) และยังมีปญหาเกี่ยวกับผูสํารวจภัย
และผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยหลายประการไดแก ปญหาการขาดแคลนผูสํารวจภัย
และผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยท่ีมีความรูตามมาตรฐานสากล มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานอยางแทจริง ปญหาผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยขาด             
ความเขาใจในขอ กําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาประกันภัย วิธีปฏิบัติ ไมประกอบอาชีพดวย          
ความซื่อสัตยสุจริต ใชวิชาชีพและจรรยาบรรณท่ีไมถูกตอง จึงควรจะมีมาตรการทางกฎหมายใน          
การกํากับดูแล ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย โดยวิธีการแกไขปรับปรุง
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับใบอนุญาต 
คุณสมบัติ อายุใบอนุญาต การดําเนินธุรกิจ  การเพิกถอนใบอนุญาต สิทธิในการอุทธรณและประกาศ
กําหนดเร่ืองจรรยาบรรณของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย  
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1.5  วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.5.1  การวิจัยเอกสาร โดยคนควาจากเอกสารท้ังภาษาไทยและภาษาตาง ประเทศในรูปแบบของ        
ตัวบทกฎหมาย คําพิพากษา ตํารา บทความ ส่ิงพิมพ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติประ กันชีวิต พ.ศ.2535 รายงานฉบับ
สมบูรณโครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยของกรมการประกันภัย 
ตลอดจนหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของตางประเทศ นํามาประมวลเปนขอมูลและวิเคราะหหา     
ขอสรุปและเสนอแนวทางท่ีควรจะเปนตอไป 

1.5.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณแบบเจาะลึกผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารของบริษัทประกันภัย 
แลผูบริหารบริษัทผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย รวบรวมแนวความคิด 
ประสบการณของบุคคลผูใหขอมูล นํามาใชวิเคราะหรวมกับขอมูลอ่ืน ๆ 

 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1.6.1  ทําใหทราบหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดการประกันภัย อันเกี่ยวกับผูสํารวจภัยและผูเจรจา           
ตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
 1.6.2   ทําใหทราบกฎหมายทั้งประเทศไทยและกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับผูสํารวจภัยและ             
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ปญหาทางกฎหมายและอุปสรรคอันเนื่องมาจากการบังคับ
ใชกฎหมายดังกลาว 
 1.6.3   ทําใหทราบปญหากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัย 
 1.6.4   ทําใหทราบมาตรการทางกฎหมายสําหรับกํากับดูแลสงเสริมผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง                
คาสินไหมทดแทนประกันภัยในตางประเทศ 
 1.6.5   เพื่อใหไดขอมูลเปนแนวทางในการรางกฎหมายท่ีใชกํากับดูแลสงเสริมผูสํารวจภัยและ                
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย และขอเสนอแนะแกองคกรท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ
ประกันภัยท้ังภาครัฐและเอกชน ในการบัญญัติกฎหมายใหสมบูรณและสอดคลองกับแนวทางของ
ตางประเทศ 
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บทที่  2                                                                                     
ทฤษฎี หลักการและแนวความคดิเกี่ยวกับการกํากับ ดูแล สงเสริม 

ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
 

ในการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการกํากับ ดูแล สงเสริม ผูสํารวจภัยและ              
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ทฤษฎีและหลักการท่ีสามารถประยุกตกับเร่ืองท่ีจะศึกษา
ไดแก ทฤษฎีและหลักท่ัวไปที่เกี่ยวของกับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน หลักการ
ประกันภัย บุคคลท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัยและแนวคิดการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย                  
ในประเทศไทย ซ่ึงการพิจารณาในสวนนี้จะทําใหทราบถึงลักษณะท่ัวไปของการประกันภัยท่ี
เกี่ยวของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย อันจะเปนประโยชนแกการพิจารณา
แนวความคิดเกี่ยวกับ   การกํากับ ดูแล สงเสริม ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยตอไป 
 
2.1  ทฤษฎีและหลักท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 

2.1.1  ทฤษฎีประกันภัย 
2.1.1.1  ทฤษฎีความนาจะเปน1 (Theory of Probability)  
ทฤษฎีความนาจะเปน เปนการนําหลักการทางสถิติมาใชพยากรณเหตุการณในอนาคต

เกี่ยวกับการประกันภัยโดยการนําขอมูลในอดีต ขอมูลจากการทดลอง หรือขอมูลอ่ืนๆมาประมวล
วิเคราะห เพื่อใหม่ันใจวาผลที่ไดจากการคาดการณในอนาคตจะใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด 
วัตถุประสงคของการใชทฤษฎีความนาจะเปนก็เพื่อกําหนดคาเบ้ียประกันภัยที่เหมาะสมกับ                        
การประกันภัยแตละประเภท 

การนําทฤษฎีความนาจะเปนใชในทางปฏิบัติจะคํานึงถึงเหตุการณในอดีตตองมีจํานวน
มากพอท่ีจะนํามาเฉล่ียไดเพราะหากเหตุการณมีนอย ผลลัทธของความนาจะเปนอาจเกิดความ
ผิดพลาดไดงายและเหตุการณในอนาคตจะตองมีรูปแบบท่ีเกิดข้ึนซํ้ากับเหตุการณในอดีต 

 
 
2.1.1.2  กฎวาดวยจํานวนมาก2(Law of Large Numbers) 

                                                           
1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2542). เอกสารการสอนชุดวิชา หลักการประกันภัยหนวยที่ 1-8              

(ฉบับสมบูรณ). หนา 66-74. 
2 สุธรรม พงศสําราญ, พึงใจ พ่ึงพานิช และวิรัช ณ สงขลา. (2542). หลักการประกันชีวิต  ( Principle of  

Life Insurance).  หนา 36-37. 
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 กฎวาดวยจํานวนมาก เปนกฎวาดวยคาของความเปนไปได ซ่ึงเปนพื้นฐานของการประกันภัย 
กฎวาดวยจํานวนมาก แสดงถึงการใชจํานวนเหตุการณท่ีมากมาพิจารณาในการคํานวณความนาจะเปน
ท่ีจะเกิดความเสียหายข้ึน ทําใหความนาจะเปนท่ีคํานวณไดมีคาความนาเช่ือถือมากกวาการใช
เหตุการณท่ีมีจํานวนนอยมาพิจารณา และทําใหการพยากรณจํานวนความเสียหายใกลเคียงความเปนจริง
ทําใหการคํานวณคาเบ้ียประกันภัยเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 อยางไรก็ตาม การใชกฎวาดวยจํานวนมาก มีขอพิจารณาในกรณีการเกิดความเสียหาย
รายแรงซ่ึงไมใชเร่ืองปกติ เชน ไฟไหมใหญท้ังเมือง หรือการเสียชีวิตของคนจํานวนมากจาก
แผนดินไหวครั้งใหญ เหตุการณเชนนี้ไมมีใครคาดวาจะเกิดข้ึน ดังนั้น การใชเหตุการณในอดีตมา
พยากรณความนาจะเปนในอนาคตจึงควรครอบคลุมถึงเหตุการณในอดีตในขอบเขตที่กวางท่ีสุด                
ไมควรนําเฉพาะเหตุการณท่ีเกิดความเสียหายรายแรงมาคํานวณความนาจะเปน แตควรพิจารณาถึง
เหตุการณท่ัวไปโดยรวมเปนสําคัญ โดยอาจพิจารณาเหตุการณท่ีกอความรายแรงประกอบดวยและ
เหตุการณท้ังหมดที่นาจะนํามาพิจารณาคํานวณความนาจะเปนท่ีจะเกิดความเสียหายนั้น ควรเปน
เหตุการณท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน 
  2.1.1.3  กฎของการเฉล่ีย3 (Law of Average) 
  โดยท่ีการประกันภัยเปนการเฉล่ียการเส่ียงภัยรวมกัน หากมีภัยเกิดข้ึนความสูญเสีย                
มีเทาใดก็เฉล่ียกันไประหวางผูเส่ียงภัย คาสูญเสียท่ีเฉล่ียกันไปนี้แสดงออกในรูปของเบ้ียประกันภัย           
ถาเบ้ียประกันภัยตํ่าก็จะมีผูทําประกันภัยมาก การที่จะทําใหเบ้ียประกันภัยมีอัตราท่ีต่ําได คือ                  
การรวมกลุมผูเส่ียงภัยใหไดจํานวนมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพื่อใหการเฉล่ียคาสูญเสียผลในระหวาง
ผูเส่ียงภัยดวยกันในอัตราตํ่าเทาท่ีจะทําได 

2.1.2  ทฤษฎีในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 2.1.2.1  ทฤษฎีการใชอํานาจของรัฐ (Police Power Theory)  
 ในสภาวะธรรมชาติมนุษยทุกคนมีเสรีภาพเทาเทียมกันในชีวิต รางกาย และทรัพยสิน
โดยการใชเสรีภาพในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของมนุษยแตละคนอยูภายใตกฎหมายธรรมชาติ 
ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีสอนมนุษยวาบุคคลทุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคเทาเทียมกัน แตละคน           
ไมควรจะลวงละเมิดทําอันตรายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของกันและกัน แตเนื่องจากใน
สภาวะธรรมชาติขาดความแนนอนชัดเจนและไมมีทหาร ตํารวจ หรือศาล หากมีบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ใชสิทธิของตนไปในทางท่ีเปนอันตรายตอสิทธิของบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนการละเมิดตอกฎหมาย
ธรรมชาติแลวจะไมมีใครเปนผูจัดการใหเปนไปตามกฎหมายธรรมชาติคือ การบังคับตามสิทธิและ
จัดการลงโทษ  ดังนั้น  มนุษยจึงหันหนาเขาทําสัญญาซ่ึงกันและกันจัดต้ังรัฐบาลข้ึนเร่ืองวา “สัญญา
ประชาคม” (Social Contract) ซ่ึงเปนสัญญาท่ีมนุษยแตละคนยอมสละสิทธิหรืออํานาจในอันท่ีจะ

                                                           
3 แหลงเดิม. หนา 37. 
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บังคับการใหเปนไปตามกฎหมายธรรมชาติใหผูปกครองเปนผูใชอํานาจแทน แตมนุษยแตละคน           
ยังสงวนไวซ่ึงสิทธิในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของตนเองไว ไมไดยอมสละไปดวย4 
   ตอมาสภาพสังคมเปล่ียนแปลง และมีความสลับซับซอนมากข้ึน รัฐไดเขาไปแทรกแซง
วิถีชีวิตของราษฎรท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รูปแบบการปกครองและกิจกรรมของ
รัฐผันแปรเปนรูปของรัฐสวัสดิการ(Welfare State) และดวยเหตุผลของการที่จะตองอํานวย             
ความยุติธรรมใหแกสังคมน้ีเองจึงเปนขออางใหรัฐใชอํานาจบังคับและควบคุมประชาชนใหกระทํา
การหรือละเวนกระทําการใดๆ อันเปนการลวงลํ้าเขาไปในแดนแหงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ไดมากข้ึน 
  อํานาจรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมและปองกันกําราบปราบปราม หรือ 
“Police Power” ในทางทฤษฎีถือวาอํานาจนี้เกิดจากสภาพความเปนรัฐ และสภาพความจําเปน             
ในการทําหนาท่ีเพื่อประโยชนของประชาชน ถารัฐปราศจากอํานาจนี้แลวสังคมจะอยูดวยความสงบ
เรียบรอยไมได ศีลธรรมในจิตใจคนจะเส่ือมทรามลง จะเกิดความระสํ่าระสายท่ัวไป อยางไรก็ตาม
อํานาจของรัฐก็ตองอยูในขอบเขต ดวยเหตุนี้จึงมีการวางระบบอํานาจของรัฐหรือจัดระเบียบอํานาจรัฐ
ในการออกกฎหมายโดยอาศัยทฤษฎีดังกลาว รัฐสามารถใชอํานาจท่ีมีอยูออกบทบัญญัติกฎหมายได
หากมีความจําเปน5 
    2.1.2.2  ทฤษฎีวาดวยประโยชนสาธารณะ (Public Interest Theory)  
  คําวา “ประโยชนสาธารณะ” ไดมีคําจํากัดความไวหลายความหมาย ดังนี้ ประโยชนสาธารณะ
คือ การเสียสละความตองการของคนสวนนอยเพื่อใหเกิดประโยชนตอสาธารณะชนและประโยชน
สาธารณะคือ การประนีประนอมผลประโยชน การยอมเสียผลประโยชนบางสวนเพื่อใหเกิดประโยชน
ตอสาธารณะ โดยประโยชนสาธารณะมีความสําคัญกวาประโยชนสวนตัว อีกท้ังจะตองต้ังอยูบน
ความสมดุล ผูบริโภคหรือผูเอาประกันภัยตองเสียเบ้ียประกันภัยท่ีต่ํา แตในขณะเดียวกันผูรับประกันภัย
ก็ตองสามารถดํารงอยูได  
  การออกกฎหมายมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสาธารณะมิใชเพ่ือประโยชนสวนบุคคล
และไมวาจะมาจากกลุมใดๆก็ตาม ผลสุดทายจะตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะเปนหลักซ่ึง                    
การบัญญัติกฎหมายประกันภัยข้ึนมาก็เพ่ือปองกันความลมเหลวของการประกอบธุรกิจประกันภัย 
และเพื่อสรางความม่ันคงหรือเสถียรภาพของระบบประกันภัย6 
 
2.2  หลักการท่ีเก่ียวของกับผูสํารวจภัยและผูประเมินคาสินไหมทดแทนประกันภัย 

                                                           
4 ปรีดี เกษมทรัพย. (2546). นิติปรัชญา (พิมพครั้งท่ี 6). หนา 206-210.   
5 กตัญู ภูประเสริฐ. (2539). การประกันภัยส่ิงแวดลอม จากมลพิษอุตสาหกรรม. หนา 30-33. 
6 กษิเดช ณรงคชัย. (2543). มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจประกันภัย. หนา 9- 11. 
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 2.2.1  หลักการประกันภัย 
 หลักพื้นฐานการประกันภัย (Principle of Insurance) มีลักษณะสากลไดรับการยอมรับท่ัวไป 
ไดแก หลักสวนไดเสียอันสามารถเอาประกันภัยได (Principle of Insurance Interest) หลักสุจริตอยางยิ่ง
(Principle of Utmost Good Faith) หลักชดใชคาสินไหมทดแทน(Principle of Indemnity) หลักการรับชวงสิทธิ
(Principle of Subrogation) หลักการรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทน (Principle of Contribution)  และ     
หลักสาเหตุใกลชิด (Principle of Proximate cause) ท้ังนี้ เพราะการประกันภัยนอกจากจะข้ึนอยูกับ
กฎหมายแลว ยังตองใชกฎเกณฑอันปฏิบัติกันเปนสากลมาใชบังคับ ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายบัญญัติไว 
หรือบัญญัติไมชัดเจน ดังนี้7 
 2.2.1.1  หลักสวนไดเสียอันสามารถเอาประกันภัยได (Principle of Insurable Interest)   

คําวา “สวนไดเสีย” คือ สวนไดเสียในเหตุประกันภัย “Insurable” หมายถึง การที่บุคคลใด
จะตองสูญเสียหรือไดรับความเสียหายถามีเหตุการณอันใดอันหนึ่งเกิดข้ึน หรือจะไดรับประโยชน 
ในกรณีท่ีไมมีเหตุการณอันใดอันหนึ่งเกิดข้ึน8 

สัญญาประกันภัยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลรายหรือชดใชความเสียหายหากผูเอา
ประกันภัยไมไดมีสวนไดเสียก็เทากับไมมีความเดือดรอน หรือไมไดรับความเสียหายอันเกิดจากภัย 
เม่ือนําภัยนั้นมาประกันภัยจะทําใหวัตถุประสงคของสัญญากลายเปนสัญญาเพื่อการเส่ียงโชค
(Insurance is a contract upon speculation) ในเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงเปนการตองหามตามกฎหมาย 
หลักสําคัญของสวนไดเสีย คือ การกําหนดใหผูเอาประกันภัยมีสวนไดในเหตุท่ีเอาประกันภัย
หมายความวาผูเอาประกันภัยจะตองมีความสัมพันธกับทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยไว หรือมี
ความสัมพันธกับชีวิตของผูเอาประกันภัย ถามีวินาศภัยหรือเหตุอยางหนึ่งอยางใดเกิดข้ึนจะมี
ผลกระทบมาถึงผูเอาประกันภัยได 

หากผูอาประกันภัยไมมีสวนไดเสียในเหตุท่ีเอาประกันภัยไว แมสัญญาเกิดข้ึนแลวก็ตาม 
สัญญานั้นก็ไมมีผลผูกพันแตอยางใด ผูรับประกันภัยจะเรียกเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยไมได
และผูเอาประกันภัยจะเรียกคาสินไหมทดแทนหรือเงินจํานวนหนึ่งในกรณีเกิดวินาศภัยหรือมี
เหตุการณตามท่ีระบุไวในสัญญาเกิดข้ึนจากผูรับประกันภัยไมไดเชนกัน 

2.2.1.2  หลักสุจริตอยางยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith)  
  สัญญาประกันภัยเปนสัญญาท่ีคูสัญญาตองสุจริตตอกันอยางยิ่ง หลักสุจริตอยางยิ่งเปน
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในสัญญาประกันภัย ซ่ึงผูเอาประกันภัยทุกประเทศจะตองปฏิบัติตาม
ในขณะขอเอาประกันภัย จนกระท่ังสัญญาประกันภัยนั้นเกิดเปนผลสําเร็จใชบังคับไดตามกฎหมาย

                                                           
7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2542). เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการประกันภัย หนวยที่ 1- 8. หนา 78-94. 
8 ไพโรจน วายุภาพ และสิทธิโชคศรีเจริญ. (2541). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย

ประกันภัย. หนา 40-50. 
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และเม่ือสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลวยังตองใชหลักสุจริตอยางยิ่งนี้บังคับในการปฏิบัติตามสัญญา
ประกันภัยนั้นตอไปอีกหลายกรณีจนกวาสัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดลง ซ่ึงหลักท่ัวไปท่ีมีสวน
เกี่ยวของสัมพันธกับจริยธรรม คุณธรรม หรือความซ่ือสัตยตอกันของบุคคล เพ่ือใชเปนเคร่ืองกํากับ
ความประพฤติของบุคคลในสังคมในระดับมาตรฐานท่ีสังคมยอมรับได ใหสังคมสามารถดํารงอยูดวย
ความสงบเรียบรอยและปองกันไมใหสมาชิกในสังคมเอาเปรียบบุคคลอ่ืนโดยไมชอบเรียกวาหลัก
สุจริต9  
 หลักเกณฑความสุจริตอยางยิ่งบังคับใหคูสัญญาฝายผูเอาประกันภัยมีหนาท่ีตองเปดเผย
ขอความจริงหรือไมแถลงขอความอันเปนเท็จ เนื่องจากผูรับประกันภัยซ่ึงเปนคูสัญญาฝายหนึ่ง
ไมไดรูเร่ืองรายละเอียดเกี่ยวกับความเส่ียงภัย ขณะเดียวกันผูเสนอขอเอาประกันภัยซ่ึงเปนคูสัญญา
อีกฝายหนึ่งรูขอมูลบางอยางอันเปนเร่ืองสําคัญท่ีผูรับประกันภัยใชในการตัดสินใจวาจะรับเส่ียงภัย
แทนหรือไม   ซ่ึงขอมูลนี้ผูอ่ืนไมมีทางรูได นอกจากตัวผูเอาประกันภัย สาระสําคัญท่ีถือวาปฏิบัติตาม
หลักสุจริตอยางยิ่ง คือ การเปดเผยขอความจริง (Disclosure) หรือการไมแถลงขอความเปนเท็จ 
(misrepresentation) หาก ผูรับประกันภัยทราบแลว จะเปนมูลเหตุจูงใจใหผูรับประกันภัยเรียก            
เบ้ียประกันภัยสูงข้ึน หรืออาจไมยอมทําสัญญาประกันภัย10  

2.2.1.3  หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) 
หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนเปนหลักพ้ืนฐานของการชดใชคาเสียหายตามความเปน

จริง เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนอันเปนผลโดยตรงจากภัยท่ีไดรับประกันภัย ผูรับประกันภัยตอง
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงโดย             
ผูมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนจะเรียกรองใหผูรับประกันภัยชดใชเกินกวาความเสียหายท่ีตนไดรับ
ไมได แมวาจํานวนเงินเอาประกันภัยจะมีจํานวนมากเพียงใดก็ตาม เนื่องจากวัตถุประสงคของ                
การประกันภัยเพื่อทําใหผูเอาประกันภัยกลับมามีสภาพเหมือนกอนเกิดความเสียหาย  เพื่อไมให           
ผูเอาประกันภัยแสวงหากําไรจากการประกันภัย และปองกันไมใหความเสียหายเพิ่มสูงข้ึนอันเนื่อง               
มาจากความไมสุจริตของผูเอาประกันภัย  หรือผูมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทน ดังนั้นผูเอาประกันภัย 
หรือผูมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทน จึงมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนเพียงเทาท่ีไดรับความ
เสียหายแทจริงเทานั้น11 และแมจะทําสัญญาประกันภัยไวหลายรายในทรัพยสินอันเดียวกันก็ตาม            
ก็ไมมีสิทธิท่ีจะไดรับคาสินไหมทดแทนเกินกวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  

                                                           
9ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล. เลมเดิม. หนา 88. 
10 ไพโรจน วายุภาพ และสิทธิโชคศรีเจริญ. เลมเดิม. หนา 56-58. 
11 สิทธิโชค ศรีเจริญ. (2529). ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย เอกสารทางวิชาการ ชุดท่ี 4 ของสมาคม

ประกันวินาศภัย ประจําป 2528-29. หนา 104-105. 
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อยางไรก็ตามการประกันภัยบางลักษณะไมเปนไปตามหลักการชดใชคาสินไหมทดแทน                   
ไดแก12 
 (1)  กรมธรรมแบบกําหนดมูลคา (Valued Policy) ซ่ึงอาจพบในการประกันภัยวัตถุโบราณ 
ภาพวาด โดยผูเอาประกันภัยตกลงไวลวงหนาวา จํานวนเงินท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัยคือ
มูลคาของทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยในกรณีเกิดความเสียหายโดยส้ินเชิง   
  (2)  การประกันภัยมูลคาของใหม หรือมูลคาทดแทน (Replacement cost Insurance) พบใน
การประกันภัยทรัพยสินประเภทอาคาร จะกําหนดวาผูรับประกันภัยจะชดใชคาเสียหายตามมูลคาท่ี
กอสรางใหใหม โดยไมมีการหักคาเส่ือมราคา   
 การประกันชีวิต (Life Insurance) ซ่ึงการประกันชีวิตกําหนดจํานวนเงินเอาประกันไวเทาใด 
ก็สามารถเรียกไดเต็มจํานวนเสมอไป เนื่องจากชีวิตและรางกายไมอาจประมาณราคาเปนเงินไดและ         
การประกันชีวิตมิใชสัญญาชดใชคาสินไหมทดแทน (Not Contract of Indemnity) หากแตเปน
สัญญาประเภทกําหนดจํานวนเงินไวแนนอน (Valued Contract) 
 2.2.1.4  หลักการรับชวงสิทธิ (Principle of Subrogation) 
 หลักการรับชวงสิทธิหรือการสวมสิทธิ เปนสิทธิท่ีกฎหมายใหอํานาจผูรับประกันภัย 
สามารถเขารับชวงสิทธ์ิท้ังหลายท่ีผูเอาประกันภัยมีตอบุคคลภายนอก จะเกิดข้ึนไดเม่ือผูรับประกันภัย
ชดใชคาเสียหายตามความเปนจริงตามสัญญาประกันภัยท่ีมีผลบังคับตามกฎหมายเพ่ือปองกัน            
การแสวงหากําไรของผูเอาประกันภัยมิใหใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายตอคนภายนอก ในเม่ือตน
ไดรับคาเสียหายจากผูรับประกันภัยแลว และเพื่อใหบุคคลภายนอกผูกอความเสียหายตองรับผิดชอบ
ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยผูรับประกันภัยจะใชสิทธิเรียกรองดังกลาว  

การรับชวงสิทธิแบงเปน 2 กรณี คือ  
 (1)  การรับชวงสิทธิในคาเสียหายท่ีผูรับประกันภัยจายไป ซ่ึงการรับชวงสิทธิในคาเสียหาย
ท่ีผูรับประกันภัยไดจายไป ใชสําหรับกรณีท่ีบุคคลภายนอกเปนผูกอความเสียหายแกทรัพยสินท่ี              
เอาประกันภัยไวโดยเฉพาะ หากผูรับประกันภัยไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปเปนจํานวนเทาใด                      
ผูรับประกันภัยยอมไดรับชวงสิทธ์ิเรียกรองเงินท่ีไดจายไปจากบุคคลภายนอก ซ่ึงเปนผูกอความเสียหาย
ได13 

(2)  การรับชวงสิทธิในซากทรัพย 14 ซ่ึงการรับชวงสิทธิในซากทรัพย ใชสําหรับกรณีท่ี
ทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยถูกทําลายเสียหาย แตยังมีซากทรัพยท่ีมีคาพอท่ีจะคํานวณเปนเงินได

                                                           
12 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2542). เอกสารการสอนชุดวิชา หลักการประกันภัยหนวยที่ 1-8 (ฉบับ

สมบูรณ). หนา 85-86. 
13 จิตติ ติงศภัทิย. เลมเดิม. หนา 113-116. 
14 ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2546). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการประกันภัย. หนา 199. 
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เหลืออยูตามหลักการประกันภัย เม่ือผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนไดรับการชดใชคาเสียหายเต็ม
จํานวนทุนประกันแลวยอมหมดสิทธิในซากทรัพย เพราะถาใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนยังมี
สิทธิในซากทรัพย ก็เทากับเปนไดรับการชดใชมากกวาท่ีไดรับความเสียหายจริง หรือไดกําไร            
อันเปนการขัดกับหลักการประกันภัยในฐานท่ีเปนสัญญาชดใชคาเสียหาย อยางไรก็ตามกฎหมาย
มิไดบัญญัติรองรับสิทธิตามหลักการรับชวงสิทธิในซากทรัพยไว หากแตในทางปฏิบัติเม่ือเกิด
ปญหา  ขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในซากทรัพยศาลฎีกายอมรับหลักการนี้ คําพิพากษาฎีกาท่ี 596/2507 
“ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยไดทําสัญญาไวกับผูรับประกันภัยหลายรายในทรัพยอันเดียวกันถาปรากฏ
วาทรัพยสินนั้นถูกทําลายเสียหายโดยส้ินเชิง และแตละบริษัทก็ไดชําระคาสินไหมทดแทนตามสวน
ของตนเรียบรอยแลว มีปญหาวา เฉพาะผูรับประกันภัยราบแรกแตผูเดียวเทานั้นท่ีมีสิทธิจะไดซาก
ทรัพยไป หรือวาจะตองเฉล่ียกันตามสวนในระหวางผูรับประกันภัยดวยกัน ปญหาน้ีศาลฎีกา              
ไดวินิจฉัยไวแลววา ซากเพลิงไหมท่ียังเหลืออยู ใหคิดหักใหแกบริษัทผูรับประกันภัยทุกบริษัทตาม
สวนเฉล่ียแหงเงินท่ีเอาประกันภัย จึงจะชอบดวยความยุติธรรม” 
 2.2.1.5  หลักการรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทน (Principle of  Contribution) 
 หลักการรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทน มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับหลักการชดใช            
คาสินไหมทดแทนกลาวคือ ในกรณีทําสัญญาประกันภัยไวหลายบริษัทเพื่อความวินาศภัย                   
อันเดียวกัน ในวันเดียวกันถือวาทําสัญญาพรอมกัน ใหเฉล่ียการชดใชในระหวางบริษัทตามสวนท่ี
ไดรับประกันภัยไว แตถาหากทําประกันภัยไวหลายบริษัทแตคนละวัน ถือวาทําสัญญาสืบเนื่องกัน 
บริษัทแรกตองจายกอน ถายังไมคุมจํานวนวินาศภัยจึงจะเรียกจากบริษัทในลําดับถัดไปในสวนท่ียัง
ขาดอยูจนกวาจะคุมจํานวนวินาศภัย โดยอัตราสวนเฉล่ียความเสียหายจะเกิดข้ึนเม่ือมีกรมธรรม
ประกันภัยตั้งแตสองกรมธรรมข้ึนไปและกรมธรรมประกันภัยนั้นคุมครองภัยชนิดเดียวกัน สวนไดเสีย
อันเดียวกันและวัตถุเอาประกันภัยอันเดียวกัน อีกท้ังทุกกรมธรรมมีผลบังคับในขณะเกิดเหตุดวย 
 หลักการประกันภัยท่ีรวมกันชดใชคาเสียหาย มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการหากําไรของ        
ผูเอาประกันภัย มิใหเรียกคาเสียหายซํ้าซอนจากผูรับประกันภัย ตั้งแตสองรายข้ึนไป และปองกันมิให
เกิดภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) หลักการนี้ใชกับการประกันภัยเกี่ยวกับทรัพยสินและ             
ความรับผิด แตการประกันชีวิตซ่ึงกําหนดจํานวนเงินชดใชไวแนนอนลวงหนา เม่ือผูเอาประกันภัย
เสียชีวิตลงผูรับประกันภัยตองชดใชจํานวนเงินเอาประกันภัยตามท่ีระบุจํานวนไวลวงหนา ไมสามารถ
ใชหลักการรวมชดใชคาสินไหมทดแทนได 
 2.2.1.6  หลักสาเหตุใกลชิด (Principle of  Proximate cause)  

หลักสาเหตุใกลชิดเปนหลักท่ีถือกันโดยท่ัวไปวา ความเสียหายท่ีผูรับประกันภัยจะชดใช
ใหนั้นจะตองเปนผลโดยตรง(Direct Consequence) ท่ีเกิดจากภัยท่ีผูรับประกันภัยรับเส่ียง ในตํารา
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ตางประเทศเรียกวาเหตุอันใกลชิด (Proximate cause) ซ่ึงหมายความวาผลท่ีเกิดข้ึน(ความเสียหาย)            
ตองมีสวนสัมพันธอันใกลชิดหรือตอเนื่องกับเหตุ15 
 ในทางปฏิบัติการพิจารณาวาความเสียหายเกิดจากสาเหตุใกลชิดหรือไมนั้น มักใชคําพิพากษา
เปนแนวทางในการพิจารณา เนื่องจากมีสาเหตุหลายสาเหตุจึงทําใหเกิดความไมชัดเจน นอกจากนี้         
หลักสาเหตุใกลชิดไมสามารถใชบังคับกับการประกันชีวิตได เพราะการประกันชีวิตนั้น เม่ือผูเอาประกันภัย
เสียชีวิตดวยสาเหตุปกติ ไมวาสาเหตุการเสียชีวิตจะใกลชิดกับสาเหตุอ่ืนหรือไมก็ตาม ผูรับประกันภัย
ตองชดใชจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชนตามสัญญา 

2.2.2     หลักท่ัวไป 
2.2.2.1  หลักกฎหมายปดปาก (Doctrine of Estoppel)16 
ภายใตหลักกฎหมายปดปากโดยคําพิพากษา กฎหมายปดปากโดยสัญญา และกฎหมายปดปาก

โดยความประพฤติ  มีหลักวาหามมิใหบุคคลฝายหนึ่งฝายใดกลาวอางหรือปฏิเสธขอความหรือ          
การกระทําบางเรื่องอันเปนผลมาจากความผิดของตนกลาวคือ บุคคลจะตองไดกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่งหรือโดยความประพฤติอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจเปนการชัดแจงหรือโดยปริยาย และการ
กระทําหรือความประพฤตินั้นทําใหบุคคลอื่นไดหลงเช่ือประพฤติตามท่ีไดเช่ือ เปนผลใหบุคคลอื่น
ไดรับความเสียหาย  บุคคลนั้นจะกลับคําของตนเองหรือความท่ีประพฤติไวแตเดิมนั้นไมได  การใช
หลักกฎหมายปดปากเปนการปฏิบัติตอขอตกลงเพื่อกอใหเกิดความยุติธรรมแกคูความและบุคคลท่ี
เกี่ยวของ ปองกันไมใหมีการไดเปรียบกันเกินควร รวมทั้งจะไมยอมใหมีการขยายขอกําหนดในสัญญา
ประนีประนอมยอมความซ่ึงไดใหไวตอกันไวแตเดิมดวย 
   2.2.2.2  หลักวาดวยโอกาสสุดทาย (Doctrine of Last Clear Chance)17 
 ภายใตหลักวาดวยโอกาสสุดทาย ถือวาฝายใดเปนฝายท่ีมีโอกาสสุดทายท่ีจะหลีกเล่ียง           
ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนไดและไมหลีกเล่ียงแลว ฝายนั้นจะเรียกรองคาเสียหายจากอีกฝายไมได            
ในการพิเคราะหวาฝายใดมีโอกาสสุดทายท่ีจะหลีกเล่ียงความเสียหายนั้นตองคํานึงถึงระยะเวลา 
สถานท่ีหรือพฤติการณตางๆระหวางความประมาทของท้ังสองฝายประกอบดวย การมีสวนประมาทขาด
ความระมัดระวังของฝายท่ีไดรับความเสียหาย จะไมลบลางสิทธิของผูไดรับความเสียหายนั้นถา
สามารถที่จะแสดงไดวาผูเอาประกันภัยโดยการระมัดระวังและรอบคอบตามสมควร ควรจะ
หลีกเล่ียงผลสืบเนื่องจากความประมาทของฝายผูไดรับความเสียหายแตไมไดกระทํา 

2.2.2.3 หลักวาดวยเหตุฉุกเฉิน (Emergency Rule)18 

                                                           
15 ภูมิชัย สุวรรณดี, มานิตย จุมปา และชิดาพร พิศลยบุตร โตะวิเศษกุล. (2543). ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย

ทั่วไป ความไมรูกฎหมายไมเปนขอแกตัวใหพนความรับผิด. หนา 220-221. 
16 พงษอาจ ตรีกิจวัฒนากุล. (2525). กฎหมายปดปาก. หนา 1-8. 
17 มัทยา จารุพันธ. (2518). ประมาทในทางละเมิด. หนา 109-112. 
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ภายใตหลักวาดวยเหตุฉุกเฉิน บุคคลผูซ่ึงโดยการประมาทขาดความระมัดระวังของ
บุคคลอ่ืน และไมใชความประมาทขาดความระมัดระวังของตนเอง ไดถูกทําใหตกอยูในเหตุฉุกเฉิน
และถูกบังคับใหกระทําไปโดยทันทีทันใดเพื่อหลีกเล่ียงการกอใหเกิดความเสียหาย จะไมมีความผิด
ฐานประมาท ขาดความระมัดระวัง ถาทางท่ีเลือกตัดสินใจน้ันเปนทางเลือกซ่ึงบุคคลอันมีความ
ระมัดระวังตามปกติวิสัยซ่ึงตกอยูในสถานการณเชนนั้นควรจะตัดสินใจกระทํา และถึงแมจะไมได
ตัดสินใจกระทําไปโดยเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 

2.2.2.4 หลักการมีสวนประมาทขาดความระมัดระวัง(Doctrine of Contributory Negligence)19 
  ภายใตหลักการมีสวนประมาทขาดความระมัดระวังนี้ เม่ือความประมาทขาดความ
ระมัดระวังของบุคคลท่ีสามเองเปนเหตุโดยตรงและใกลชิดกับความเสียหายของตน บุคคลท่ีสามน้ี
จะไมไดรับการชดใชความเสียหาย แตถาความประมาทขาดความระมัดระวังเปนเพียงการมีสวน                
หากสาเหตุโดยตรงและใกลชิดนั้นเกิดเพราะผูเอาประกันภัยขาดความระมัดระวังซ่ึงตองมี
บุคคลภายนอกท่ีไดรับความเสียหายนี้ อาจไดรับการชดใชคาเสียหาย แตศาลสามารถท่ีจะลดหยอน
คาเสียหายท่ีจะไดรับการชดใชตามท่ีเห็นสมควรได 
 

2.2.2.5   หลักเหตุสุดวิสัย (Force Majored)20 
บุคคลอาจไมตองรับผิดถาปรากฏวาการกระทําความผิดนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย การที่จะ

เปนเหตุสุดวิสัยไดตองประกอบดวยเหตุสองประการคือ เหตุนั้นตองเกิดข้ึนโดยมิใชการกระทําของผู
ตองประสบหรือเปนความผิดซ่ึงบุคคลน้ันตองรับผิดชอบ และผูประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุ
ไมอาจปองกันมิใหเกิดข้ึนได เม่ือใชความระมัดระวังตามสมควร ถาปองกันไดแตไมปองกันเสียจะ
อางเปนเหตุสุดวิสัยไมได 

 
2.3  บุคคลท่ีเก่ียวของกับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย21 

 
  
 -  กอนเกิดสัญญาประกันภัย 

                                                                                                                                                                      
18 เกียรติศักดิ์ คําสมาน. (2532,เมษายน-มิถุนายน). “การจัดการตกลงเร่ืองคาสินไหมทดแทน.” วารสารสํานักงาน

ประกันภัย, ปที่ 14, เลมที่ 2, ฉบับที่ 54 .หนา 46-47. 
19 เกียรติศักด์ิ คําสมาน. หนาเดิม. 
20 ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล. (2545). กฎหมายแพงหลักทั่วไป คําอธิบาย กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4-14.                          

หนา 229-231. 
21 คณะอนุกรรมการคนควาและวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัย. (2534). คูมือวิชาการประกันภัย ประจําป  2534 -

2535. หนา 26-27. 
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ผูขอเอาประกันภัย                      ตัวแทนหรือนายหนาประกันภัย                       ผูรับประกันภัย 
                               (คนกลางประกันภัย) 

- หลังเกิดสัญญาประกันภัย 
ผูเอาประกันภยั                               ผูรับประกันภัย                              ผูไดรับความเสียหาย 

        - ผูเอาประกันภัย 
        - บุคคลภายนอก 

          
               

ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย      
                                (Insurance Surveyors and Adjusters) 

                                                (คนกลางประกันภัย) 
  
 

ภาพท่ี 2.1  แผนภูมิคนกลางประกันภัย 
 2.3.1  ผูรับประกันภัย (Insurer) เปนคูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงิน
จํานวนหนึ่งให22 เม่ือมีภัยหรือเหตุการณตามท่ีระบุไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึน โดยผูรับประกันภัย
มีสิทธิไดรับเบ้ียประกันภัยเปนการตอบแทนและมีสิทธิอ่ืนๆ ดังนี้ สิทธิปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาเนื่องจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน หรือ
เนื่องจากความ ไมสมประกอบของในเนื้อแหงวัตถุท่ีเอาประกันภัย สิทธิปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทน 
สิทธิลดจํานวนคาสินไหมทดแทน สิทธิในการรับชวงสิทธิ สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย เปนตน 
ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดบัญญัติวาผูรับประกันภัยจะตองมีลักษณะหรือ
คุณสมบัติอยางใด แตพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ.253523 บัญญัติวา  การประกอบธุรกิจประกันภัยจะทําไดตอเม่ือไดจัดต้ังข้ึนในรูปบริษัทจํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
และโดยไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
 2.3.2  ผูเอาประกันภัย (Insured) เปนคูสัญญาฝายท่ีมีความเส่ียงภัย และเสนอใหผูรับประกันภัย
เขารับความเส่ียงภัยแทนตนโดยตกลงจะสงเงินเรียกวาเบ้ียประกันภัย24 ใหแกผูรับประกันภัยเปนการ
ตอบแทน ซ่ึงผูเอาประกันภัยจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ไดและจะมีภูมิลําเนาในประเทศ

                                                           
22 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 862 วรรค 1. 
23 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 6. และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 มาตรา 7.  
24 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 862 วรรค 2. 
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ไทยหรือตางประเทศก็ได และเนื่องจากการเขาทําสัญญาประกันภัยเปนการทํานิติกรรมอยางหนึ่ง ผูท่ีจะ
เปนผูเอาประกันภัยไดจึงตองเปนผูมีความสามารถตามกฎหมายในอันท่ีจะทํานิติกรรมใหมีผลผูกพันได 
โดยผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในเหตุท่ีจะเอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 863 ท้ังนี้ ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือใหใชเงินจํานวน
หนึ่ง สิทธิในการขอลดจํานวนเบ้ียประกันภัยเม่ือมีการเส่ียงภัยนอยลงหรือมูลประกันภัยลดลงและ
สิทธิบอกเลิกสัญญา  
 2.3.3  ผูรับประโยชนตามสัญญาประกันภัย (Beneficiary) เปนบุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทน 
หรือรับจํานวนเงินใชใหตามท่ีระบุไวในสัญญาประกันภัยโดยผูเอาประกันภัยจะยกประโยชน                    
ตามสัญญาประกันภัยใหแกผูใดก็ได เนื่องจากกฎหมายมิไดจํากัดสิทธิของผูเอาประกันภัยในการยก
ประโยชนตามสัญญาประกันภัยและผูเอาประกันภัยกับผูรับประโยชนจะเปนคนคนเดียวกันหรือ            
คนละคนก็ได  ดังจะเห็นไดจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 862 วรรคทาย บัญญัติวา            
“ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนจะเปนบุคคลคนหน่ึงคนเดียวกันก็ได” ดังนั้น สัญญาประกันภัย
สมบูรณได แมไมระบุผูรับประโยชน 
 2.3.4  ผูท่ีไดรับความเสียหายตามสัญญาประกันภัย (Injured Person) เปนบุคคลท่ีไดรับความคุมครอง
ตามสัญญาประกันภัยในฐานะของผูเสียหายท่ีเปนบุคคลภายนอก เนื่องจากภัยท่ีรับประกันภัยไว             
ซ่ึงอาจเปนผูไดรับความเสียหายโดยตรงหรือทายาทของผูมีสิทธิไดรับคาเสียหายสิทธิของผูไดรับ           
ความเสียหายไดแก การเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายท่ีไดรับตามความเสียหายท่ี
แทจริงไมเกินวงเงินเอาประกันภัยท่ีกําหนดในสัญญาและตองใชสิทธิในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด25 

2.3.5  ตัวแทนและนายหนาประกันภัย (Insurance Agents and Brokers) เปนผูทําหนาท่ีคนกลาง
เช่ือมระหวางผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัยในการทําสัญญาสามารถอธิบายและช้ีแจงใหผูซ่ึง
จะเอาประกันภัยทราบผลประโยชนอันจะพึงไดและคาเบ้ียประกันภัยท่ีจะพึงจายโดยตัวแทน
ประกันภัยตามกฎหมายถือวาเปนตัวแทนของฝายบริษัทประกันภัย มีอํานาจทําสัญญาประกันภัยและ
เก็บเบ้ียประกันภัยแทนบริษัทประกันภัยได ถาไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัทประกันภัย 
สวนนายหนาประกันภัยอาจทําหนาท่ีเปนผูแทนของบริษัทประกันภัย หรือผูแทนของผูเอาประกันภัย
มีหนาท่ีใหคําแนะนําดูแลผูเอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยทําสัญญาจึงทําสัญญาและเก็บเบ้ีย
ประกันภัยแทนบริษัทประกันภัยไมได ซ่ึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเปนตัวแทนหรือนายหนาประกันภัย 
ตลอดจน           การปฏิบัติหนาท่ีของบุคคลเหลานี้มีบัญญัติไวโดยชัดแจงในพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 

                                                           
25 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 882. 
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2.3.6  ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย (Insurance  Surveyors  and  
Adjusters) เปนบุคคลภายนอกซ่ึงทํางานเปนอิสระอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยไดรับ
ความยินยอมจากบริษัทประกันภัยหรือเจาของทรัพยสินหรือผูเอาประกันภัย ใหเขาไปตรวจสอบ ตี
ราคา หรือประเมินมูลคาทรัพยสินนั้นๆในราคาปจจุบันหรือราคาท่ีจะสามารถหามาทดแทนได 
นอกจากการประเมินมูลคาความเสียหายแลว การสํารวจภัยในบางคร้ังจะพิจารณาถึงภัยนั้นๆวา                  
มีสภาพแวดลอมท่ีเส่ียงหรือไมมากนอยเพียงใด เพ่ือท่ีจะเปนขอมูลในการพิจารณารับประกันภัยของ
บริษัทประกันภัยถึงความเส่ียงภัยของทรัพยสินดังกลาวและเม่ือมีความเสียหายหลังจากท่ีมีการทํา
ประกันภัยไวแลว บริษัทประกันภัยอาจจะใหเจาหนาท่ีสํารวจความเสียหาย หรือจะใชบริการผูเจรจา
ตกลงคาสินไหมทดแทนใหเขาสํารวจความเสียหาย เพื่อเปนฐานขอมูลในการพิจารณาชดใช                 
คาสินไหมทดแทนตอไปโดยหลักเกณฑเกี่ยวกับการเปนผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัย ตลอดจนอํานาจหนาท่ีของบุคคลดังกลาวปจจุบันยังไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวเปน
การเฉพาะ 
  ผูสํารวจภัยประกันภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย แบงตามประเภท           
ของธุรกิจ ดังนี้ 26 

 (1)  ผูซ่ึงใหบริการแกธุรกิจประกันภัย 
1)  รถยนต  
2)   อัคคีภัยและทรัพยสินอ่ืนๆ 
3)  การขนสงทางทะเล 

  (2)  ผูซ่ึงใหบริการแกธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย 
 1)  ธุรกิจการคาระหวางประเทศ (Import and Export) ใหบริการแกผูสงออกและนําเขา
เกี่ยวกับการตรวจสอบจํานวน น้ําหนัก และคุณภาพสินคา ซ่ึงสวนใหญเปนสินคาประเภทเทกอง           
(Bulk Cargo) โดยท่ัวไปมักเรียกผูใหบริการประเภทนี้วา ผูตรวจสอบคุณภาพสินคาหรือผูควบคุม
สินคา (Quality Surveyor หรือ Supervision Surveyor)  
 2)   ธุรกิจผูรับขนสงสินคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจการขนสงสินคาทางทะเล 
(Shipping) ตรวจสอบความเสียหายแกสินคาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการขนสง ตรวจสอบความเสียหายแก               
ตัวเรือบรรทุกสินคาหรืออุบัติเหตุในการเดินเรืออ่ืนๆ 
 ผูสํารวจภัยประกันภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย แบงตามลักษณะ
หนาท่ี ดังนี้27 

                                                           
26 ศิริวรรณ วัลลิโภดม. (2544). การประกันภัยและการจัดการธุรกิจประกันภัย. หนา 256. 
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(1)  Staff หรือCompany Adjusters หมายถึง พนักงานฝายสินไหมของบริษัทผูรับประกันภัย 
ซ่ึงมีหนาท่ีสํารวจคาเสียหาย พิจารณาทําความตกลงคาสินไหมทดแทนโดยตรงกับผูเอาประกันภัย
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอใหผูบังคับบัญชา ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประเภทนี้            
มีมาแตเดิมคูกับการเร่ิมตนของธุรกิจประกันภัย และยังมีอยูถึงปจจุบัน 

(2)  Agent Adjusters ในทางปฏิบัติเม่ือมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกิดข้ึนบอยคร้ังท่ี
ตัวแทนไดรับมอบหมายจากบริษัทผูรับประกันภัยใหเปนผูตรวจสอบความเสียหายและสามารถ          
ตกลงชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเอาประกันภัยไดภายในขอบเขตท่ีกําหนด วิธีนี้มักใชไดผลกรณี
ท่ีเกิดความเสียหายหรือมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจํานวนเงินไมมากและสถานท่ีเกิดเหตุ หรือ                
ผูเอาประกันภัยอยูไกลจากบริษัทผูรับประกันภัย และยังคงมีใชอยูบางในประเทศไทย ซ่ึงนับวา
สะดวกและเปนผลดีในดานการตลาดของธุรกิจของตัวแทนประกันภัย 
 (3)   Public Adjusters หมายถึง บุคคลภายนอกที่มีอาชีพอิสระผูไดรับมอบหมายจากผูเอาประกันภัย 
เปนผูสํารวจคาเสียหายทางประกันภัย เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ภายใตกรมธรรมประกันภัย เพ่ือประโยชนของผูเอาประกันภัย โดยท่ัวไปผูประเมินราคาประกันภัย
ประเภทนี้ อาจไดรับมอบอํานาจจากผูเอาประกันภัยใหเปนผูดําเนินการทุกข้ันตอนจนถึงสามารถทํา
ความตกลงคาสินไหมทดแทนผูเอาประกันภัยไดจนเปนท่ีเรียบรอยในตางประเทศผูให บริการ
ประเภทนี้ไดรับความนิยมมากพอสมควร ผูประกอบการมักเปนผูมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับในความรู 
ความสามารถและมีความสุจริตในวิชาชีพท่ีผูเอาประกันภัยไววางใจใหเปนผูพิทักษผลประโยชนของงาน 
สําหรับประเทศไทยมีสํานักงานท่ีปรึกษาทางบัญชีหรือสํานักงานทนายความ บางแหงท่ีใหบริการแก              
ผูเอาประกันภัยในทํานองคลายคลึงกัน 
 (4)  Independent Adjusters หมายถึง ผูประกอบการอิสระใหบริการสํารวจคาเสียหาย
ทางประกันภัยแกบริษัทผูรับประกันภัยเปนสวนใหญ โดยปกติรับคาจางในรูปคาบริการและ
คาใชจายในแตละงานท่ีไดรับมอบหมาย ในตางประเทศบางแหงคิดคาจางในรูปสัญญาจางเหมา  
โดยคิดเปนอัตรารอยละของเบ้ียประกันภัยสุทธิของบริษัทผูรับประกันภัยภายในพื้นท่ีท่ีกําหนด 
ผูประกอบการประเภทน้ีอาจดําเนินการเปนธุรกิจสวนบุคคล หรือในรูปบริษัทท่ีมีพนักงานก็ได 
ใหบริการในแขนงตางๆ ตั้งแตการประเมินมูลคาทรัพยสิน การสํารวจความเสียหาย การสืบสวนกรณี
ทุจริตตางๆ การสอบสวนกรณีวางเพลิง การวิเคราะหทางบัญชี และงานสํารวจท่ีเกี่ยวของทางวิศวกรรม 
 

                                                                                                                                                                      
27 Gerald James Curran,Jr. (1997). The History,Development,Purpose,and Function of the Certified 

Public Adjuster and Certified Public Insurance Consultant. หนา 4-6. และสันติ จริยอมรเวช.  แนวโนมธุรกิจบริษัท
สํารวจคา เสียหายทางการประกันภัย. คูมือธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย. หนา 343-345. 
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2.4  ปญหาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย
 2.4.1   ปญหาของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย28 
  ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย มักจะมีคําถามพ้ืนฐานสองขอ 
คือ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยหรือไม และถาความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้นไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย จํานวนความคุมครองท่ีถูกตองเหมาะสมควร
จะจายคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเทาใด ซ่ึงปญหาดังกลาวจะเขามามีผลกระทบโดยตรงตอ           
การประเมินจํานวนคาสินไหมทดแทนของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย
และการท่ีจะตอบปญหาได ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนในการประกันภัยจะตอง
ตระหนักรูปญหาท่ีเกี่ยวของอันมีผลตอการใหบริการดวย ปญหาสําคัญของบุคคลดังกลาวมีดังนี้ 
  2.4.1.1  การตีความถอยคําในกรมธรรมประกันภัย (Interpretation) 
  สัญญาประกันภัยเปนสัญญาท่ีสามารถเกิดและสมบูรณตามกฎหมายดวยการตกลง            
ดวยวาจา โดยกฎหมายบังคับใหผูรับประกันภัยสงมอบกรมธรรมประกันภัยอันมีเนื้อความตองตรง
ตามสัญญาใหแกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง แตกฎหมายไมไดบังคับถึงความสมบูรณของขอความ   
ในกรมธรรมประกันภัยเหมือนสัญญาหรือเอกสารอ่ืน ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 867 ท้ังนี้ กรมธรรมประกันภัยไมใชสัญญาประกันภัย แตเปนหลักฐานท่ี
แสดงสาระสําคัญของขอตกลงในสัญญาประกันภัย และเง่ือนไขความคุมครองของสัญญา
ประกันภัย หากมีขอสงสัยถอยคําในกรมธรรมประกันภัยจะตองมีการตีความโดยถือวาขอความ            
ในกรมธรรมประกันภัยนั้นเปนขอความในสัญญาประกันภัย ดังนั้นการตีความถอยคําในกรมธรรม
ประกันภัยจึงใชหลักการตีความสัญญาท่ัวไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 368 
“สัญญานั้นทานใหตีความไปตามความประสงค ในทางสุจริต โดยพิเคราะหถึงปกติประเพณีดวย” 
  หลักการตีความเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย ใหตีความตามลายลักษณอักษรท่ีปรากฏ 
กรณีท่ีไมมีขอความ หรือขอเท็จจริงท่ีเปนปญหาขอสงสัยระบุไวในกรมธรรมประกันภัยใหตีความ
เปนประโยชนแกคูสัญญาท่ีไมมีโอกาสรางขอความของสัญญา หรือตอรองผลประโยชนคือ                
ใหตีความเปนประโยชนแกผูเอาประกันภัย29 และกรณีขอความหรือขอเท็จจริงท่ีเปนปญหามีระบุไว
ในกรมธรรมประกันภัย แตจําตองมีการตีความเนื่องจากขอความท่ีกําหนดไวมีความหมายไดหลายนัย 
หากเปนขอสัญญาท่ัวไปมิใชขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนหรือขอยกเวนความรับผิดของ                

                                                           
28 กรมการประกันภัย. (2535 ,กรกฎาคม-กันยายน). “การประเมินความเสียหายสําหรับการชดใชคาสินไหม

ทดแทนในเอเชีย : สิ่งท่ีผูประเมินวินาศภัยมืออาชีพกระทําและละเวนไมกระทํา.” วารสารกรมการประกันภัย, ปที่ 17, 
เลมที่ 3, ฉบับที่ 67. หนา 61-68. 

 
29 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 11.  
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ผูรับประกันภัยใหตีความตามที่คูสัญญาแสดงเจตนาไวตั้งแตเขาทําสัญญา30หรือตีความโดยสุจริต
ตามความเปนวิญูชนหรือธรรมเนียมท่ีมีปฏิบัติมา31 แตหากเปนขอสัญญาท่ีเปนขอกําหนดเกี่ยวกับ
ผลประโยชนความคุมครองหรือขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัยใหตีความโดยเครงครัด
และหากยังเปนท่ีสงสัยใหตีความเปนประโยชนแกผูเอาประกันภัย 
 ปญหาการตีความถอยคําในกรมธรรมประกันภัยนี้ กอใหเกิดความยุงยากแกผูสํารวจภัย
และผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไดเปนอยางมาก ดังนั้นผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง                  
คาสินไหมทดแทนประกันภัย จะตองมีความเขาใจความหมายของถอยคําตางๆในกรมธรรมประกันภัย 
เพื่อมิใหขอถกเถียงเร่ืองเจตนาของคูสัญญาถูกนํามาเปนประเด็นในระหวางการพิจารณาวาถอยคําใน
กรมธรรมประกันภัยจะนํามาใชบังคับไดหรือไม 

2.4.1.2  การเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน (Negotiation) 
  เม่ือเกิดความไมเขาใจหรือขอขัดแยงระหวางกันวิธีการพื้นฐานท่ีสุด คือ การเจรจาตอรอง          
ซ่ึงวิธีการน้ีไมตองมีพิธีรีตองมากมาย สามารถทําท่ีไหนและเมื่อใดก็ไดท่ีคูกรณีสะดวกอาจจะเปน
บนโตะอาหาร หรือในระหวางเดินออกรอบในสนามกอลฟก็ได ขอเพียงคูกรณีท่ีเกี่ยวของทุกฝาย
มารวมพูดคุยกันก็เพียงพอแลว ในการเจรจาตอรองนั้นจําเปนตองใชวาทศิลป ในการโนมนาวความ
คิดเห็นของอีกฝาย หากจะใหอีกฝายยินยอมพรอมใจก็จําเปนตองมีเหตุผลท่ีหนักแนนจริงๆ ซ่ึงปกติ
จะเกิดข้ึนไดยากเพราะการท่ีมีขอพิพาทเกิดข้ึนแตแรกแสดงใหเห็นในตัววาท้ังสองฝายตางก็มี
เหตุผลของตนเองและอีกฝายยังไมยอมรับ นอกจากนั้นอีกฝายมักจะมีความหวาดระแวงสงสัยวา
ขอเสนอของอีกฝายจะแฝงนัยอะไรอยูหรือไมและอาจจะเสียเปรียบอีกฝายไดหากยอมรับขอเสนอ
นั้น การนําวิธีการเจรจาตอรองขอพิพาทมาใช จึงมีขอเสียคือไมอาจระงับขอพิพาทไดสมดังเจตนารมณ
ของคูกรณี เพราะไมสามารถบังคับใหคูกรณีตองหาทางประนีประนอมและหาขอยุติได  ทําใหทายท่ีสุด
คูกรณีอาจจะตองไปพึ่งกระบวนการอื่น เชน อนุญาโตตุลาการ หรือฟองรองคดีตอศาลเพ่ือหาขอยุติ
การเจรจาตอรองจึงอาจเปนการเปลาประโยชน 
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 5 ประกอบกับบทบัญญัติลักษณะ
ประกันภัย มาตรา 863 , 865 , 866 ,870 , 875 วรรค 2 , 877 , 881 จะเห็นวาการใชสิทธิของตนหรือ
การชําระหนี้ทุกคนจะตองกระทําดวยความสุจริต หลักสุจริตดังกลาวนี้เม่ือนํามาใชกับบทบัญญัติของ
กฎหมายประกันภัยจะตองเพิ่มข้ันของความสุจริตมากยิ่งข้ึนไปจนถึงข้ันสุจริตอยางยิ่งเขาไปอีกดวย 
คูกรณีจะตกลงยกเวนเปนพิเศษไมไดโดยเด็ดขาดเพราะผลของสัญญาประกันภัยนั้นจะพิจารณาแตเพียง
สัญญาแตละรายไมได หากแตสัญญาประกันภัยนั้น มีผลโดยตรงกับสาธารณชนเปนสวนรวมดวย ฉะนั้น 
การตกลงใด  ๆท่ีผิดไปจากหลักเกณฑของการประกันภัยยอมมีผลกกระทบกระเทือนความสงบเรียบรอย

                                                           
30 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 171.  
31 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 368.  
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และศีลธรรมอันดีของประชาชนเปนสวนรวมได ความสุจริตอยางยิ่งตามความหมายของหลักประกันภัย
ไมหมายเฉพาะความสุจริตอยางยิ่งระหวางคูสัญญาเทานั้น แตรวมถึงความสุจริตอยางยิ่งท่ีคูสัญญา
ประกันภัยจะตองมีตอสาธารณชนและผูเกี่ยวของดวย 
  ในการเจรจาตอรองเพื่อใหเกิดสัญญาหรือชดใชคาสินไหมทดแทน ผูสํารวจภัยและผูเจรจา         
ตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลรักษาผลประโยชน ใหบริการแกผูรับประกันภัย
หรือผูเอาประกันภัย หรือผูเสียหายจากการประกันภัย จะตองตระหนักในหนาท่ีและมีจริยธรรม 
จําตองมีความรูความสามารถ และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการประกันภัยเปนอยางดี ประกอบการงาน
อยางเปนเอกเทศและอิสระ ทําหนาท่ีเปนผูเช่ียวชาญทางดานประกันภัยแทนลูกคาผูวาจางอยางแทจริง
ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตยสุจริตยึดหลักคุณธรรมและมีความไววางใจตอกัน 
 2.4.1.3  การปกปดความลับ (Confidentiality)  
  ในการปฏิบัติงานของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยจะมี
ขอตกลงวาดวยการปกปดรักษาความลับ ไมเปดเผยขอความจริงตาง ๆ ท่ีไดรับมาในระหวางการ
สืบสวนสอบสวน เพื่อสํารวจภัยหรือจัดการคาสินไหมทดแทนไมวาในท่ีใด ๆ ออกไปสูสาธารณชน 
เนื่องจากอาจมีผลกระทบความลับทางการคา ช่ือเสียง ความเช่ือม่ันและเสถียรภาพทางธุรกิจของคูกรณี 
แตอยางไรก็ตามผูวาจางของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย (ผูรับประกันภัย
หรือผูเอาประกันภัย) ซ่ึงไดรับรายงานการประเมินท่ีมีขอมูลดังกลาวไมถูกผูกมัดโดยขอตกลงวาดวย
การปกปดรักษาความลับ และอาจกอใหเกิดปญหากับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยได โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือไดรับรายงานการประเมินและรายงานนั้นไดถูกเผยแพรออกไป 

2.4.1.4  สภาพภูมิศาสตร (Geography) 
  เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรท่ีแตกตางกันออกไปในแตละสถานท่ี ผูสํารวจภัยและ             
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยอาจจะตองเผชิญกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภัยตางๆท่ี
ไดมีการเอาประกันภัยไว สภาพอากาศที่เปล่ียนแปลงแตกตางกันสามารถกอใหเกิดปญหาขอยุงยาก
เกี่ยวกับเร่ืองสาเหตุใกลชิดได เชน ความเสียหายท่ีเกิดจากน้ําตอสินคาท่ีบรรจุในระวางเรืออาจจะเกิด
จากการรวมตัวกันของไอน้ําเปนหยดน้ําท่ีเกิดข้ึนภายในหอพลาสติก ท่ีหอหุมสินคาท่ีขนสง เนื่องจาก
สินคาไดถูกวางไวกลางแดดตลอดระยะเวลาของการขนสง บางคร้ังผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคา
สินไหมทดแทนประกันภัยจะตองไปทําการสํารวจ ณ สถานท่ีท่ีเกิดความเสียหายในขณะท่ีสภาพ
ปรักหักพังจากภัยธรรมชาติและอยูในระหวางการเก็บกวาด สภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในเร่ืองท่ี
พักอาศัยการติดตอ ส่ือสาร การคมนาคมตางๆก็อาจกอความยากลําบากตรากตรําได  

2.4.1.5  วัฒนธรรมประเพณี (Custom) 
  วัฒนธรรมในทางธรรมจรรยาของประชาชนในประเทศไทย ท่ีนิยมผูกมิตรไมตรีกันมากกวา
ท่ีจะนิยมการเผชิญหนากัน เปนปญหาอยางหนึ่งที่ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยมักจะพบเสมอ หากผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยทําใหเกิด
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ความรูสึกขุนเคือง หรือกอใหเกิดความรูสึกวาถูกดูถูกข้ึนแลวแมเพียงเล็กนอย ก็จะทําใหไมสามารถ
ติดตอส่ือสารกันไดในการที่จะจัดการคาสินไหมทดแทนอีกตอไป และเนื่องจากสัญญาประกันภัย
เปนสัญญาระหวางผูเอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย การพิจารณาตัดสินใจในเร่ืองใดๆท่ีเกี่ยวของ
กับคาใชจายท่ีอยูนอกเหนือขอกําหนดหรือเง่ือนไขในกรมธรรมประกันภัยจะตองเปนการตัดสินใจ
ของคูสัญญาเอง ไมใชหนาท่ีของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยท่ีจะเขา
ไปเขาไปประนีประนอมยอมความ ถาหากมีขอเสนอเกี่ยวการประนีประนอมยอมความควรเสนอให 
คูสัญญาพิจารณาพรอมดวยเหตุผล หรือขอโตแยงประกอบวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยเพราะเหตุใด 
ท้ังนี้การประนีประนอมยอมความเปนส่ิงท่ีเหมาะสมอยางยิ่งเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนเพื่อความสัมพันธ
ทางธุรกิจตอกันในอนาคต  
 2.4.2  ปญหาบุคคลท่ีเกี่ยวของกับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
                   2.4.2.1  ผูรับประกันภัย (Insurer) 
 การดําเนินธุรกิจรับประกันภัยแบงประเภทของการประกันภัยไดสองประเภทใหญคือ                
การประกันวินาศภัย(Non-Life Insurance) และการประกันชีวิต (Life Insurance)โดยมีผูรับ
ประกันภัยเปนผูกําหนดสินคาของตนขายใหแกผูเอาประกันภัยซ่ึงเปนผูซ้ือและสงมอบหลักฐานแหง
สัญญาเรียกวา “กรมธรรมประกันภัย” ใหแกผูเอาประกันภัย ดังนั้น กรมธรรมประกันภัยท่ีใชอยูในธุรกิจ
ประกันภัยจึงเปนสินคาสําเร็จรูปท่ีผูผลิตหรือผูรับประกันภัยเปนผูออกแบบ และสวนใหญก็นําของ
ตางประเทศมาใช หรือบางฉบับก็นํามาดัดแปลงแกไข ซ่ึงอาจจะเปนเพราะธุรกิจประกันภัยในประเทศ
ไทยยังไมมีความรูและประสบการณเพียงพอ หรือไมสามารถใชฝมือของตนในการออกแบบหรือเขียน
เง่ือนไขข้ึนเองเพื่อใหตรงกับความตองการของผูเอาประกันภัย หรือจะดวยอุปสรรคอันเกิดจาก
บุคลากรของตนมีไมเพียงพอหรือจะดวยขอกําหนดในการควบคุมจากรัฐ ยอมเปนปญหาและอุปสรรค
ตอความเจริญ กาวหนาของธุรกิจประกันภัย 
  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 877 วรรคสอง ผูรับประกันภัยมีหนาท่ี
จะตองพิสูจนจํานวนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาประกันภัยและชดใชคาสินไหมทดแทนตาม
จํานวนวินาศภัยนั้น ท้ังนี้ มีขอสันนิษฐานวา จํานวนเงินที่ไดเอาประกันภัยไวนั้นกฎหมายสันนิษฐาน
ไวกอนวาเปนจํานวนคาสินไหมทดแทนอันถูกตองท่ีตีราคาความเสียหายได หากผูรับประกันภัยไม
สามารถตีราคาคาเสียหายดวยวิธีการสํารวจความเสียหาย ณ สถานท่ีและในเวลาท่ีเกิดเหตุวินาศภัยข้ึน
ไดแลวผูรับประกันภัยจะตองจายคาสินไหมทดแทนตามจํานวนท่ีเอาประกันภัย โดยผูรับประกันภัย
เปนผูออกคาใชจายในการตีราคา  
 การเติบโตของธุรกิจประกันภัย บริษัทผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยตางชนิดกัน
มากข้ึน เพื่อรับเส่ียงภัยมากมายหลายชนิด จึงเปนการยากและส้ินเปลืองคาใชจายสําหรับผูรับประกันภัย
ท่ีจะมีบุคลากรฝายสินไหมจํานวนมากโดยมีความรูความชํานาญในหลายๆสาขา เพื่อทําการสํารวจ
คาเสียหายท่ีเกิดข้ึนภายใตกรมธรรมประกันภัยของตน จะเห็นไดวาทางแกปญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถทํา
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ไดโดยอาศัยบริการของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย โดยผูรับประกันภัย
มีสิทธิวาจางบุคคลหน่ึงบุคคลใด หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งใหเขาตรวจสอบ สอบสวน หรือประเมิน 
ความเสียหาย ตลอดจนประเมิน มูลคาของทรัพยสินตามวัตถุประสงคของงาน ขอผูกพันระหวาง    
ผูรับประกันภัยกับผูเอาประกันภัยได ภายในขอบเขตของกรมธรรมประกันภัยแตละรูปแบบ ผูสํารวจภัย
และผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยมีหนาท่ีดําเนินการภายใตสัญญาซ่ึงมีตอกัน และ
ประสานงานระหวางผูรับประกันภัยกับผูเอาประกันภัยเทานั้น ซ่ึงโดยอาชีพของผูสํารวจภัยและ             
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยแลว คือผูใกลชิดตอเหตุการณและขอเท็จจริงตลอดเวลา
มิไดมีสวนไดเสียไมวาจะเปนผูรับประกันภัย หรือผูเอาประกันภัย การสํารวจภัยและการจัดการคา
สินไหมทดแทนในการประกันภัยเปนธุรกิจท่ียึดหลักในประเพณีประกันภัยวาผูเอาประกันภัยเปน            
ผูสุจริตเสมอ เวนแตจะมีพฤติการณหรือหลักฐานอ่ืนในการพิสูจนหักลาง 
   ในทางปฏิบัติผูรับประกันภัยมีมาตรฐานในการใหบริการและความรับผิดชอบตางกัน
ประกอบกับจํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนมีสถิติสูงมาก บอยคร้ังในระหวางการดําเนินการผูสํารวจภัยและ           
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย มักพบกับปญหายุงยากในการเผชิญหนาหรือมีขอขัดแยงกับ             
ผูเอาประกันภัยเกิดข้ึนโดยมิอาจหลีกเล่ียงได ปญหาโตแยงระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
เร่ืองการซอมลาชา ราคาคาซอมและคุณภาพการซอมไมมีมาตรฐาน อีกท้ังเร่ืองจํานวนคาสินไหมทดแทน
ท่ีไมสามารถตกลงกันได อันเปนเหตุใหผูเอาประกันภัยมีความรูสึกอคติตอผูรับประกันภัยวาเอาแตได       
กดราคา  กล่ันแกลง  ประวิงเวลาการชดใชคาสินไหมทดแทน เพ่ือหวังกําไรแตฝายเดียว ซ่ึงกอใหเกิด
ภาพพจนท่ีไมดีตอของธุรกิจประกันภัย และในกรณีมีผูรับประกันภัยหลายรายรวมรับผิดตอ            
ความเสียหายอันเดียวกัน แตละฝายตางวาจางผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย
ของตนดําเนินการ โดยมีวิธีการสํารวจภัยและพิจารณาความเสียหายในแตละบริษัทอาจแตกตางกัน        
ก็เปนสาเหตุอันกอใหเกิดขอขัดแยงในขอพิจารณาคาสินไหมทดแทนระหวางผูรับประกันภัยกับ           
ผูเอาประกันภัยดวย  
  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายในการชดใชคาสินไหมทดแทน ผูรับประกันภัยจําเปนตองมี
บุคลากรดานการสํารวจและการจัดการคาสินไหมทดแทนท่ีมีความรู ความสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกตองใหบริการดานการชดใชคาสินไหมทดแทน เพื่อหลีกเล่ียงความลาชา
ในข้ันตอนการชดใชคาสินไหมทดแทน การใหบริการตอผูเอาประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายหรือ
ความสูญเสียแลว ผูเอาประกันภัยยอมไดรับความเดือดรอนอยางมาก การใหบริการตอผูเอาประกันภัย
อยางรีบดวนมายังสถานท่ีเกิดภัย ตรวจสอบพิสูจนภัย สํารวจภัย ประเมินราคาความเสียหายและเจรจา 
ตกลงคาสินไหมทดแทน รวมท้ังการเอาใจใสและอํานวยความสะดวกใหแกผูเอาประกันภัย ในการจัดการ
เรียกรองสิทธิ(Claim) และการจายคาสินไหมทดแทน ยอมกอใหเกิดความอบอุนใจแกผูเอาประกันภัย
และเสริมสรางศรัทธา เช่ือถือ หากผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไปมี
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สวนรวมอยูดวย อาทิ การเขาประเมินทรัพยสินหรือการใหความเห็น ปญหาอ่ืนท่ีตามมาภายหลังจาก
เกิดความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยก็จะลดนอยลง  
 2.4.2.2  ผูเอาประกันภัย (Insured)  
  การประกันภัยเปนธุรกิจท่ีประชาชนสวนใหญ ไมเห็นความสําคัญเทาท่ีควรขาดความเช่ือถือ
และศรัทธาในระบบประกันภัย คิดวาการเอาประกันภัยเปนการเสียเปรียบและสรางภาระ จึงมีความ
พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงการทําประกันภัย แมในกรณีกฎหมายภาคบังคับ(การประกันภัยรถภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) ซึ่งความเชื่อถือเปนเรื่องท่ีสําคัญของ
ธุรกิจประกันภัย เนื่องจากผูเอาประกันภัยไมสามารถพิสูจนสินคาท่ีซ้ือไดทันทีวาสินคานั้นดีหรือไม 
เหมือนกับการบริโภคสินคาอ่ืนๆ กรมธรรมประกันภัยท่ีผูเอาประกันภัยซ้ือพิสูจนคุณภาพไดตอเม่ือ
เกิดความเสียหายข้ึน และเม่ือเกิดความเสียหายแลวหากผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนไมไดรับ
การชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไดรับไมเต็มจํานวนผูรับประกันภัยบิดพล้ิวการชดใชคาสินไหมทดแทน 
เหตุการณนี้ยอมทําใหผูเอาประกันภัยเกิดอคติตอธุรกิจประกันภัย เพราะนอกจากความเสียหายของ
ทรัพยสินแลวยังตองเสียเบ้ียประกันภัยโดยเปลาประโยชนอีกดวย  

สัญญาประกันภัยเปนสัญญาเพ่ือการชดใชคาสินไหมทดแทน เม่ือความวินาศภัยเกิดข้ึนกับ
ทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยเพราะภัยตามท่ีผูรับประกันภัยตกลงไว ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน
จะตองแจงเหตุวินาศภัยใหผูรับประกันภัยทราบโดยไมชักชาตามมาตรา 881 วรรคหนึ่ง แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ทั้งนี้ เพื่อใหผูรับประกันภัยเขาทําการสํารวจและตีราคาความเสียหาย           
อันเกิดข้ึนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได มิฉะนั้นแลวคาใชจายในการสํารวจและตีราคาคาเสียหายอาจสูง
เกินกวาปกติ หรืออาจทําใหผูรับประกันภัยไมสามารถทราบราคาคาเสียหายท่ีแทจริงได ซ่ึงการบอกกลาว
ลาชาอาจถูกผูรับประกันภัยฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอยางใดๆอันเกิดแต           
การนั้นได เชน การเสียคาใชจายในการสํารวจความเสียหายมากกวาปกติเพราะซากทรัพยท่ี                  
ถูกเอาประกันภัยไดแปรสภาพไปเพราะฝนตก น้ําพัดพาสูญหายไป หรือผูรับประกันภัยตองเสีย
คาใชจายในการติดตามรถยนตท่ีเอาประกันภัยซ่ึงถูกคนรายลักไปมากกวาปกติ เปนตน อยางไรก็ตาม 
กรณีดังกลาวไมเปนเหตุใหผูรับประกันภัยหลุดพนจากความรับผิดตามสัญญาประกันภัย32 และ
ตราบใดท่ียังไมมีการสํารวจและ ตีราคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาประกันภัย สิทธิเรียกรอง          
ใหผูรับประกันภัยชําระคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยก็ยังไมเกิดข้ึน 
  ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย มักจะพบปญหาโตแยงเสมอ
ระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยจากการไมรูถึงขอเท็จจริง ขอกฎหมายหรือเง่ือนไขตาม
กรมธรรมประกันภัยแตละรูปแบบ มีความเขาใจคลาดเคล่ือน หรือหลงผิดในการทําประกันภัย หรือ
ความเสียหายท่ีไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย ตลอดจนหลักการประกันภัย เชน                   

                                                           
32 คําพิพากษาฎีกา 1002/2501 
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ผูเอาประกันภัยสวนมากนิยมเอาประกันภัยทรัพยสินของตนตํ่ากวามูลคา (Under insurance) เม่ือเกิด
ความเสียหายโดยส้ินเชิง  (Total Loss) ก็เปนการสะดวกท่ีจะตกลงชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวน
ทุนประกันโดยไมตองมีการสํารวจภัยและประเมินราคาความเสียหาย แตถามีการเสียหายบางสวน 
(Partial Loss) การพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนโดยคิดอัตราสวนเฉล่ีย (Average clause) ท่ี                     
ผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเองผูเอาประกันภัยมักไมยอมทําความเขาใจ และมีความคิดวาบริษัท              
ผูรับประกันภัยเอารัดเอาเปรียบ 
 

ตารางท่ี 2.1  ตัวอยางการทําประกันอัคคีภยับานหลังหนึง่ซ่ึงมีมูลคา 500,000 บาท33 
       คาสินไหมท่ีควรไดรับ  =   จํานวนเงินท่ีเอาประกันภยั x ความเสียหายท่ีแทจริง 

            ราคาทรัพยสินท่ีแทจริง 
 

จํานวนเงิน 
ท่ีเอาประกันภัย 

ความเสียหาย 
ท่ีแทจริง 

คาสินไหมท่ีควรไดรับ 
(บาท) 

บริษัทจาย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

500,000 บาท 
 

600,000 บาท 
 

400,000 บาท 
 

400,000 บาท 
 

600,000 บาท 
 

500,00 บาท 
 

เสียหายหมด 
 

เสียหายหมด 
 

     200,000 บาท 
 

     200,000 บาท 

500,000 x 500,000   = 500,000 
             500,000 

600,000 x 500,000  = 600,000 
             500,000 

400,000 x 500,000 = 400,000 
             500,000 

400,000 x 200,000 = 160,000 
          500,000 

600,000 x 200,000 = 200,000 
          500,000 

500,000 
 

500,000 
 

400,000 
 

160,000 
 

200,000 

 
 
จายไมเกินคาเสียหายท่ี
แทจริง 
จายไมเกินจํานวนเงินท่ี
เอาประกันภัยไว 
เอาประกันภัย ท่ีตํ่ากวา
มูลคาท่ีแทจริงจายไม
เกินคาเสียหายท่ีแทจริง 

 
 2.4.2.3  ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย (Insurance Surveyors and 
Adjusters) 
 ผูเอาประกันภัยทําสัญญาประกันภัยไวกับบริษัทผูรับประกันภัย ก็หวังเงินคาสินไหมทดแทน
ในกรณีเกิดความเสียหายแกทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย โดยบริษัทผู รับประกันภัยจะตองจาย                    
คาสินไหมทดแทนใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนหรือผูเสียหายดวยความเปนธรรมและ
รวดเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของบุคคลดังกลาว ซ่ึงการจายคาสินไหมทดแทนมีชองทางทุจริต

                                                           
33 คณะอนุกรรมการคนควาและวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัย. (2534). คูมือวิชาการประกันภัยประจําป 2534-2535. 

หนา 59. 
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ไดงาย อาจเปนการทุจริตจากผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัย  ผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัย เชน กรณีผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไปรูเห็นเปน
ใจกับผูเอาประกันภัย ในข้ันตอนการสํารวจความเสียหาย ไดรับผลประโยชนจากผูเอาประกันภัยหรือ
คูกรณีโดยการสมยอมวาผูเอาประกันภัยเปนฝายผิด เพ่ือใหบริษัทผูรับประกันภัยชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหอีกฝายหนึ่ง เปนตน เม่ือเกิดการทุจริตในการจายคาสินไหมทดแทนแลวยอมกอใหเกิดผล
เสียหายตอผูเอาประกันภัยในที่สุด เนื่องจากตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 879 
บัญญัติวา ”ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดในเม่ือความวินาศภัยหรือเหตุอ่ืนซ่ึงระบุไวในสัญญานั้น           
ไดเกิดข้ึนเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัยหรือ               
ผูรับประโยชน” ซ่ึงถือวาเปนขอกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน คูสัญญาจะตกลงแกไขเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืนไมไดซ่ึงการกํากับการจายคาสินไหมทดแทน
อยางใกลชิด เรงรัดการจายคาสินไหมทดแทนใหรวดเร็วและเปนธรรม โดยมีมาตรการในการกํากับ
ดูแลสงเสริมผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ท้ังนี้ เพื่อคุมครองผลประโยชน
ของผูบริโภคนั้นเอง  

2.4.2.4 เจาหนาท่ีของรัฐ (Public Authority) 
 จากปญหาวาทําอยางไรจะใหผูบริโภคมองธุรกิจประกันภัยในแงบริการที่รวมการเส่ียง
ภัยและการกระจายความเส่ียง ไมใชหวังผลทางการคาเพียงอยางเดียว และทําอยางไรภาครัฐจะให
การสนับสนุนและผอนคลายกฎระเบียบตางๆใหเขาสูมาตรฐานสากล ซ่ึงโดยหนาท่ีและลักษณะ                    
การปฏิบัติงานของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยมีความเกี่ยวของกับ
บุคคลหลายฝายรวมถึงพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐ ดังนี้  

(1)  พนักงานสอบสวน  
 เนื่องจากสาเหตุของภัยท่ีเกิดข้ึนนั้น เปนสาระสําคัญประการหนึ่งในอันท่ีจะใหมีการ

ชดใชคาเสียหายมากนอยเพียงใด หรือปฏิเสธการชดใชคาเสียหายเพราะการปฏิบัติผิดตอเง่ือนไข
กรมธรรมประกันภัย หากคูกรณีไมสามารถตกลงคาเสียหายกันได ขอมูลพื้นฐานเบื้องตนเกี่ยวกับ
คดีอาญาจากพนักงานสอบสวนจะนําไปสูการกําหนดคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน การท่ี
ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไมสามารถเขาไปเกี่ยวของกับผลคดี และ
ไมมีอํานาจที่จะเขาไปตรวจสอบขอเท็จจริงหรือพยานใดๆ บางคร้ังสงผลใหไมสามารถท่ีจะรายงาน 
ขอมูล สาเหตุความเสียหาย ความสุจริตของบุคคลท่ีเกี่ยวของ หรือแมแตขอแนะนําเบ้ืองตนตอผูเอา
ประกันหรือผูรับประกันภัยซ่ึงเปนผูวาจาง อุปสรรคนี้มีผลกระทบตอความกาวหนาหรือถอยหลังของ
ธุรกิจประกันภัย  หากการดําเนินงานของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยมี
เหตุผลและหลักฐานถูกตองตามกฎหมายแลว ยอมไดรับความเช่ือถือสามารถนํามารับฟงเปน
พยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนได 
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(2)  พนักงานเจาหนาท่ีของกรมการประกันภัย 
บุคคลที่ไมใชคูสัญญาโดยตรงแตเขามาเกี่ยวของในฐานะผูกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยตามกฎหมาย มีหนาท่ีดูแลรักษาสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัย สงเสริมการพัฒนา
กิจการประกันภัยใหเจริญกาวหนาม่ันคงและเปนประโยชนแกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ    โดยการกําหนดมาตรการและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย 
เพื่อสรางความม่ันคงทางฐานะการเงิน และเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทประกันภัยอยูใน
ขอบเขตของกฎหมาย แนวทางที่กําหนดและเปนไปตามนโยบายของรัฐ 
  ในการดําเนินการของภาครัฐมุงเนนท่ีการใหบริการประชาชน ใหความสําคัญตอการ
ดําเนินการใหบรรลุตามเจตนารมณของกฎหมายและคํานึงถึงสวนรวมหรือประเทศชาติ แตในทาง
ปฏิบัติของขาราชการบางคนอาจไมสามารถแยกออกจากการเมืองได ในบางกรณีจึงตองมีการสนอง
นโยบายทางการเมืองซ่ึงทําใหนโยบายนําไปสูการปฏิบัติท่ีผิดเพี้ยนไป สวนการดําเนินการภาคเอกชน
ธุรกิจประกันภัยมุงท่ีผลกําไรเปนสําคัญ เนนการแขงขันโดยวัดความสําเร็จของงานท่ีกําไรไมไดให
ความสําคัญตอเปาหมายของภาครัฐหรือเจตนารมณของกฎหมาย ดังนั้นจึงมีการฝาฝนกฎหมาย 
  จากเร่ืองรองเรียนท่ีเขามาสูการพิจารณาของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย รอยละ         
เกาสิบเปนขอพิพาทในเร่ืองการประเมินราคาความเสียหายท่ีไมเหมาะสม โดยผูเอาประกันภัยจะ
รองเรียนวาราคาประเมินท่ีบริษัทประกันภัยตีราคาตํ่าเกินความเปนจริง ซ่ึงหากพิจารณาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 877 วรรคสอง ตัวบทกฎหมายมิไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวา              
การประเมินราคาความเสียหายใหประเมินอยางไรหรือมีหลักเกณฑอยางไร ดังนั้นการตีราคาใช
หลักเกณฑอยางไรจึงจะเหมาะสมและเปนธรรม จึงเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําและเปนปญหา              
หลักของการประกันภัยในประเทศไทย 
 2.4.2.5  ผูมีอิทธิพล (Influential Person) 
  ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย อาจจะตองเผชิญกับการแทรกแซง
ของผูมีอิทธิพลในขณะกําลังทําหนาท่ี หากทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหายเปนทรัพยสินขององคกร
ของรัฐบาล เนื่องจากอาจจะตองปกปดเปนความลับเพ่ือความม่ันคงปลอดภัยของประเทศปญหา
ดังกลาวจะจํากัดไมใหเขาถึงแหลงขอมูลตางๆไดตอไป  
  ดังนั้น ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย จะตองตระหนักถึง            
ความกดดัน ซ่ึงอาจจะนํามากดดันบริษัทประกันภัยใหพิจารณาการเรียกรองคาสินไหมทดแทนไปใน
วิถีทางใดทางหนึ่ง โดยเฉพาะรัฐบาลท่ีนิยมการใชอํานาจและไดยื่นขอเรียกรองใหมีการจาย                  
คาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึน อาจจะข้ึนบัญชีดํา(Black list) 
ถาการเรียกรองคาสินไหมทดแทนความเสียหายน้ันไมไดรับการตอบสนอง ท้ังนี้โดยไมคํานึงถึง
เง่ือนไขขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยแตอยางใด  

2.4.2.6  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Specialist) 
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  ในบางคร้ังผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยมีความจําเปนตอง
อาศัยพึ่งพาประสบการณ ความรู ความสามารถของผูเช่ียวชาญทางดานตางๆท่ีเกี่ยวของกับการไตสวน
ขอเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรม (Forensic investigation) เชน สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยจําเปน
ท่ีจะตองมีการไตสวนอยางรอบคอบ เนื่องจากมีขอสงสัยวาจะเปนการจงใจวางเพลิงโดยผูเอาประกันภัย
เพ่ือท่ีจะฉอโกงบริษัทผูรับประกันภัย  หรือขอกฎหมายดานวิศวกรรม (Civil Engineering) ปญหาท่ีเขามา
เกี่ยวของ เชน เม่ือความเสียหายเกิดข้ึนภายใตกรมธรรมประกันภัยสําหรับงานทางวิศวกรรม ไดแก 
กรมธรรมประกันภัยงานกอสรางและงานติดต้ังตามสัญญา (Contract works policy) กรมธรรมประกันภัย
เคร่ืองจักร  กรมธรรมประกันภัยหมอน้ําและเคร่ืองจักรความดันและกรมธรรมประกันภัย                     
เคร่ืองอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนการประกันภัยท่ีเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรมเคร่ืองยนต 
วิศวกรรมโยธาและเคร่ืองจักรกลตางๆที่ใชอยูในโรงงานอุตสาหกรรม อาจเกิดจากผลของการออกแบบ  
ท่ีผิดพลาด หรือความผิดพลาดท่ีเกิดจากผูปฏิบัติงาน หรือความเสียหายเกิดจากภายในของเนื้อวัตถุ           
ท่ีใชเอง เปนตน 
  โดยท่ีการประกันภัยไดมีสวนสําคัญในการประกอบกิจการหลายประเภทเก่ียวของกับ
ทรัพยสินตางๆของผูบริโภค ซ่ึงทําใหมีกรมธรรมประกันภัยรูปแบบท่ีซับซอนมากข้ึน ทรัพยสินท่ี 
เอาประกันภัยบางชนิดมีลักษณะทางเทคนิคเฉพาะดาน เชน เคร่ืองจักร อุปกรณเทคโนโลยี แมศาล
และทนายความผูเกี่ยวของจะไมมีปญหาดานกฎหมายแตกลับมีปญหาในการทําความเขาใจระบบ
กิจการทรัพยสิน รูปแบบหรือขอตกลงอันมีลักษณะซับซอนนั้น ซ่ึงหากไดบุคลากรท่ีมีความรูความ
เขาใจในงานดานดังกลาว ก็สามารถทําใหการวินิจฉัยเปนไปดวยความรวดเร็วและถูกตองยิ่งข้ึน 
 
2.5  ความสําคัญของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยตอธุรกิจประกันภัย 
 โดยหลักการแลวผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย จะไดรับแตงต้ัง
จากใครก็ได ท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือสวนไดเสียในการประกันภัย เชน บริษัทประกันภัย  ผูเอาประกันภัย 
ผูรับประโยชน ตัวแทนหรือนายหนาประกันภัย ดังนั้น รายงานการสํารวจภัย (Survey’s Report)  จากผูทํา
หนาท่ีสํารวจความเสียหายจะเปนองคประกอบในการพิจารณาวา ผูเกี่ยวของฝายใดจะมีสวนในการ
รับผิดชอบในความสูญหายหรือคาเสียหายของทรัพยท่ีเอาประกันภัย สวนผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยจะเปนบุคคลภายนอกอีกฝายหน่ึงท่ีมีบทบาทในการเขามาพิจารณาทําความตกลงคาสินไหม
ทดแทนหรือเปนพยานผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน ในกรณีท่ีตองมีการนําขอพิพาทสูกระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการหรือศาล เนื่องจากเปนผูไดสํารวจภัย สภาพจํานวนและรายละเอียดตางๆ ตั้งแตเร่ิมตน
จนกระท่ังเสร็จส้ินกระบวนชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน 

2.5.1  หนาท่ีของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย   
 เม่ือเกิดความเสียหายหรือสูญเสียตอวัตถุท่ีเอาประกันภัย ผู รับประกันภัยจะดําเนิน                
การสํารวจภัย ประเมินความเสียหาย และเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนกับผูเอาประกันภัย โดยการเรียกรอง
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คาสินไหมทดแทนทุกคร้ังนั้น มีข้ันตอนการพิจารณา ดังนี้ กอนที่จะเริ่มกระบวนการในการสํารวจตรวจสอบ
การเรียกรองความเสียหายใดๆสิ่งแรกท่ีจะตองทําคือ ตองแนใจวากรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับอยู
ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ หากกรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับอยูในเวลาเกิดเหตุ ส่ิงตอไปคือพิจารณาวา
จําเปนตองจายคาสินไหมทดแทนหรือสามารถปฏิเสธการจายไดหรือไม จากน้ันผูรับประกันภัยจะ
พิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย ซ่ึง
ในสวนนี้ตองใหผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยดําเนินการสํารวจภัยและ
ประเมินความเสียหายวา ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากภัยใดๆท่ีกรมธรรมประกันภัยคุมครอง
หรือไม หรือสิทธิอันชอบธรรมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดถูกทําใหเสียไปดวยการกระทําท่ี
ผิดเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยหรือไม  
  เหตุผลท่ีตองวาจางผูสํารวจหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนในการประกันภัยเปน
ผูดําเนินการสํารวจความเสียหายหรือจัดการเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทน เพราะถาคาเสียหายมีจํานวนสูง
หรือคอนขางสูง สวนใหญจะมีขอมูลหรือรายละเอียดท่ีเกี่ยวของสลับซับซอน ตองใชเวลาใน           
การดําเนินการมาก หากจะใหพนักงานของผูวาจางเปนผูรับผิดชอบก็จะไมมีเวลาพอท่ีจะดําเนินการได
และในบางกรณีอาจมีขอพิพาทระหวางผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัย หรือระหวางผูรับประกันภัย
กับบุคคลภายนอกเกิดข้ึน การดําเนินการโดยพนักงานของฝายใดฝายหนึ่งอาจทําใหถูกมองวามีอคติ  
ดังนั้น เม่ือเทียบกับการดําเนินการของบุคคลภายนอกซ่ึงมิไดมีสวนไดสวนเสียในความเสียหายนั้น
และมีสภาพเปนกลางหรือเปนอิสระจึงเปนการเหมาะสมกวา 
 กลาวโดยสรุปผูสํารวจและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยมีหนาท่ีดังนี้34 
  (1)  การสืบหาขอเท็จจริง คือ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของความสูญเสียหรือเสียหาย ซ่ึงจะ
เปนขอมูลในการพิจารณาวาเปนภัยท่ีกรมธรรมประกันภัยใหความคุมครองหรือไม และผูเอาประกันภัย
มีสวนทําใหเกิดข้ึนโดยจงใจหรือไม ในการดําเนินการนั้นผูประเมินราคาประกันภัยตองกระทําการโดย
สุจริต ปราศจากอคติ และดําเนินการดวยวิธีการที่ถูกตอง มิฉะนั้นจะกอใหเกิดความเสียหายแก ฝายใด
ฝายหนึ่งได สวนขอมูลอ่ืนๆนั้น ประกอบดวยขอมูลท่ีอาจมีผลตอสัญญาประกันภัย เชน ขอมูลท่ี
เกี่ยวกับความสัมพันธทางกฎหมายของผูเอาประกันภัยท่ีมีตอมูลประกันภัย การประกันภัยรายอ่ืนซ่ึง
อาจใหความคุมครองเชนกัน (การประกันภัยซอนหรือการประกันภัยรวม)  

(2)  การรวบรวมและตรวจสอบเอกสาร เชน เอกสารสําคัญเกี่ยวกับผูเอาประกันภัย 
เอกสารแสดงสิทธิหรือเจาของในทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย เอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน  เอกสารแสดงราคาหรือมูลคาประกันภัย ตลอดจนจดบันทึกคําใหการของพยานตางๆในกรณี          
ท่ีจําเปน 

                                                           
34 ศิริวรรณ  วัลลิโภดม. เลมเดิม. หนา 256-258. 
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(3) การสํารวจความเสียหายและการประเมินราคาความเสียหาย ประกอบดวยข้ันตอน
ตอไปน้ี คือ การสํารวจความเสียหายและบันทึกรายละเอียดของทรัพยท่ีเอาประกันภัยหรือทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอกกรณีประกันภัยคํ้าจุนท่ีไดรับความเสียหาย เชน อาคารสิ่งปลูกสราง เคร่ืองจักร 
สต็อกสินคา ทรัพยสินภายในบานหรือในธุรกิจ ไดแก เฟอรนิเจอร ส่ิงติดต้ัง ตรึงตรา เปนตน การกําหนด
ราคาความเสียหายตามหลักฐานท่ีเกี่ยวของ การหาขอมูลเกี่ยวกับมูลคาของอาคารหรือทรัพยสินท่ี                   
เอาประกันภัย เพ่ือการประเมินคาสินไหมทดแทนท่ีบริษัทผูรับประกันภัยตองชดใชภายใตกรมธรรม
ประกันภัย  

(4) การวาจางผูเช่ียวชาญ ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยมิได
อยูในฐานะท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีเอาประกันภัยทุกประเภท เชน เคร่ืองจักรและสินคาท่ีมี
อยูหลากหลาย ซ่ึงในบางกรณีผูเอาประกันภัยอาจไมเห็นดวยกับความเห็นของผูสํารวจภัยและผูเจรจา
ตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเกี่ยวกับขอบเขตความเสียหายและคาเสียหาย ดังนั้นเพื่อเปน
หลักฐานและแนวทางการตัดสินใจ จึงเปนหนาท่ีของผูสํารวจภัยหรือผูผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยตองวาจางผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของนั้นใหรวมตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็น ผูเช่ียวชาญที่วาจางนั้นตองเปนบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะเปนท่ียอมรับและเปนบุคคลท่ีอยูใน
ฐานะเปนกลาง โดยท่ัวไปมักนํารายงานความเห็นของผูเช่ียวชาญที่ไดรับการวาจางประกอบเขากับ
รายงานดวย และถือวารายงานน้ันเปนสวนเสริมความหนักแนนของรายงานของผูสํารวจภัยหรือ                
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 

(5) การเสนอรายงาน ผูสํารวจภัยหรือผู เจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย                 
ตองเสนอรายงานใหกับผูวาจาง ซ่ึงสวนใหญแลวรายงานนี้ถือวาเปนประโยชนของผูวาจางและรายงาน
ของผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยตองใหขอมูลตางๆท่ีจําเปนอยาง
เพียงพอ พรอมดวยความเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาของบริษัทผูรับ
ประกันภัย 

(6) การมีสวนรวมในการบรรเทาความเสียหาย ในหลายๆกรณีเม่ือเกิดความเสียหายหรือ         
สูญหายข้ึน และทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือเสียหายในลักษณะท่ีจําเปนตอง
ดําเนินการบรรเทาความเสียหายเปนการดวน เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายมากข้ึน เชน กรณีสต็อกสินคา
เปยกน้ํา เปนหนาท่ีของผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนในการประกันภัย ตองให
คําปรึกษาแกผูเอาประกันภัยในการบรรเทาความเสียหาย เชน การจัดการจําหนายซากทรัพยท่ีเสียหาย 
ท้ังนี้ โดยท่ัวไปถือวาการดําเนินการหรือรวมดําเนินการนั้น เปนเพียงการบรรเทาความเสียหาย            
เพื่อประโยชนของผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของเทานั้น และยังมิใชการรับผิดของผูรับประกันภัยซ่ึงอยู
ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 

(7)   การเจรจาคาสินไหมทดแทน สวนใหญบริษัทผูรับประกันภัยมิไดมอบหมายให
ผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย รับผิดชอบเกี่ยวกับการเจรจาคาสินไหมทดแทน

DPU



โดยตรง โดยมากมักกระทําการโดยการเสนอเร่ืองใหผูวาจางพิจารณา และจัดการประชุมระหวางผูเกี่ยวของ
การปฏิบัติงานในสวนของการเจรจาคาสินไหมทดแทนนั้น เปนการตรวจสอบตัวเลขคาเสียหายกับ
ผูเอาประกันภัย รวมท้ังการช้ีแจงใหผูเอาประกันภัยทราบเกี่ยวกับขอกําหนดและเง่ือนไขกรมธรรม
ประกันภัยท่ีเกี่ยวของ 
 2.5.2 บทบาทของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยตอธุรกิจประกันภัย 

นอกจากผูรับประกันภัยแลว ส่ิงสําคัญท่ีกฎหมายจะตองเขาไปควบคุมหรือกํากับดูแล คือ  
คนกลางประกันภัยประเภทผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ซ่ึงการกํากับ
มิไดมุงหมายในเร่ืองฐานะทางการเงิน เพราะคนกลางประกันภัยมิไดเกี่ยวของทางการเงินของ                  
ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประกันภัยแมแตเพียงเล็กนอย หากแตการกํากับดูแลมุงเนนคุณภาพและ
จรรยาบรรณเปนปจจัยสําคัญ และหากจะพิจารณาถึงตนเหตุของปญหาและอุปสรรคท่ีทําใหธุรกิจ
ประกันภัยไมเจริญกาวหนาเทาท่ีควร จะเห็นไดวาสวนหนึ่งของปญหานั้นเกิดจากผูสํารวจภัยและ            
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย  ดังนั้น ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน 
จึงมีบทบาทสําคัญตอธุรกิจประกันภัย โดยสรุปดังตอไปนี้ 

(1)  ดานการตลาดของบริษัทผูรับประกันภัย คูสัญญาฝายท่ีจะชดใชคาสินไหมทดแทนหรือ
จํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนเม่ือมีเหตุการณตามท่ีระบุไวใน
กรมธรรมประกันภัย คือ ผูรับประกันภัย เม่ือมีความสูญเสียหรือเสียหายเกิดข้ึน ผูเอาประกันภัยหรือ 
ผูรับประโยชนจะไดรับเงินจํานวนหนึ่งจากการประกันภัย ซ่ึงความสูญเสียหรือเสียหายดังกลาวเปน
ส่ิงท่ีไมสามารถบอกไดแนนอน แตดวยความรู ความชํานาญและประสบการณดานการสํารวจ              
การประเมินความเสียหาย และการเจรจาตกลงของผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนสามารถนํามาใช
ในการคาดคะเนความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดใกลเคียงกับความเปนจริง เพ่ือประกอบการ
พิจารณาชดใช คาสินไหมทดแทนตอไป ยอมสงผลใหการซ้ือขายความคุมครองตามท่ีปรากฏใน
กรมธรรมประกันภัย ซ่ึงถือวาเปนสินคาท่ีไมมีตัวตนและไมมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน
ของมนุษยโดยตรง เปนท่ีตองการจากประชาชนมากข้ึน  

(2)  ดานบริการลูกคาผูเอาประกันภัย เม่ือผูเอาประกันภัยไดรับความสูญเสียหรือเสียหาย      
ในเหตุท่ีเอาประกันภัยไว ผูเอาประกันภัยจะตองใชสิทธิภายใตกรมธรรมประกันภัยเรียกรอง               
คาสินไหมทดแทนหรือจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความสูญเสียหรือเสียหายท่ีไดรับจากบริษัท
ผูรับประกันภัย เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของการชดใชคาสินไหมทดแทน ทําใหผูเอาประกันภัยมี
สภาพฐานะทางการเงินกลับสูสภาพเดิมเชนเดียวกับเม่ือกอนเกิดความเสียหายจากเหตุท่ีเอาประกันภัย
ไวโดยถูกตองใกลเคียง ความเปนจริงมากที่สุดเทาท่ีจะทําได จําเปนตองใชบริการจากผูสํารวจภัยและ         
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน ซ่ึงอาจเปนพนักงานฝายสินไหมของบริษัทผูรับประกันภัยหรือ
ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนอิสระเพื่อทําการสํารวจภัยและเจรจาคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
หากการดําเนินการชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยสามารถทําไดใกลเคียงกับ 
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ความเสียหายแทจริงท่ีไดรับมากเทาใด ความถูกตองหรือความพึงพอใจของทุกฝายท่ีเกี่ยวของยอม 
มากข้ึนเทานั้น 

(3)  ภาพพจนของธุรกิจประกันภัย ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนเปนผูติดตอ
ใกลชิดกับประชาชาชน ภาพพจนของธุรกิจประกันภัยและความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนตอธุรกิจ
ประกันภัยจึงข้ึนอยูกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนเปนสําคัญ           
หากผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนมุงแตประโยชนในเงินคาจางแตอยางเดียวโดยไม
อธิบายหรือชี้แจงใหผูเอาประกันภัยเขาใจขอบเขตความรับผิดของบริษัทผูรับประกันภัย หรือ                 
ขอผูกพันของผูเอาประกันภัยมีเหตุปฏิเสธความรับผิดในการชดใชคาสินไหมทดแทนอาจทําให        
ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย ตลอดจนประชาชนเขาใจผิดในบริษัท
ผูรับประกันภัยอันทําใหภาพพจนของธุรกิจประกันภัยโดยสวนรวมเสียหายได 

(4)  ลดภาระและคาใชจายของรัฐบาล เม่ือผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัยไมไดรับคาสินไหมทดแทนภายใตความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยผูเอาประกันภัย
หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะดําเนินการโดยรองเรียนตอกรมการประกันภัยเพื่อ
ดําเนินการไกล เกล่ียหรือประนีประนอมยอมความใหแก คูกรณีตามหลักการประกันภัยหรือ
อนุญาโตตุลาการของกรมการประกันภัย หรือศาลยุติธรรม แตถาหากมีการใหบริการของผูสํารวจภัยและ
ผูเจรจาตกลง คาสินไหมทดแทนแลว ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนจะรวมมือกับผู
เอาประกันภัยในการเจรจาเรียกรองคาสินไหมทดแทนดวยภาษาเดียวกันกับบริษัทผูรับประกันภัย ซ่ึงจะ
ทําใหขอโตแยงลดนอยลงหรือไมมีเลย อีกท้ังผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนเปนผูท่ี
มีความรูเกี่ยวกับเง่ือนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยเปนอยางดี จะทําใหมีการเรียกรองไดอยาง
ถูกตอง ทําใหบริษัทผูรับประกันภัยยากท่ีจะปฏิเสธได 

 
2.6  แนวความคิดการกํากับ ดูแล สงเสริม ธุรกิจประกันภัย ในประเทศไทย 
 การกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันภัยเปนภาระหนาท่ีท่ีจะตองมีท้ัง"ศาสตรและ
ศิลป" ในเรื่องของศาสตรจะตองมีกฎหมายระเบียบและขอบังคับท่ีเหมาะสมทันสมัยและคลองตัว
ในเร่ืองศิลปตองอาศัยประสบการณ ไหวพริบ ปฏิภาณและความรวดเร็วในการบริหาร แกปญหาและ
เหตุการณท่ีเกิดขึ้น35 หากกฎหมายระเบียบขอบังคับใดไมเหมาะสม ไมเหมาะกับเหตุการณจะเปน
อุปสรรคอยางยิ่งตอการกํากับดูแลและพัฒนาธุรกิจประกันภัย และถากฎหมายระเบียบขอบังคับใด
ขาดความคลองตัว ผูกํากับดูแลจะไมไดใชความรูความสามารถปฏิภาณไหวพริบในการบริหารงาน 
จึงทําใหขาดศิลปในการกํากับดูแลไป  

                                                           
35 โพธ์ิ จรรยโกมล. (2523). “การควบคุมธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย.” ที่ระลึกวันครบรอบ 1 ป               

ในการยกฐานะสํานักงานประกันภัยข้ึนเปนกรมการประกันภัย  24  มีนาคม  2523. หนา 43. 
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 2.6.1   ความเปนมาของการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 
  ธุรกิจประกันภัยเปนกิจการท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนและสวนไดเสียของคนหมูมาก 
ดํารงอยูไดและเจริญกาวหนาก็ตอเม่ือต้ังอยูบนมาตรฐานของความม่ันคงและความเช่ือถือของ
ประชาชนหากผูประกอบธุรกิจประกันภัยดําเนินงานไมได อาจเปนเหตุใหประชาชนผูเอาประกันภัย
ตองไดรับความเสียหายเดือดรอน หรือกระทบกระเทือนตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
รัฐจึงตองมีสวนเขาไปควบคุม กํากับ ดูแล และใหการสงเสริมโดยการกําหนดมาตรการกฎหมาย
เพื่อควบคุม กํากับ ดูแล ธุรกิจการประกันภัยอยางเปนทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 6 คือ พระราชบัญญัติลักษณะเขาหุนสวนและบริษัท ร.ศ. 130 (พ.ศ.2454) มาตรา 
115 บัญญัติ หามมิใหจัดต้ังบริษัทใดๆอันมีวัตถุประสงคเพื่อการเดินรถไฟ รถราง รับประกันภัยตาง  ๆ 
กระทําการคลังการเงินโดยมิไดรับพระบรมราชานุภาพ ซ่ึงนับวาเปนกาวแรกของการเร่ิมงานควบคุมธุรกิจ
ประกันภัย และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 7 จึงไดมีการตราพระราช 
บัญญัติเปนการเฉพาะเพื่อการควบคุมคือ พระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอันกระทบกระเทือนถึง
ความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน พ.ศ. 2471 ข้ึน กําหนดใหการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเปนการคาท่ีจะตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐบาลเสียกอนจึงจะทําได36 ตอมารัฐบาลเห็นวา
ไมมีกฎหมายควบคุมการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต การควบคุมกิจการดังกลาว ไดอาศัย
เง่ือนไขควบคุมกิจการประกันภัยซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขายอัน
กระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน พ.ศ.2471 ยังไมรัดกุมพอเปนเหตุ
ใหบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตมีฐานะการเงินไมม่ันคงทําใหผูเอาประกันวินาศภัย 
และผูเอาประกันชีวิตเสียเปรียบและไมไดรับความคุมครองเทาท่ีควร จึงจําเปนตองบัญญัติ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2510 ข้ึนเพื่อควบคุม
บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตใหดําเนินการโดยเล็งถึงผลประโยชนของผูเอาประกันภัย
และผูเอาประกันชีวิตมิใหดําเนินการไปในทางท่ีเส่ียงภัยและเพ่ือสงเสริมกิจการประกันภัยให
เจริญกาวหนายิ่งข้ึนใหทันกับความตองการของประชาชน เพราะการประกันวินาศภัยเปนการชวยให
ผูท่ีถูกละเมิดทางรางกายและทรัพยสินไดรับการชดใชคาเสียหายและชวยบรรเทาความเดือดรอนแก
เจาของทรัพยสินท่ีได เอาประกันภัยไว  เพื่อกอให เกิดความปลอดภัยและความเช่ือม่ันแก
ผูประกอบการคาและอุตสาหกรรมในการลงทุนในประเทศไดเปนอยางดีอีกดวย และเพราะการ
ประกันชีวิตนอกจากจะชวยบรรเทาความเดือดรอนทางการเงินแกผูเอาประกันชีวิตแลว ยังเปนสถาบัน

                                                           
36 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1031/2507,  คําพิพากษาฎีกาท่ี 1711/2507, คําพิพากษาฎีกาท่ี 1090/2507,  
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การเงินท่ีสําคัญในการชวยพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย โดยประกาศใชเปนกฎหมายเม่ือ
วันท่ี 15 เมษายน 2510 37   

จนกระท่ังป พ.ศ.2535 เนื่องจากมีบทบัญญัติหลายประการไมเหมาะสมกับกาลสมัยและ        
ไมสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว ประกอบกับธุรกิจ
ประกันภัยไดขยายวงกวางเปนธุรกิจท่ีสําคัญของประเทศมีการพัฒนาใหเจริญกาวหนาทัดเทียม
ตางประเทศ อีกทั้งรัฐตระหนักวา ธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจท่ีสามารถระดมเงินออมและสรางการ
ลงทุนไดไมแตกตางกับธุรกิจการเงินการธนาคาร จึงไดมีการพยายามแกไขพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับ
และในท่ีสุดประกาศใชพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ.2535 แทนพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2510 มีการแกไขปรับปรุงหลักเกณฑเง่ือนไขการดําเนินการและวิธีการควบคุมกิจการของรัฐเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพ ในการควบคุมและกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยใหเกิดประสิทธิผลมากข้ึน เปนการ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจภัย และสามารถเอื้ออํานวยประโยชนแกผูเอาประกันภัยเพ่ิมข้ันและโดย
อาศัยพระราชบัญญัติท่ีแกไขท้ังสองฉบับนี้ ไดมีการออกประกาศกระทรวงพาณิชยและกฎกระทรวง
ข้ึนอีกหลายฉบับซ่ึงใชบังคับอยูจนถึงปจจุบัน และโดยท่ีรัฐเห็นความสําคัญและประโยชนของการ
ประกันภัย ไดออกพระราช บัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.253538 ข้ึน เพื่อคุมครองชีวิต
รางกายและอนามัยของผูประสบภัยจากรถใหไดรับรักษาเยียวยาและไดบรรเทาความเสียหายจากการ
ประสบภัย จากบริษัทท่ีรับประกันภัยไว ดวยการชดใชคาเสียหายและไดรับคาเสียหายเบ้ืองตนท่ี
แนนอนทันทวงที ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีกําหนดใหมีการประกันภัยภาคบังคับ รถยนตทุกคันท่ีอยูใน
ราชอาณาจักรไทยรวมถึงรถท่ีเขามาใชในราชอาณาจักรเพียงช่ัวคราว เจาของรถตองจัดใหมีประกันภัย 
ยกเวนเฉพาะรถท่ีกฎหมายยกเวนไวตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง นับวาเปนพัฒนาการใหม
ของการประกันภัยในประเทศไทยท่ีเขามามีบทบาทในการชวยบรรเทาความเสียหาย 

2.6.2   แนวความคิดการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 
รัฐเขาแทรกแซงธุรกิจประกันภัยอยางใกลชิดและคอนขางเขมงวดพอจะเทียบไดกับ

กิจการอันเปนสาธารณูปโภคตาง เๆชน การรถไฟ การไฟฟา การประปา การขนสงมวลชน เปนตน กิจการ
สาธารณูปโภคเหลานี้ในประเทศไทยเปนรัฐวิสาหกิจหรือเปนกิจการท่ีรัฐดําเนินการเอง กิจการทาง
เศรษฐกิจอ่ืนๆท่ีประกอบการโดยเอกชนแตรัฐไดเขาแทรกแซงและดูแลอยางใกลชิดอยางเชน           
การประกันภัยมีอยูไมกี่ประเภท เชน กิจการธนาคาร กิจการออมสิน เปนตน ท้ังนี้เนื่องมาจากประชาชน

                                                           
37 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2510. และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2510. (2510, 14 เมษายน). ราช

กิจจานุเบกษา. เลม 84, ตอนท่ี 32. หนา 42. 
38 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535. (2535, เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 109,ตอน

ท่ี 44. หนา 45. 
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ท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัยมีอัตราเพ่ิมข้ึนตามลําดับ โดยในรอบระยะเวลา 5 ปผานมามีจํานวน
กรมธรรมประกันภัยเฉล่ีย 18,519,974  กรมธรรมตอป และจํานวนเงินเอาประกันภัยเฉล่ีย 24,177.33 
ลานบาทตอป โดยการรับประกันภัยรถภาคบังคับ มีสัดสวนการรับประกันภัยในอัตราสูงสุดโดย
เฉล่ียรอยละ 66.96 ของการรับประกันภัยรวมทุกประเภท การประกันภัยรถภาคสมัครใจมีสัดสวน
รอยละ 40.86  การประกันอัคคีภัย มีสัดสวนรอยละ 27.91  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด รอยละ 21.71  
การประกันภัยทางทะเลและการขนสง รอยละ 9.52  และมีการจายคาสินไหมทดแทนโดยเฉล่ียใน
รอบ 5 ป จํานวน 32,983 ลานบาทโดยการจายคาสินไหมทดแทนของการประกันภัยรถมีสัดสวนท่ี
สูงเฉล่ีย รอยละ 67.32 ของ การจายคาสินไหมทดแทนรวมทุกประเภท39 

 
 
 
 
 
 ตารางท่ี  2.2 จาํนวนบริษัทประกันภัยในประเทศไทย ณ 1 มิถุนายน 254840 
 

ประเภทของธุรกิจ บริษัทในประเทศ สาขาบริษัทตางประเทศ รวม 

 

ประกันชีวิต 
ประกันวินาศภัย 
ประกันสุขภาพ 
ประกันภัยตอ 

 

23 
65 
5 
2 

 

1 
5 
0 
0 

 

24 
70 
5 
2 

             

             ตารางท่ี 2.3  จํานวนกรมธรรมประกันภัย41           หนวย : รอยละ 
 

 
ป 

 
อัคคีภัย 

ภัยทางทะเลและ
ขนสง 

ภัยรถ  
ภัย 

เบ็ดเตล็ด 

 
สุขภาพ 

 
รวมท้ังสิ้น 

ตัวเรือ 
 

สินคา โดยขอ บังคับ
แหงกฎหมาย 

โดยความ
สมัครใจ 

2543 
2544 
2545 
2546 

1,612,113 
1,577,2873 
1,688,595 
1,864,670 

775 
1,223 
829 

1,000 

515,003 
529,944 
569,349 
603,222 

10,131,286 
11,239,799 
11,699,529 
13,655,718 

1,915,437 
2,087,326 
2,346,050 
2,769,711 

470,623 
741,848 

1,067,833 
1,587,422 

49,166 
43,089 
56,679 
78,429 

14,694,403 
16,221,102 
17,428,864 
20,570,172 

                                                           
39 26 ป กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย. (2548). หนา 64. 
40 กองสงเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย. หนา 64. 
41 เลมเดิม. หนา 64. 
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2547 1,796,442 1,407 690,347 15,263,965 3,383,927 2,445,344 103,896 23,685,328 
 

     ตารางท่ี 2.4  คาสินไหมทดแทน 42              หนวย : ลานบาท 
 

 
ป 

 
อัคคีภัย 

ภัยทางทะเลและ
ขนสง 

ภัยรถ  
ภัย 

เบ็ดเตล็ด 

 
สุขภาพ 

 
รวมท้ังสิ้น 

 
 

ตัวเรือ 
 

สินคา โดยขอบังคับ 
แหงกฎหมาย 

โดยความ 
สมัครใจ 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547 

1,777 
2,521 
2,722 
1,638 
3,191 

129 
29 
126 
193 
117 

762 
983 
646 
721 
595 

3,082 
3,288 
3,504 
3,957 
4,061 

15,380 
16,409 
17,119 
20,023 
24,200 

4,632 
7,427 
5,653 
7,029 
9,434 

599 
657 
658 
741 
916 

26,359 
31,314 
30,428 
34,302 
42,514 

เม่ือกิจการประกันภัยเกี่ยวของกับคนจํานวนมากและเงินจํานวนมหาศาล การแทรกแซง
ของรัฐเพื่อประโยชนในทางสังคมและเศรษฐกิจสวนรวมก็ยอมกวางขวางและเขมงวดขึ้นเปน
ธรรมดาซึ่งความมุงหมายของรัฐในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย ก็เพื่อใหบริษัทประกันภัยมี
ฐานะทางการเงินม่ันคงมีความสามารถที่จะรับภาระชดใชหนี้สินไดทุกขณะและทันทวงที(Solvency) 
สัญญาประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทนระหวางผูรับประกันภัยกับผูเอาประกันภัย แตมีลักษณะ
พิเศษแตกตางจากสัญญาตางตอบแทนโดยทั่วไป คือ เปนสัญญาที่ขึ้นอยูกับเหตุการณในอนาคต 
การที่ผูรับประกันภัยจะปฏิบัติตามสัญญาก็ตอเมื่อเกิดวินาศภัยหรือเกิดเหตุการณที่ไดรับประกัน 
การเส่ียงภัยไว และเปนหนาท่ีของบริษัทผูรับประกันภัยแตฝายเดียวท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาในอนาคต   

จากลักษณะของสัญญาประกันภัยดังกลาว จึงเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองเขามาดูแลให
บริษัทประกันภัยมีฐานะทางการเงินม่ันคงแข็งแรง สามารถชดใชหนี้สินตามสัญญาท่ีมีตอผูเอาประกันภัย
และผู รับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยไดทุกขณะโดยพลัน ถาบริษัทประกันภัยไมมี
ความสามารถที่จะรับภาระหนี้สินได ผลเสียหายเกือบท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจะตกอยูกับผูเอาประกันภัย
หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยเพราะเปนเจาหนี้รายใหญ และเพื่อใหสัญญาประกันภัย
เกิดความเปนธรรมผูเอาประกันภัยและผูมีสิทธิตามกรมธรรมประกันภัยไมอยูในฐานะเสียเปรียบตอ
ผูรับประกันภัยอาจเขียนขอความไมชัดแจง คลุมเครือ ตีความไดหลายทางหรือมีบทบัญญัติอาจทําใหผู
เอาประกันภัยเสียเปรียบ รัฐสรางความม่ันใจใหประชาชนโดยการกําหนดใหนายทะเบียนประกันภัย
(อธิบดีกรมการประกันภัย) "ใหความเห็นชอบ"43 กรมธรรมประกันภัยซ่ึงบริษัทเปนผูรางและเสนอมา
เพื่อขอรับความเห็นชอบ และกําหนดกรมธรรมประกันภัยมาตรฐานข้ึน เชน กรมธรรมประกันอัคคีภัย 
กรมธรรมประกันภัยรถยนต กรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล เปนตน  
                                                           

42 เลมเดิม. หนา 65. 
43 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 29 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535, มาตรา 29. 
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การสรางความสมดุลระหวางผลประโยชนของผูเอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยมิให
เกิดการเหล่ือมลํ้าจนอีกฝายหน่ึงเสียประโยชน มีเปาหมายใหบริษัทประกันภัยไดรับผลตอบแทน          
ท่ีคุมคาและเพียงพอจากการลงทุนประกอบธุรกิจ ในขณะท่ีผูเอาประกันภัยและประชาชนไดรับ           
การคุมครองตามความตองการในราคาที่เหมาะสม และไดรับผลประโยชนครบถวนตามท่ีตกลง
สัญญาประกันภัย ซ่ึงสามารถทําไดโดยการกําหนดกฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ
โดยดําเนินการควบคูไปกับการปองกันการทุจริตในการประกันภัย เพ่ือมิใหบริษัทประกันภัยตอง
สูญเสียเงินไปกับการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกินจริง หรือภัยท่ีไมไดรับการคุมครองตามสัญญา
ประกันภัย เปนเหตุผลหน่ึงในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย  

 
2.6.3  แนวความคิดการสงเสริมธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 

การดําเนินธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยอยูภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บรรพ 3 ลักษณะ 20 วาดวยการประกันภัย มาตรา 861-897 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535                  
โดยหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันภัย
คือ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ซ่ึงมีมาตรการสงเสริมธุรกิจประกันภัยดานกฎหมาย ดังนี้ 
 (1)  แกไข ปรับปรุงกฎหมายประกันภัย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงประกาศนายทะเบียน
และกฎระเบียบตางๆ ใหมีความทันสมัยยืดหยุนคลองตัวเหมาะสมกับภาวการณและระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เพื่ออํานวยคงวามสะดวกแกประชาชนในการทําประกันภัยและใช
บริการดานการเรียกรองคาสินไหมทดแทน   
 (2)   ยกเลิก กฎ ระเบียบ ที่ไมจําเปน หรือที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา เจริญเติบโตของ
ธุรกิจประกันภัย เพื่อใหธุรกิจมีการแขงขันและควบคุมกันเองมากข้ึน 
 (3)  สงเสริมใหบริษัทประกันภัยพัฒนาแบบกรมธรรมประกันภัยแบบใหมๆท่ีเหมาะสมสอดคลอง
กับความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม สนองความจําเปนและความตองการของผูเอาประกันภัย 
 (4)  สนับสนุนการแขงขันเสรีเพื่อประโยชนตอผูบริโภคใหมีโอกาสเลือกบริษัทประกันภัยและ              
มีการแขงขันคานบริการมากยิ่งข้ึน โดยกระทรวงพาณิชยไดกําหนดนโยบายการเปดเสรี ดังนี้44 
  ข้ันตอนท่ี 1 ในระยะแรกอนุญาตใหจัดต้ังบริษัทประกันภัยในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน
โดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยจ ากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโ ดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

                                                           
44 พจนีย ธนวรานิช.  (เอกสารประกอบการบรรยาย). นโยบายการเปดเสรีการประกันภัยและแนวทาง           

การแกไขปญหาขาดแคลนบุคลากร. หนา 5. 

DPU



    ข้ันตอนท่ี 2 ในระยะกลางเพิ่มสัดสวนผูถือหุนตางประเทศใหสูงข้ึนไมเกินรอยละ 49 
เพื่อใหตางประเทศเขามาถือสัดสวนการลงทุนในธุรกิจประกันภัยไดมากข้ึนโดยแกไขพระราชบัญญัติ 
ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535  
  ข้ันตอนท่ี 3 ในระยะยาวอนุญาตใหบริษัทประกันภัยตางประเทศเขามาประกอบ
กิจการหรือตั้งสาขาในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนได เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการเปดเสรีทางการคา
อยางเต็มรูปแบบในอนาคต  
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บทที่ 3                                                                                     
กฎหมายที่เกี่ยวของในการกํากับ ดูแล สงเสริม                                                      

ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสนิไหมทดแทนประกันภัย 
   
 การประกันภัยเปนกิจการท่ี เ ก่ียวของกับชีวิตประจําวันประชาชนสวนมากหรือ                
เปนปจจัยท่ีหาของชีวิต เพราะหลักในการทําประกันภัย คือ การรับประกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น          
ในอนาคตท่ีไมสามารถคาดการณไดและการประกันภัยเปนกิจการท่ีจะดํารงอยูได เจริญกาวหนา         
ก็ตอเม่ืออยูบนมาตรฐานของความม่ันคงและความเช่ือถือของประชาชน การเผยแพรใหประชาชนได
ทราบถึงกลไกและมาตรการของรัฐในการกํากับดูแลยอมนํามาซึ่งความเช่ือถือและศรัทธา กอผลใหธุรกิจ
ประกันภัยเจริญกาวหนา สรางประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมสวนรวมในท่ีสุด ธุรกิจประกันภัยเปน
กิจการสากลมีแนวทางปฏิบัติ จารีตประเพณี ระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีใชกับกิจการประกันภัยที่
ใกลเคียงกัน และเพื่อใหเห็นถึงการกํากับดูแลสงเสริมผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยในมุมกวาง สมควรที่จะศึกษามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณดานประกันภัยมากกวาประเทศไทย และนํามาเปนหลักในการยกรางกฎหมายไทย ซึ่งใน
การวิจัยนี้จะไดศึกษากฎหมายแคนาดา กฎหมายมาเลเซีย กฎหมายญ่ีปุน กฎหมายจีน และกฎหมายไทย
ตามลําดับ  
 
3.1  กฎหมายตางประเทศ 

3.1.1  ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย (Insurance Adjusters)  
 3.1.1.1  กฎหมายแคนาดา 
 พระราชบัญญัติวาดวยผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ตัวแทนและนายหนา
ประกันภัย (Insurance Adjusters, Agents and Brokers ACT (2005)) และกฎขอบังคับของผูเจรจาตกลงคา
สินไหมทดแทนประกันภัย ตัวแทนและนายหนาประกันภัย(Insurance Adjusters, Agents and Brokers 
Regulations) ไดบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ดังนี้ 

 ความหมาย1 ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หมายถึง  
 (1)  ผูซ่ึงดําเนินการสํารวจความเสียหาย ประเมินความเสียหาย เจรจาตอรองคาสินไหมทดแทน

โดยตรงหรือทางออมใหกับผูรับประกันภัย หรือผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนหรือผูเรียกรอง
คาเสียหาย ภายใตสัญญาประกันภัย หรือคํารับรองประกันภัย หรือขอสันนิษฐานความรับผิดตามสัญญา 

                                                           

1Insurance Adjusters, Agents and Brokers ACT (2005), Article 2(c), (d). 
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  (2) ผูซ่ึงแสดงตนวาเปนผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัย ผูสํารวจภัย              
ผูใหคําปรึกษา หรือท่ีปรึกษาในการจัดการความเสียหาย หรือการเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใต
สัญญาประกันภัยหรือคํารับรองประกันภัย หรือขอสันนิษฐานความรับผิดตามสัญญา 

 (3) ผูซ่ึงติดตอโดยตรงกับผูเรียกรองคาเสียหายหรือผูเอาประกันภัย หรือบุคคลซ่ึง           
แสดงตนเปนผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน ผูตีราคา ผูสํารวจภัย ผูใหคําปรึกษา หรือที่ปรึกษาในการ
จัดการความสูญเสียหรือการเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตสัญญาประกันภัยหรือคํารับรอง
ประกันภัยหรือขอสันนิษฐานความรับผิดตามสัญญา 

 (4) ผูซ่ึงติดตอโดยตรงกับผูเรียกรองคาเสียหาย หรือผูเอาประกันภัย ผูสํารวจความสูญเสีย 
หรือผูตีราคา หรือดําเนินการเจรจาคาเสียหายภายใตสัญญาประกันภัย หรือคํารับรองประกันภัย หรือ
ขอสันนิษฐานความรับผิดตามสัญญา แตไมรวมถึงบุคคลท่ีไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัตินี้ 

นิติบุคคลประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน หมายถึง บริษัท หรือหางหุนสวน          
จดทะเบียน ซ่ึงประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยภายใตพระราชบัญญัตินี้            
แตไมรวมถึงผูรับประกันภัย 

 ขอจํากัด2 ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน ไมรวมถึง   

 1)   ทนายความ หรือผูเรียกรองคาเสียหายตามปกติท่ัวไป 
 2)  ผูชําระบัญชี หรือผูดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจท่ีลมละลาย  

  3)   ผูรับพินัยกรรม หรือผูจัดการมรดกหรือผูรับมอบอํานาจ  
 4)   ผูตีราคา หรือผูชํานาญการมีประสบการณเฉพาะดานเพื่อใหคําแนะนําหรือรวบรวม
พยานหลักฐานเพียงอยางเดียว 
 5)   พนักงานสอบสวน เจาพนักงานดับเพลิง หรือผูชวยเหลือเจาพนักงานดับเพลิงในการ
ปฏิบัติตามหนาท่ี 
  คุณสมบัติ3 

 (1) ผูยื่นขอใบอนุญาต หรือผูไดรับใบอนุญาต ใหมีคุณสมบัติและขอกําหนดแหงกฎหมาย 
สําหรับเร่ิมตนการอนุญาตตามพระราชบัญญัติและกฎขอบังคับนี้ 

 หากปรากฏแกนายทะเบียนวา ผูยื่นขอใบอนุญาตหรือผูไดรับใบอนุญาตเปนผูท่ีไมเหมาะสม
แกการถือใบอนุญาต นายทะเบียนอาจปฏิเสธการออกใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาตของบุคคล
นั้นได 

                                                           
2 Ibid. Article 3. 
3 Ibid. Article 5, 6, 41. 
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 ในวันท่ีพระราชบัญญัติมีผลใชบังคับ หากบุคคลธรรมดาไดประกอบธุรกิจอยูกอนและ
ไมไดรับการศึกษาตามขอกําหนดแหงกฎหมายซ่ึงออกตามกฎขอบังคับ อาจรองขอตอนายทะเบียน 
และใหมีสิทธิไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนภายใตพระราชบัญญัตินี้ โดยบัญญัติคาธรรมเนียม
และขอกําหนดแหงกฎหมายตามกฎขอบังคับ 
 (2) การขาดคุณสมบัติ ในกรณีผูไดรับใบอนุญาตผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
หรือนิติบุคคลประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ถูกปลดออกจากหนาท่ีให
นายทะเบียนพิจารณาเปนรายบุคคล และหากผูไดรับใบอนุญาตมีใบอนุญาตอ่ืนซ่ึงมีคาเทากันดวย           
ใหถือวาใบอนุญาตอ่ืนนั้นขาดคุณสมบัติ 
 เพื่อสงเสริมใหความเปนธรรมแกผูไดรับใบอนุญาตท่ีขาดคุณสมบัติ ใหนายทะเบียน             
มีอํานาจพิจารณาทบทวนผูไดรับใบอนุญาตท่ีขาดคุณสมบัติเปนการเฉพาะรายทุกๆสามเดือน หรือ
ตามท่ีนายทะเบียนเห็นสมควร 

 ใบอนุญาต4 
 (1) ความตอเนื่องของใบอนุญาต 

 1.1)  ในทางปฏิบัติ กรณีใบอนุญาตยังมีผลบังคับอยู การยื่นเสนอรายงานประจําปและ
การชําระคาธรรมเนียมรายปใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยคุณสมบัติและขอกําหนดแหง
กฎหมายของพระราชบัญญัติและกฎขอบังคับ ใหมีผลบังคับจนกวาจะถูกยกเลิก เพิกถอน หรือระงับไป 
ภายใตพระราชบัญญัตินี้  
 1.2)  นายทะเบียนอาจจะออกใบอนุญาตช่ัวคราวได โดยพิจารณาเปนการเฉพาะราย 
  (2) อํานาจในการยกเลิก อ่ืนๆซ่ึงใบอนุญาต นายทะเบียนอาจจะยกเลิก เพิกถอนหรือระงับไป
ซ่ึงใบอนุญาตภายใตพระราชบัญญัตินี้ ภายหลังการตรวจสอบ นายทะเบียนช้ีขาดวาผูไดรับ
ใบอนุญาตกระทําการละเมิดพระราชบัญญัตินี้หรือกฎขอบังคับ 
  (3) ระยะเวลารอคอยหนึ่งป นายทะเบียนตองไมออกใบอนุญาตใหแกบุคคลธรรมดา                 
หางหุนสวน บริษัท ซ่ึงใบอนุญาตถูกยกเลิก เพิกถอน หรือระงับไป จนกวาอยางนอยท่ีสุดหนึ่งป 
ภายหลังวันเพิกถอนและจนกวาบุคคลธรรมดา หางหุนสวน หรือบริษัท มีคุณสมบัติสําหรับการได
ใบอนุญาตภายใตพระราชบัญญัตินี้และกฎขอบังคับ 
  (4) คําบอกกลาวลวงหนาการระงับช่ัวคราว 

4.1)  เม่ือนายทะเบียนปฏิเสธการออกใบอนุญาต หรือยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตให           
นายทะเบียนสงคําบอกกลาวแกผูยื่นคําขอ เพื่อใหทราบวาคําขอถูกปฏิเสธ หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอน
หรือระงับช่ัวคราว พรอมท้ังเหตุผล 

                                                           
4 Ibid. Article 12, 13, 15, 16, 17, 28. 
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 4.2)  ใหสงคําบอกกลาวโดยไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังท่ีอยูและใหมีผลสิบหาวัน
ภายหลังไดรับคําบอกกลาว 

4.3)  เม่ือนายทะเบียนปฏิเสธการออกใบอนุญาต หรือระงับช่ัวคราว หรือเพิกถอน หรือ
แกไขใบอนุญาต บุคคลผูซ่ึงถูกโตแยงโดยการปฏิเสธ หรือการระงับช่ัวคราว หรือการเพิกถอน หรือ             
การแกไขใบอนุญาต อาจคัดคานโดยการอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณเกี่ยวกับเงินทุนท่ีไดรับ
การแตงต้ังภายใตพระราชบัญญัตินี้ 

(5) ขอจํากัดใบอนุญาต 
    5.1)  นายทะเบียนไมมีอํานาจออกใบอนุญาตผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย

ใหแกผูไดรับคาตอบแทนหรือคาบําเหน็จหรืออ่ืนๆ จากผูรับประกันภัยใหเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือบุคคล   
ซ่ึงแสดงตนเปนท่ีปรึกษาการประกันภัย ผูตรวจสอบ ผูตีราคาตามกรมธรรมประกันภัย ผูใหคําแนะนํา              
ก ารตรวจสอบ  ตีราคา ประเมินราคา หรือผูท่ีกําลังศึกษาหลักสูตรผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน 
  5.2)  นายทะเบียนไมมีอํานาจออกหลักฐานใหกับผูมีใบอนุญาตผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัย หรือนิติบุคคลประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยหรือ
ลูกจางของบุคคลนั้น สําหรับผูมีใบอนุญาตซ่ึงไดรับคาตอบแทนหรือคาบําเหน็จหรืออ่ืนๆจาก                   
ผูรับประกันภัยใหเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลซ่ึงแสดงตนเปนที่ปรึกษาการประกันภัย ผูตรวจสอบ                         
ผูตีราคาตามกรมธรรมประกันภัย ผูใหคําแนะนําการตรวจสอบ ตีราคา ประเมินราคา หรือผูมี
ใบอนุญาตตัวแทนหรือ ใบอนุญาตนายหนา 
 (6) การส้ินอายุใบอนุญาต5 ใบอนุญาตสําหรับบุคคลธรรมดา มีอายุ 2 ป นับแตไดรับ
ใบอนุญาต และเรียกรองใหมีการตอใบอนุญาตตอนายทะเบียนได หากมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว
ในแตละระดับ 

ประเภทใบอนุญาต6 
การขอใบอนุญาตผูได รับใบอนุญาตภายใตพระราชบัญญัตินี้จะตองปฏิบัติงาน                     

ในขอบเขตการประกันภัยท่ีไดรับอนุญาตเทานั้นและใหมีระดับใบอนุญาต ดังนี้ 
(1) ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนระดับ 1 
(2) ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนระดับ 2 
(3) ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนระดับ 3 
(4) ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนระดับ 4 
(5) นิติบุคคลประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน 

                                                           
5 Insurance Adjusters, Agents and Brokers Regulations , Section 46. 
6 Ibid. Section 3, 8 ,9, 11. 
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ใหผูแจงความจํานงในระดับ 1 ระดับ 2 หรือระดับ 3 ไดรับการสนับสนุนจากผูไดรับใบอนุญาต
ระดับ 4 

การสอบ7 
(1) ระดับ 1 ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนระดับ 1 เปนบุคคลซ่ึงไดรับผลการสอบนอย

กวารอยละเจ็ดสิบหาตามขอกําหนดโดยนายทะเบียน หรือคุณสมบัติท่ีมีคาเทากันซ่ึงไดรับ                        
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 ผูถือใบอนุญาตระดับ 1 ตองปฏิบัติงานคร่ึงหนึ่งของผูคํ้าประกันหรือลูกจางของผูสนับสนุน
และระหวางหนึ่งปแรกของการไดรับใบอนุญาตอาจจะกําหนดประเด็นการเรียกรองคาเสียหายหรือ
เขารวมการเจรจาตกลง จัดการเกี่ยวกับการประกันภัยเพียงเทาท่ีภายใตการควบคุมของผูเจรจาตกลง
คาสินไหมทดแทนระดับ 3 หรือระดับ 4 ผูซ่ึงตรวจสอบและลงลายมือช่ือกํากับรายงานการจัดการ
คาสินไหมทดแทนหรือใหคําแนะนําการจัดการ 
 (2) ระดับ 2 บุคคลผูไดรับใบอนุญาตผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนระดับ 1 ซ่ึงมี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมสําหรับใบอนุญาตผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนระดับ 2 และมีความ
ประสงคขอใบอนุญาตระดับ 2 จะตองเปนผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน ระดับ 1 โดยตรงอยางนอย
สามปและไมเปนผูท่ีถูกระงับชั่วคราว ยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตระดับ 1 และสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถาบันประกันภัยประเทศแคนาดากอนรองขอ  2  ป ดังนี้ 

2.1)  หลักการและการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัย 
2.2)  การประกันภยัทรัพยสิน 
2.3)  การประกันภยัรถยนต 
2.4)  การจัดการคาสินไหมทดแทน 1 หรือคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

 (3) ระดับ 3 ใบอนุญาตผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนระดับ 3 จะออกใหแกผูถือ
ใบอนุญาตผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนระดับ 2 อยางนอยหนึ่งปและตองเปนผูประสบ
ความสําเร็จมากอนการรองขอภายในระยะเวลาสามป ตลอดจนสําเร็จตามหลักสูตรของสถาบัน
ประกันภัยประเทศแคนาดา ดังนี้ 

3.1)  การประกันภัยความรับผิด 
3.2)  การประกันภัยทรัพยสิน 2 
3.3)  การจัดการคาสินไหมทดแทน 2 
3.4)  การคุมครองอุบัติเหตุรายแรงหรือคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 (4) ระดับ 4 ใบอนุญาตผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนระดับ 4 จะออกใหผูถือใบอนุญาต  
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนระดับ 3 อยางนอยหนึ่งปและปและเปนผูประสบความสําเร็จมากอน             

                                                           
7 Ibid.  Section 12-18. 

DPU



การรองขอภายในระยะเวลาเจ็ดป สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท้ังหมดของสมาคมของสถาบันประกันภัย
ประเทศแคนาดา ดังนี้ 

4.1)  การจัดการคาสินไหมทดแทนการบาดเจ็บทางรางกาย 
4.2)  องคการประกันภัย,การบัญชีและการลงทุน 
4.3)  หลักสูตรเลือกอ่ืน 2 หลักสูตร หรือคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 ผูถือใบอนุญาตผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนระดับ 4 จะตองไมสนับสนุนมากวา                       
หาเปอรเซ็นตการครอบครองผูถือใบอนุญาตระดับ 1 

 การกระทําผิดกฎหมาย8 กรณีตอไปนี้ถือวาเปนการกระทําผิดกฎหมาย 
(1)   บุคคลธรรมดา ซ่ึง 

 1.1)  ไมไดรับใบอนุญาต หรือ 
 1.2)  ใบอนุญาตถูกระงับช่ัวคราว 

1.3)  กระทําการเสมือนหรือแสดงใหเห็นวาผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
1.4)  บุคคลที่ยึดถือใบอนุญาตซ่ึงมีผลบังคับตามกฎหมายกระทําการเสมือนหรือแสดงให

เห็นวาเปนผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ใชช่ืออื่นนอกจากช่ือที่ไดรับอนุญาต  
 (2) บริษัทหรือหางหุนสวน 

2.1)  ไมไดรับใบอนุญาต หรือ 
2.2)  ใบอนุญาตถูกระงับช่ัวคราว หรือ 
2.3)  กระทําการเหมือนหรือแสดงใหเห็นวาเปนนิติบุคคลประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลง                   

คาสินไหมทดแทนประกันภัย 
 2.4)  บุคคลที่ยึดถือใบอนุญาตซึ่งมีผลบังคับตามกฎหมาย โดยกระทําการเหมือน
หรือแสดงใหเห็นวาเปนนิติบุคคลประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ใชช่ือ
อ่ืนนอกจากชื่อท่ีไดรับอนุญาต  

 (3) บุคคลซ่ึงฝาฝนพระราชบัญญัติหรือกฎขอบังคับหรือเง่ือนไขของใบอนุญาต หรือ
ใบอนุญาตซ่ึงทําโดยผิดกฎหมาย 

 (4) ผูแทนของผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยซ่ึงหลอกลวงโดยการ ฉอฉล               
การจายเงินหรือสัญญาวาจะจายเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัย 

 (5) บุคคลซ่ึงแสดงออกดวยคําพูดหรือลายลักษณอักษร เกี่ยวกับใบอนุญาตของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย พิมพหรือโฆษณา
ประจําปหรือประกาศอ่ืนๆของคณะปกครองทองถ่ินหรือกรณีอ่ืนของการกํากับดูแลหรือกฎขอบังคับ
ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซ่ึงประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย เพ่ือนํามา

                                                           
8 Insurance Adjusters, Agents and Brokers ACT (2005), Article 45. 
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เปนหนังสือรับรองเกี่ยวกับการลงทุนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลง               
คาสินไหมทดแทนประกันภัย  
 การแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา9 
 (1) นายทะเบียนอาจแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาซ่ึงประกอบดวยบุคคลไมนอยกวาเจ็ดคน 
 (2) คณะกรรมการท่ีปรึกษาจะประชุมเม่ือนายทะเบียนมีความประสงคและใหจัดทํารายงาน
พรอมท้ังคําเสนอแนะท่ีเหมาะสม 
 (3) นายทะเบียนจะไมผูกมัดและอาจจะไมรับรายงาน คําแนะนํา หรือขอคิดเห็นของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา รวมท้ังการเตือนเก่ียวกับขอจํากัด ตัดสิทธ์ิ ซ่ึงทําใหเสียหายหรือเส่ือมเสียแก
อํานาจและหนาท่ีใหคําปรึกษานายทะเบียน โดยพระราชบัญญัตินี้หรือพระราช บัญญัติอ่ืน 
 (4) นายทะเบียนหรือบุคคลซ่ึงใหขอเสนอแนะตอนายทะเบียนเปนผูทําหนาท่ีประธาน                
ท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษา10 
 (1) กําหนดขอบังคับ ขอจํากัด เง่ือนไข สําหรับการอนุมัติใบอนุญาต 
 (2) กําหนดประเภทใบอนุญาตภายใตพระราชบัญญัตินี้ 
 (3) เตรียมการสอบของผูขอใบอนุญาต 
 (4) แบงประเภทผูขอใบอนุญาตและขอจํากัดหรือขอหามของใบอนุญาตแตละประเภท 
 (5) กําหนดประเภทการประกันภัยสําหรับการอนุมัติใบอนุญาตภายใตพระราช บัญญัตินี้ 
 (6) กําหนดพื้นฐานการยกเลิกหรือการระงับช่ัวคราวใบอนุญาต 
 (7) กําหนดใหผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยจัดสงขอมูลใหแกนายทะเบียน 
 (8) กําหนดใหผู เจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยจัดใหมีผู คํ้าประกันหรือ

หลักประกันอ่ืนๆ  ตามแบบ  จํานวน  ระยะเวลาท่ีนายทะเบียน  และกําหนดการกระทําผิด
ประกาศนียบัตร การละเวนการประกันภัยในจํานวนท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 (9) การยกเวนเรียกรองคาเสียหาย บุคคลหรือการประกันภัยจากท้ังหมดหรือบางสวนตาม
พระราชบัญญัติหรือกฎขอบังคับนี้ 

 (10)  รับรองประกาศนียบัตรประจําปของสมาชิกในสถาบัน โดยสมาคมผูเช่ียวชาญผูเจรจา
ตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 

 (11)   พิจารณาการตอใบอนุญาต กรณีผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไมไดรับ            
การพิจารณาจากสมาคมผูเช่ียวชาญ 
 (12)   อ่ืนๆตามท่ีกําหมายกําหนด 

                                                           
9 Ibid. Article 20. 
10 Ibid. Article 44. 
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  การกํากับดูแลความประพฤติ11 
(1) เวนแตกฎหมายจะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย

และลูกจางของนิติบุคคลประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย จะเปดเผยวิธีการ
ไดมาซ่ึงขอมูลจากการปฏิบัติหนาท่ีตอบุคคลอ่ืนไมได เวนแตไดรับอนุญาตจากผูวาจางหรือผูส่ังการ 

(2) นอกจากท่ีกลาวไวใน (1) นายทะเบียน หรือผูรับมอบหมายจากนายทะเบียนสามารถ
ตรวจสอบขอเท็จจริงไดจากสมุดทะเบียน แฟมขอมูลหรือการบันทึกอ่ืนๆซ่ึงจําเปนสําหรับ                       
การสอบสวนการกระทําผิดทางอาญา หรือรองเรียน โดยใหสอบสวน  

2.1)  ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
 2.2)  ผูบังคับบัญชา หรือผูวาจางของผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยนิติ
บุคคลประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย หรือ 

2.3)  ผูบังคับบัญชา หรือผูวาจางของนิติบุคคลประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัย 

 
การกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจ12 
(1) หามมิใหบุคคลใดแสดงออกเปนผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยหรือผูแทน 

หรือกระทําการเปนผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยหรือผูแทน เวนแตมีหลักฐานหรือ                
มีใบอนุญาต ซ่ึงมีผลบังคับภายใตพระราชบัญญัตินี้อนุญาตใหบุคคลนั้นกระทําการเปนผูเจรจาตกลง
คาสินไหมทดแทนประกันภัยหรือผูแทน 

(2) หามมิใหบริษัทหรือหางหุนสวนแสดงออกหรือกระทําการเปนผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยหรือผูแทน เวนแตมีหลักฐานใบอนุญาตซ่ึงมีผลบังคับภายใตพระราชบัญญัตินี้
อนุญาตใหบุคคลนั้นกระทําการเปนนิติบุคคลประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัย 

การกํากับดูแลตรวจสอบ13 
 (1) นายทะเบียนหรือผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไดรับแตงต้ังจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ 

หรือกฎขอบังคับนี้สามารถจะเขาไปในสถานท่ีและตรวจสอบสมุดทะเบียนการประกอบธุรกิจ เอกสาร 
จดหมายธุรกิจและบันทึกซ่ึงนายทะเบียนหรือผูทรงคุณวุฒิเช่ือวาเกี่ยวของกับการตรวจสอบ 

(2) หากนายทะเบียนมีเหตุผลอันสมควรเช่ือวาบุคคลใดกระทําละเมิดตอพระราชบัญญัติ
หรือกฎขอบังคับ หรือเช่ือวาบุคคลใดมีสวนพัวพัน หรือเกี่ยวของกับการปฏิบัติท่ีไมสมควร หรือ

                                                           
11 Ibid. Article 23. 
12 Ibid. Article 36. 
13 Ibid. Article 43. 
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กระทําการท่ีไมเหมาะสม ใหนายทะเบียนหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการแตงต้ังจากนายทะเบียนออก
ใบอนุญาตภายใต (3) ในเวลาท่ีเห็นสมควร เพื่อใหบุคคลเขาไปทําการไตสวน สอบถามเร่ือง
ความสัมพันธทางธุรกิจ พฤติการณหรือการปฏิบัติเกี่ยวกับประกันภัยอยางละเอียด ซ่ึงการไตสวนหรือ 
ดําเนินการใหพิจารณาจากการลงสมุดทะเบียน เอกสาร จดหมายธุรกิจ บันทึกตางๆ 

(3) ผูพิพากษาประจําศาลภูมิภาค หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกระบวนกาiยุติธรรมม่ันใจ           
ในขอมูล หลักฐานท่ีตรวจในสถานท่ีนั้นวา มีเหตุผลอันควรนาเช่ือถือ หรือมีการปฏิบัติอยาง              
ไมสมควรหรือกระทําการไมเหมาะสมเกี่ยวกับการประกันภัย ใหนายทะเบียนหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
จากนายทะเบียนเขาไปและตรวจคนสถานท่ี เพื่อทําการตรวจสอบ คัดลอกสมุดทะเบียน เอกสาร 
จดหมายธุรกิจและบันทึกอ่ืนๆซ่ึงจําเปน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต 

(4) เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีตามท่ีอางถึงในสวนนี้ และบุคคลท่ีใหความเห็นได 
อาจจะใหนายทะเบียนหรือบุคคลที่นายทะเบียนมอบหมายชวยเหลือตามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหบุคคล
ออกไปจากภาระหนาท่ีและปฏิบัติหนาท่ีภายใตสวนนี้ รวมท้ังใหขอมูลแกบุคคลตามท่ีรองขอ 

การกํากับดูแลทรัพยสิน14 
(1) ถานายทะเบียนเช่ือวาผูไดรับใบอนุญาต มีหรืออาจจะมีความผิดเกี่ยวกับความ

ประพฤติท่ีผิดหรือไมเหมาะสมในทรัพยสินท่ีผูไดรับใบอนุญาตครอบครองหรือควบคุม ผูไดรับ
แตงต้ังภายใตพระราชบัญญัติคณะกรรมการฝายบริหารเพื่อสงเสริมพระราชบัญญัตินี้อาจจะรายงาน
ตอนายทะเบียนเพื่อส่ังหามจําหนายทรัพยสินหรือใหจัดการโดยบุคคลท่ีระบุช่ือในคําส่ัง 

(2) ถานายทะเบียนเช่ือวาผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือผูกอต้ังไมเอาใจใส ทําให
เสียหายตอบุคคลหรือผลประโยชนของลูกคาผูรับบริการ โดยผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือ            
ผูกอต้ังไมปกปองหรือเปล่ียนแปลงเงินทุน ใหผูไดรับใบอนุญาตหรือผูกอต้ังรายงานนายทะเบียน
เพื่อมีคําส่ังแตงต้ังผูจัดการทรัพยสินเขาครอบครอง หรือรับรองการเขาครอบครองหรือการควบคุม
ของผูไดรับใบอนุญาตหรือผูกอต้ัง ดวยความมุงหมายของการคุมครองความประพฤติท่ีไมเหมาะสม
หรือการชําระสะสางบัญชีธุรกิจของผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือผูกอต้ัง 

(3) ผูไดรับแตงต้ังภายใต (2) เปนผูจัดการทรัพยสินของผูไดรับใบอนุญาตหรือผูกอต้ัง              
ดวยความเอาใจใส และควบคุมดูแลทรัพยสินของผูแทน คณะกรรมการหรือผูแทนอ่ืนๆของผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือผูกอต้ัง 

(4) ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูกอตั้งอาจอุทธรณตอหนวยงานพิจารณาตามระเบียบ
ขอบังคับศาลยุติธรรม ภายในสามสิบวันหลังจากนําสงสําเนาคําส่ังถึงผูไดรับใบอนุญาตหรือผูกอต้ัง 

                                                           
14 Ibid. Article 43.2. 
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(5) ผูไดรับแตงตั้งภายใต (2) กําหนดขอบังคับสําหรับการจายเงินและการชดใช
คาเสียหายของผูจัดการทรัพยสินแยกออกจากเงินหรืออ่ืนๆ ตามท่ีผูไดรับแตงต้ังภายใตพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการฝายบริหารระบุรายละเอียดไว 
 บทกําหนดโทษ15 
 (1) บุคคลซ่ึงถูกตัดสินวากระทําความผิด คร้ังท่ีหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 
เหรียญ ถากระทําความผิดคร้ังตอไป ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 เหรียญ และถาไมชําระคาปรับ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 

(2) ผูบริหารหรือพนักงานของนิติบุคคล และบุคคลซ่ึงกระทําการเหมือนผูมีอํานาจหรือ             
มีหนาท่ีในองคกรท่ีมิไดอยูในรูปของบริษัทและหุนสวนของหางหุนสวน ซ่ึง 
 2.1)  มีวัตถุประสงค ไดรับมอบหมาย อนุมัติ หรือมีสวนรวมของบุคคล บริษัท องคกร
ท่ีมิไดอยูในรูปของบริษัท หรือการมอบหมายจากหุนสวน  
 2.2)  ประสบความลมเหลวในการบริหารของบุคคลธรรมดาหรือบริษัท หรือองคกร
ท่ีมิไดอยูในรูปบริษัท หรือการมอบหมายจากหางหุนสวน เปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย และตอง
ชดใช คาสินไหมทดแทน สําหรับการกระทําผิดคร้ังท่ีหนึ่ง ไมเกินกวา 100,000 เหรียญ คร้ังตอไป
ไมเกิน 200,000 เหรียญ หากไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลามีกําหนดโทษจําคุกไมเกินหกเดือนและ
จะตองถูกดําเนินคดีจนถึงท่ีสุดหรือถูกตัดสินวากระทําผิดกฎหมาย 
 ผูพิพากษาซึ่งเกี่ยวของกับคดี สามารถเพ่ิมโทษ หรือพิพากษาใหผูกระทําผิดชดใช                    
คาสินไหมทดแทนหรือทําใหกลับคืนสูสภาพเดิมได ภายใตพระราชบัญญัตินี้ 
 การฟองคดี16 
 การกระทําท่ีเปนความผิดตามพระราชบัญญัติหรือกฎขอบังคับ หามมิใหฟองคดีเกินกวา         
สองปนับแตนายทะเบียนทราบการกระทําความผิด 
 3.1.1.2  กฎหมายมาเลเซีย   
  พระราชบัญญัติประกันภัย (Insurance Act 1996) ไดบัญญัติเกี่ยวกับผูเจรจาตกลง            
คาสินไหมทดแทนประกันภัย ดังนี้ 

  ความหมาย17   
(1) ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน หมายถึง บุคคลซ่ึงประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประสานงาน

ท่ีมีขอโตแยง เพื่อผูรับประกันภัยหรือผูเอาประกันภัย หรือบุคคลท้ังสองฝาย 

                                                           
15 Ibid. Article 46. 
16 Ibid. Article 47. 
17 Insurance Act 1996, Article 2. 

DPU



(2) การประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน หมายถึง การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การสํารวจสาเหตุ และรายละเอียดของความสูญเสียและจํานวนความเสียหายท่ีแทจริง 

ใบอนุญาต18  
(1)  ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ไมใชบังคับถึง 

  1.1)  ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือสมาชิกของวิชาชีพอ่ืนใดท่ีกระทําการหรือ
ชวยในการประเมินสิทธิเรียกรองคาเสียหายประกันภัยท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติของบุคคลเหลานี้ และ
ไมไดแสดงตนออกมาวาเปนผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน 
  1.2)  ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนความสูญเสียในการขนสงทางอากาศหรือการขนสง
ทางทะเล หรือ 
  1.3)    ลูกจางของผูรับประกันภัยท่ีกระทําในทางการท่ีจาง กระทําการหรือชวยในการเจรจา
ตกลงคาสินไหมทดแทน ตามสิทธิเรียกรองคาเสียหายประกันภัยท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติของบุคคล
เหลานี้ และไมไดแสดงตนออกมาวาเปนผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน 
 (2) การบังคับใชใบอนุญาต ไมมีบุคคลใดใชประโยชนจากใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ           
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนได เวนแตการประกอบธุรกิจเปนบริษัท 
 การเปนสมาชิกของสมาคม19 
 ไมมีผูไดรับใบอนุญาตใดประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนได เวนแตเปนสมาชิก 
ของสมาคมผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน โดยไดรับหลักฐานรับรองจากธนาคาร   
 อํานาจกํากับดูแล20 

(1) การออกใบอนุญาต 
 1.1)  ใหธนาคารเปนผูมีอํานาจพิจารณาการออกใบอนุญาตสําหรับการประกอบธุรกิจผูเจรจา
ตกลงคาสินไหมทดแทน 
  1.2)  ใหธนาคารเปนผูมีอํานาจกําหนดระยะเวลาของใบอนุญาตประกอบธุรกิจผูเจรจา
ตกลงคาสินไหมทดแทน 

(2) ธนาคารสามารถจะบังคับบัญชาการสมาคมโดยตรง เพื่อไดมาหรือระงับการไดมาซ่ึง
รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการ 

บทกําหนดโทษ21 
(1) ผู เจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนจะกระทําการโดยไมได รับใบอนุญาตภายใต

พระราชบัญญัตินี้ไมได การฝาฝนมีโทษจําคุกหนึ่งปหรือปรับ 1,000,000 ริงกิต หรือท้ังจําท้ังปรับ 
                                                           

18 Ibid. Article 9(2), 10, 14. 
19 Ibid. Article 22(1). 
20 Ibid. Article 17. 
21 Ibid. Article 9(1)(c), 18(2), 22(2). 
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(2) การประกอบธุรกิจโดยไมไดรับใบอนุญาตภายใตพระราชบัญญัตินี้ไมสามารถ
ประกอบธุรกิจการเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนได การฝาฝนมีโทษจําคุกหนึ่งปหรือปรับ 1,000,000 
ริงกิต หรือทั้งจําท้ังปรับ 
 (3) การประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนโดยไมไดรับอนุญาตจากธนาคาร
ตองระวางโทษปรับ 500,000 ริงกิต 
 (4) การเสนอชดใชคาเสียหาย ผูไดรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลง           
คาสินไหมทดแทน จะเสนอจายคาเสียหายโดยท่ีไมมีความเสียหายหรือความสูญเสีย เปนการกระทํา
ความผิดมีโทษปรับ 100,000 ริงกิต 
 3.1.2 ผูสํารวจภัยประกันภัย 
 3.1.2.1  กฎหมายญ่ีปุน 

กฎหมายเกี่ยวกับสมาคมอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีไมใชการประกันชีวิต(The Law Concerning 
Non-Life Insurance Rating Organization) และพระราชบัญญัติหลักประกันความรับผิดของผูใชรถ   
(The Automobile Liability Security Law 1955) ไดบัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสํารวจภัย ดังนี้ 
  อํานาจและหนาท่ีของสํานักงานสํารวจภัย22 

สมาคมอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนตแหงประเทศญ่ีปุน (The Automobile Insurance Rating 
Association of Japan) หรือ AIRO จัดต้ังข้ึนเมื่อป ค.ศ.1964 ตาม The Law Concerning Non-Life 
Insurance Rating Organization 1948 ประกอบดวยบริษัทสมาชิกท่ีประกอบธุรกิจประกันภัยท่ีไมใช
การประกันชีวิต(Non-Life Insurance) มีหนาท่ีกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยท้ังภาคบังคับและ              
ภาคสมัครใจ โดยอาศัยขอมูลที่รวบรวมจากสมาชิกบริษัทรับประกันภัยของ AIRO นํามาวิเคราะห
ขอมูลตัวเลขของการประกันภัย เพ่ือใชเปนขอมูลของหนวยงานในภาครัฐ ตลอดจนทําการคนควา
ศึกษาปรับปรุงเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การบริการชดใชคาสินไหม
ทดแทนและการตรวจสอบอุบัติเหตุ เมื่อ AIROจัดทําอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนตแลวจะยื่นเสนอตอ
คณะกรรมการสํานักงานบริการทางการเงิน(Finance Service Agency) หรือ FSA 

สํานักงานสํารวจภัย (Claim Survey Office) จัดต้ังข้ึนภายใตการดูแลของสมาคมอัตรา
เบ้ียประกันภัยรถยนตแหงประเทศญ่ีปุน(The Automobile Insurance Rating Association of Japan) 
มีหนาท่ีทําการประเมินความเสียหายและพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนโดยพนักงานสํารวจภัย
(Claim Survey Officer) โดยใชหลักความยุติธรรม ความเสมอภาค และคุณธรรม ในทางปฏิบัติเม่ือ
รถยนตเกิดอุบัติเหตุและมีผูบาดเจ็บ ผูเอาประกันภัยหรือบริษัทผูรับประกันภัย (หากบริษัทไดรับ

                                                           
22 Automobile Insurance Rating Organization of Japan (AIRO). (2002, May). Automobile Insurance In  

Japan (with Appendix), p. 12. และวัลภา นนทธนาภรณ. (2547). ปญหาหาการใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535. หนา 42-62. 
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แจงเหตุ) จะตองแจงใหสํานักงานสํารวจภัยทราบทันที เพื่อใหเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีสํารวจ                 
ความเสียหายจะไดประเมินความเสียหาย และเม่ือสํานักงานสํารวจภัยดําเนินการประเมินความ
เสียหายแลวเสร็จ จะแจงจํานวนคาเสียหายไปยังบริษัทประกันภัย เม่ือบริษัทประกันภัยไดรับ                 
ใบประเมินจํานวนคาเสียหายจากสํานักงานสํารวจภัยแลวก็จะทําการจายคาเสียหายใหแก
ผูประสบภัย จะตองถือปฏิบัติตามนั้นโดยไมมีการตอรอง ในขณะเดียวกันสํานักงานสํารวจภัยจะตอง
แจงใหสมาคมอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนตแหงประเทศญ่ีปุนทราบ เพื่อจัดทําสถิติการเกิดความ
เสียหายของการประกันภัยรถยนตดวย ซ่ึงแตกตางกับประเทศไทยท่ีบริษัทประกันภัยเปนผูประเมิน
คาเสียหายเอง 

ระบบการสํารวจภัย23  
(1)  ศูนยบริการจัดการคาสินไหมทดแทนของบริษัทสมาชิก เปนศูนยกลางบริการดานการ

จัดการเรียกรองคาสินไหมทดแทน  สําหรับผู เอาประกันภัยและบริษัทสมาชิกของ  GIAJ               
(The General Insurance Association of Japan) มีสํานักงานใหบริการครอบคลุมประมาณ 1,900 แหง 
และพนักงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ ชํานาญในดานการจัดการคาสินไหมทดแทน 20,000 คน 
 (2)  ผูประเมินจะตองประเมินราคาความเสียหายดวยความยุติธรรมชดใชราคาความเสียหาย
ภายใตขอบังคับการบรรเทาความเสียหายจากรถยนตและกรมธรรมประกันภัยความรับผิด ตลอดจน
ความเสียหายตอทรัพยสิน  
 (3)  ผูประเมินแบงเปน 2 ประเภท 

ผูประเมินดานเทคนิค หมายถึง ผูซ่ึงจัดการประเมินราคาและเจรจาชดใชราคาความเสียหาย
ของยานพาหนะท่ัวไป 

ผูประเมินดานยานพาหนะพิเศษ หมายถึง ผูซ่ึงจัดการประเมินราคาและเจรจาชดใชราคาความ
เสียหายยานพาหนะพิเศษ เชน ปนจั่นยกของหนักและเคร่ืองขุด 

ผูประเมินท้ังหมดของบริษัทสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัย จะตองเปนผูมีคุณสมบัติ
เหมาะสม ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรและสอบผานจากสมาคมประกันวินาศภัยตามขอบังคับ 

(4)  ความเสียหายทรัพยสิน ผูประเมินจะประเมินราคาและกําหนดจํานวนเงินซ่ึงเปนราคา
ประเมินสําหรับความสูญหายหรือความเสียหายของทรัพยสินท่ีไดรับการประกันภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย
และอุบัติเหตุรายแรง โดยผูประเมินราคาความเสียหายทรัพยสินจัดแบงเปน 3 ระดับ ซ่ึงวัดระดับ
จากความรู ความชํานาญ และการสอบผานแตละระดับ เพื่อข้ึนทะเบียนกับสมาคมประกันวินาศภัย 

ข้ันตอนการสํารวจภัย24 

                                                           
23 The General Insurance Association of Japan. (2005). General Insurance in Japan Fact Book 2003-

2004. p. 87. 
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(1) เม่ือเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถข้ึน เจาหนาท่ีของสํานักงานสํารวจภัย (Claim Survey 
Officer) จะเขามาทําหนาท่ีตรวจสอบอุบัติเหตุตลอดจนประเมินความเสียหาย โดยในการประเมิน
ความเสียหายนั้นจะคํานวณตามสูตรท่ีกําหนดในคูมือการประเมินความเสียหาย (Loss Assessment 
Manual) ซ่ึงเนื้อหาในคูมือนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงท่ีดิน 
โครงสรางพื้นฐานการขนสง (Ministry of Land, Instructor and Transport) กอนนํามาใชการชดใช
คาเสียหายจึงเปนมาตรฐานเดียวกันโดยไมคํานึงถึงอาชีพหรือลักษณะงาน 

(2) กระบวนการจัดการสินไหม 
1)   ผูเรียกรองสงเอกสารการเรียกรองตอบริษัทประกันภัย 
2)   บริษัทประกันภัยใหคาบําเหน็จตอบริษัทสํารวจภัยสวนกลางท่ีทําการสํารวจความเสียหาย 
3)   บริษัทสํารวจภัยขอใหผูเรียกรองสงเอกสารเพ่ิมเติมเพื่อทําการสํารวจภัย 
4)   บริษัทสํารวจภัยทําการคํานวณจํานวนความเสียหายและรายงานตอบริษัทประกันภัย 
5)   บริษัทประกันภัยแจงตอผูเรียกรองถึงจํานวนเงินคาชดใชและทําการจายคาสินไหม

ทดแทนแกผูเรียกรองนั้น 
เอกสารท่ีผูเรียกรองตองใชในการเรียกรองความเสียหาย 
1)   บันทึกเกี่ยวกับการเรียกรอง 
2)   รายงานบันทึกประจําวันของตํารวจ 
3)   รายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของอุบัติเหตุ 
4)   ใบรับรองคารักษาพยาบาล 
5)   รายละเอียดเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล 
6)   บัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนารับรองถูกตอง 
7)   ใบรับชดใชคาสินไหมทดแทนจากผูท่ีทําละเมิด(สําหรับผูเอาประกันภัย) 
8)   เอกสารการตกลงสวนตัวในการกําหนดคาสินไหมทดแทน(ถามี) 

 ผูเอาประกันภัยตองรวบรวมหลักฐานดังกลาวขางตน ยื่นตอบริษัทประกันภัยเพ่ือ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตการประกันภัยรถยนตภายใน 30 วันนับแตวันท่ีตกลงกันได และ
สิทธิเรียกรองคาเสียหายมีอายุความ 2 ปนับแตวันเกิดอุบัติเหตุตาม Automobile Liability Security 
Law มาตรา 19 
 3.1.2.2  กฎหมายจีน 

กฎขอบังคับของผูสํารวจภัยประกันภัย (Regulation Governing Insurance Surveyor 
(2003 .12 .08.Amended)) ไดบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับผูสํารวจภัย ดังนี้ 

                                                                                                                                                                      
24 รายงานการอบรมวิชาการประกันภัย. (2542). “การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ.” จัดอบรมโดย                  The  

Insurance of  Japan (ISJ) ณ ประเทศญ่ีปุน คร้ังท่ี 28 ระหวางวันท่ี 20 กันยายน – 7 ตุลาคม 2542, หนา 25-26. 
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ประเภทของผูสํารวจภัย25แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
 (1) ผูสํารวจภัยท่ัวไป หมายถึง บุคคลซ่ึงไดรับคาตอบแทนจากผูรับประกันภัยหรือผูเอาประกันภัย 
ในการดําเนินการสํารวจภัย ประเมินความเสียหาย ตีราคาความเสียหาย ในเรื่องท่ีมิใชการประกันภัย             
ทางทะเลและเจรจาตกลงคาเสียหาย ตลอดจนออกหลักฐานรับรองส่ิงนั้น 
 (2) ผูสํารวจภัยทางทะเล หมายถึง บุคคลซ่ึงไดรับคาตอบแทนจากผูรับประกันภัยหรือ                    
ผูเอาประกันภัย ในการดําเนินการสํารวจภัย ประเมินความเสียหาย ตีราคาความเสียหายเก่ียวกับ                         
การประกันภัยทางทะเล และเจรจาตกลงคาเสียหาย ตลอดจนออกหลักฐานรับรองใบอนุญาต26 
   หามมิใหผูใด ดําเนินการเปนผูสํารวจภัย โดยไมไดรับใบอนุญาต 
 การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนธุรกิจ  
  บุคคลธรรมดาจะประกอบธุรกิจผูสํารวจภัยประกันภัยได ตองเสนอเอกสารตอไปนี้              
เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลัง 
  1)   แบบฟอรมใบสมัคร 
   2)   หนังสือรับรองคุณสมบัติตามท่ีกฎขอบังคับนี้กําหนด  
 3)   หนังสือรับรองการฝกอบรมเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใหบริการจากผูมีอํานาจทางกฎหมาย
ของกระทรวงการคลัง ซ่ึงไดมาไมเกินสองป สําหรับผูท่ีไดรับหนังสือรับรองดังกลาวมาแลวสองป 
หรือมากกวาอาจเสนอใหพิจารณาจากหนังสือรับรองการฝกอบรมเพื่อเขาสูการใหบริการ 
 4)   หนังสือรับรองคุณสมบัติเฉพาะของบุคคล 

 5)   แผนประกอบธุรกิจ 

 6)   บัญชีงบดุลการเงิน 

 นิติบุคคลจะประกอบธุรกิจผูสํารวจภัยประกันภัยได ตองเสนอเอกสารตอไปนี้ เพื่อขอรับ
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลัง 
 1)   แบบฟอรมคําขอ 

 2)   หนังสือรับรองการวาจางผูสํารวจภัยตามเง่ือนไขและขอจํากัด 
 3)   หนังสือรับรองคุณลักษณะเฉพาะของผูสํารวจภัยประกันภัย 

 4)   หนังสือรับรองการฝกอบรมเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใหบริการ ซ่ึงออกโดยผูมีอํานาจทาง
กฎหมายของกระทรวงการคลังไมเกินสองป สําหรับผูท่ีไดรับหนังสือรับรองดังกลาวมาแลวสองป
หรือมากกวาอาจเสนอใหพิจารณาจากหนังสือรับรองการฝกอบรมหลักสูตรเพ่ือเขาสูการใหบริการได 

5)   งบดุลการเงิน 

                                                           
25 Regulation Governing Insurance Surveyor (2003, 12 .08.Amended), Chapter 1 General Provisions, Article 4.. 
26 Ibid. Article 3, 8-20. 
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6) แผนประกอบธุรกิจ 
7) รายช่ือผูใหการสนับสนุน/ผูเร่ิมกอต้ัง หรือผูถือหุน,ช่ือ,เพศ,วันเดือนปเกิด 
8) ขอบังคับของบริษัท 
9) หนังสือรับรองการจายเงินใหแกหุนสวนหรือการฝากเงินของบริษัท หนังสือรับรอง                    

คุณ สมบัติของผูไดรับการแตงต้ังเปนผูจัดการ 
  คุณสมบัติ27 
  (1)  ใหผูสํารวจภัยมีคุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใด ดังนี้ 
  1.1)   ผานการทดสอบจากผูเช่ียวชาญและพนักงานเจาหนาท่ีเฉพาะวิชาในประเภท
ผูสํารวจภัย 
  1.2)   ผานการทดสอบความเหมาะสมสําหรับผูสํารวจภัย จากผูมีอํานาจทางกฎหมายของ
กระทรวง การคลัง 
  1.3)    เปนผูมีประสบการณและไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการสํารวจภัย 
  1.4)   ไดรับหนังสือรับรองเปนผูผานการทดสอบจากผูเช่ียวชาญและพนักงานเจาหนาท่ี 
วิชาประเภทเทคนิค และประกอบธุรกิจไมนอยกวา 5 ป 
  1.5)   เปนกัปตันเรือท่ีมีระวางไมนอยกวา 10,000 ตัน มากอนเปนเวลาไมนอยกวาหาป 

ผูมีคุณสมบัติ ตาม (3) ถูกจํากัดใหประกอบกิจการในประเภทธุรกิจ 
ผูมีคุณสมบัติ ตาม (4) อาจประกอบธุรกิจการสํารวจภัยจํากัดเฉพาะพ้ืนท่ี 
ผูมีคุณสมบัติ ตาม (5) อาจประกอบธุรกิจเฉพาะการประกันภัยทางทะเล 

  (2)  บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติของผูสํารวจภัย ตัวแทนประกันภัย หรือนายหนาประกันภัย
สามารถถือใบอนุญาตประกอบการไดเพียงอยางเดียว 
  (3)  บุคคลตอไปนี้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจผูสํารวจภัย หรือใหบริการดูแลหรือ
จัดการบริษัทผูประกอบการสํารวจภัยไมได 
  3.1)  ผูซ่ึงมีประกาศคําส่ังหาม และคําส่ังนั้นยังไมถูกยกเลิก 
  3.2)  ผูกระทําความผิดอาญาฐานยักยอก ฉอโกง กระทําผิดหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ปลอม
แปลงลายมือช่ือหรือเอกสาร และมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดไดรับโทษจําคุก หรือถูกลงโทษอยางราย แรง
และยังไมพนสามปตั้งแตถูกตัดสินลงโทษใหรับใชบริการหรือใหยุติการภาคทัณฑหรือใหอภัยโทษ 
  3.3)   กระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกันภัย พระราชบัญญัติการธนาคาร พระราชบัญญัติ 
บริษัทเงินทุน พระราชบัญญัติการแลกเปล่ียนเงินตราและความปลอดภัย พระราชบัญญัติการคา 
พระราชบัญญัติการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ หรือ พระราชบัญญัติการเงินอ่ืนๆ และมีคําพิพากษา

                                                           
27 Ibid. Article 5-7. 
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ถึงท่ีสุดไดรับโทษจําคุก โดยยังไมพนสามปตั้งแตการพิพากษาลงโทษใหบริการ หรือพนระยะเวลา
การภาคทัณฑ หรือการใหอภัยโทษ 
  3.4)  บุคคลลมละลาย และยังไมไดรับคืนสิทธิ    
   3.5)  ผูรับผิดชอบตามกฎหมายในระยะเวลาที่ลมละลายและยังไมพนสามป
นับต้ังแตสรุปภาวะลมละลายหรือการประนอมหน้ีไมแลวเสร็จ 
     3.6)  ผูประสบปญหาสูญเสียความเช่ือถือไววางใจ ซ่ึงยังไมไดดําเนินการแกปญหาหรือ            
ยังไมพนสามป นับแตการดําเนินการแกปญหา 
  3.7)  ผูท่ีถูกไลออกจากสํานักงานหรือถูกลงโทษปรับเนื่องจากการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกันภัยหรือพระราชบัญญัติการขายสินคาท่ีเปนธรรม และยังไมพนสามป 
  3.8)  ผูท่ีขอเท็จจริงปรากฏวาภายในสามปติดตอกัน กระทําการไมสุจริตหรือไม
สมควร หรือใหบริการท่ีไมเหมาะสม 
 3.9)     ผูลมเหลวในการเสนอใหพิจารณาเอกสาร ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3.10)  ลูกจางของบริษัทประกันภัย หรือเกี่ยวกับสมาคาอุตสาหกรรม 
  3.11)  ผูข้ึนทะเบียนเปนผูชักชวน ช้ีชอง เช้ือเชิญ เกี่ยวกับการประกันภัย 
  3.12) ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการโดยผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวง          
การคลังและยังไมพนหาป 
  3.13)  อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 (4) ผูจัดการบริษัทประกอบการผูสํารวจภัย ใหมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 4.1)  สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือในประเทศระดับวิทยาลัย หรือสูงกวา หรือ
เทียบเทาและมีประสบการณทํางานกับบริษัทประกันภัยไมนอยกวาสามป 
  4.2)  สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือในประเทศระดับวิทยาลัย หรือสูงกวา หรือ
เทียบเทา และใหบริการเกี่ยวกับผูสํารวจภัยประกันภัยไมนอยกวาสามป 
 4.3)  ไดรับหลักฐานอ่ืนจากผูเช่ียวชาญวิชาชีพการประกันภัยหรือการสํารวจภัย หรือมี
ประสบการณทํางานดานการประกันภัย และมีฐานะการเงินดี สามารถประกอบธุรกิจการประกันภัย         
อยางมีประสิทธิภาพ 
 (5)  ผูสํารวจภัยตองรองขอใหผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลังออกคําส่ังเกี่ยวกับ
การอนุญาตและการเร่ิมดําเนินการภายใน 6 เดือนนับจากวันไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนถาไมรองขอ
หรือไมเร่ิมดําเนินการภายในระยะเวลานี้ ผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลังมีอํานาจ
ยกเลิกการจดทะเบียนได 

 บริษัทประกอบการผูสํารวจภัยอาจจะรองขอเล่ือนการดําเนินการช่ัวคราวจากผูมีอํานาจ
ทางกฎหมายของกระทรวงการคลัง อยางไรก็ตามภายในเวลาอยางนอยหนึ่งป ผูสํารวจภัยมีสิทธิ
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กระทําการเพื่อกลับคืนสูสถานะเดิมได แตถาเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนดไว ผูมีอํานาจทางกฎหมาย
ของกระทรวงการคลังจะยกเลิกการจดทะเบียนและใบอนุญาตประกอบการ 
 ดวยเหตุผลท่ีถูกตองตามกฎหมาย คํารองขอขยายระยะเวลาตามวรรคสองจะกระทําได
เพียงหน่ึงคร้ัง 

(6)  ใบอนุญาตประกอบการใหมีผลตามกฎหมายหาปและระเบียบการปฏิบัติสําหรับการเร่ิม
ดําเนินการตอ ใหทําใหแลวเสร็จกอนส้ินสุดระยะเวลา  

ผูสํารวจภัยท่ีมีคุณสมบัติของผูสํารวจภัยท่ัวไปและผูสํารวจภัยทางทะเล สามารถจะถือ
ใบอนุญาตพรอมกันไดท้ังสองฉบับ  

การฝกอบรม28 
(1)  การฝกอบรมแบงเปน การฝกอบรมหลักสูตรเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใหบริการและการฝกอบรม

หลักสูตรเพ่ือเขาสูการใหบริการ 
(2)  บุคคลซ่ึงประกอบธุรกิจผูสํารวจภัยโดยสวนบุคคล หรือภายใตช่ือบริษัทจะตองไดรับการฝก 

อบรมหลักสูตรเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใหบริการไมนอยกวาสามสิบสองช่ัวโมงระหวางสองป 
  การฝกอบรมหลักสูตรเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใหบริการ อาจจะดําเนินการโดยสถาบันประกันภัย
หรือมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยการศึกษาซ่ึงขยายออกไป และเนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรม จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวง การคลัง 
  (3)  บุคคลซ่ึงประกอบธุรกิจผูสํารวจภัยโดยสวนบุคคลหรือภายใตช่ือบริษัท จะตองเขารับการฝก 
อบรมหลักสูตรเพ่ือเขาสูการใหบริการไมนอยกวายี่สิบส่ีช่ัวโมง ระหวางสองปกอนรองขอใหออก
ใบอนุญาตประกอบการ 
  การฝกอบรมหลักสูตรเพ่ือเขาสูการใหบริการ อาจจะดําเนินการโดยสถาบันประกันภัยของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยการศึกษาซ่ึงขยายออกไป นโยบายและเนื้อหา
ของการศึกษาอบรมจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลัง 
  การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน29 
  (1)   ผูสํารวจภัยจะตองลงลายมือช่ือในรายงานการสํารวจ และเอกสารอ่ืน  ๆซ่ึงอยูในความรับผิดชอบ 
  (2)  ผูสํารวจภัยจะตองปฏิบัติงานอยางเปนอิสระและยุติธรรมไมเขาขางใครรักษาผลประโยชน
ของผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย โดยยึดหลักสุจริตอยางยิ่งตรวจสอบและตีราคาอยางละเอียด
รอบคอบไมรับจางดําเนินการท่ีไมสมควรหรือไมเอาใจใสจะประกอบอาชีพดวยความซ่ือสัตย 
  (3)  ผูสํารวจภัยจะตองไมประกอบธุรกิจผูสํารวจภัย เพื่อผลประโยชนของตนหรือเพื่อบุคคล
ท่ีมีความสัมพันธกับตนเอง 

                                                           
28 Ibid. Article 21-23. 
29 Ibid. Article 24 –28,34. 

DPU



 (4)  ผูสํารวจภัยจะตองไมมอบความรับผิดชอบใหแกผูสํารวจภัยรายอ่ืนโดยปราศจากความ
ยินยอมเกี่ยวกับหลักการ 
  (5)  ในการประกอบธุรกิจการสํารวจภัย ผูสํารวจภัยจะตองเก็บรักษารายงานการสํารวจภัยเพื่อ
การตรวจสอบอยางละเอียดของผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลัง เอกสารซ่ึงเก็บรักษา
ภายใตข้ันตอนนี้ จะถูกเก็บไวไมนอยกวาหาป โดยมีเง่ือนไขระบุรายละเอียดประการอ่ืนจากกฎ
ขอบังคับ 
  (6)  ผูสํารวจภัยจะตองไมกระทําการดังตอไปนี้ 

1)  ทําขอคิดเห็นอันเปนเท็จเพื่อใชเปนประโยชนสําหรับกระทําตามใบอนุญาตประกอบการ 
2)  รวบรวมขอคิดเห็นจากบุคคลซ่ึงมีผลประโยชนเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย 

 3)  ใหผูอ่ืนใชใบอนุญาตประกอบการ 
4)   กระทําการเกินความจริง ไมสุจริต ใชสิทธิเรียกรองโดยหลอกลวง โฆษณาหรือทําดวย

วิธีอ่ืนใดอันไมถูกตองใหผูอ่ืนเชื่อถือในธุรกิจ 
5)  ตีพิมพรายงานการสํารวจอันเปนเท็จเพื่อประโยชนของตนหรือบุคคลท่ีสาม 
6)   ถูกพิพากษาลงโทษในการกระทําผิดยักยอก การหลอกลวง การฝาฝนความรับผิดและ 

การปลอมแปลงเอกสาร 
7)   ประกอบธุรกิจประกันภัยนอกเหนือใบอนุญาตประกอบการ 
8)   กระทําการฝาฝนประการอ่ืนตามกฎขอบังคับนี้ หรือกฎขอบังคับอ่ืน 

  (7)  บริษัทประกันภัยจะใชบริการผูสํารวจภัยซ่ึงไมไดข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาต
ประกอบการจากผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลัง ใชประโยชนจากใบอนุญาตประกอบการ
ซ่ึงถูกยกเลิกหรือเพิกถอนโดยผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลังไมได  
 การกํากับดูแลสถานประกอบการ30 
  (1)  ผูสํารวจภัยตองมีสถานท่ีประกอบธุรกิจอยางถาวร ซ่ึงตองไมอยูภายในสํานักงานหรือสํานักงาน
สาขาของบริษัทประกันภัย การเปล่ียนแปลงสถานท่ีประกอบธุรกิจตองรายงาน ตอผูมีอํานาจทาง
กฎหมายของกระทรวงการคลัง เพื่อการบันทึกภายในหนึ่งเดือนและสําเนารายงานสงไปสมาคม
ผูสํารวจภัย 
  การเปล่ียนแปลงรายการท่ีไดจดทะเบียนไวแลวในใบอนุญาตประกอบการของบริษัท           
การแกไขแบบฟอรมกฎขอบังคับและกําหนดคาธรรมเนียมของสํานักงานจะตองขอรับความ
เห็นชอบจากผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลัง และใหชําระเงินภายในสามสิบวัน เพ่ือออก
ใบอนุญาตประกอบใหใหม ท้ังนี้ ผูสํารวจภัยจะตองแสดงตนฉบับใบอนุญาตประกอบการไวท่ีสถาน
ของธุรกิจ 

                                                           
30 Ibid. Article 29, 33. 
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 (2)  การจัดตั้งสาขา บริษัทผูสํารวจภัยซ่ึงไมเคยถูกลงโทษจากผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวง 
การคลังภายในสามป ท่ีผานมาในเร่ืองการฝาฝนพระราชบัญญัติหรือกฎขอบังคับอาจรองขอตอ             
ผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลังเพื่อขอรับความเห็นชอบจัดต้ังสํานักงานสาขา 

 คุณสมบัติเพิ่มเติมของผูสํารวจภัยซ่ึงเปนบุคคลผูมีความรับผิดชอบในการใหบริการและ
สํานักงานสาขาของผูสํารวจภัยนั้นผูมีความประสงคตั้งสํานักงานสาขาจะตองเสนอเอกสารตอไปน้ี
ประกอบการพิจารณา  

1)  แบบฟอรมการยื่นคําขอ รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือและสถานท่ีตั้งสํานักงานสาขา 
2)   รายงานการประชุมของคณะกรรมการผูบริหาร เกี่ยวกับการต้ังสํานักงานสาขา 

 3)   หนังสือรับรองเอกลักษณของผูแทนสํานักงานสาขาและหนังสือรับรองการประชุมตาม
เง่ือนไขและขอจํากัดในกฎขอบังคับนี้ 

4)  หนังสือรับรองการฝกอบรมหลักสูตรเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใหบริการจากผูมีอํานาจทางกฎหมาย
ของกระทรวงการคลังซ่ึงไดมาเม่ือ 2 ปท่ีผานมา และงบดุลการเงิน 
 5)  แผนประกอบธุรกิจของสํานักงานสาขา 
   
 
  การกํากับดูแลตรวจสอบ31 
  ผูสํารวจภัยตองจัดทําสมุดบัญชีสําหรับบันทึกรายรับและรายจายในการประกอบธุรกิจและ
รวบรวมเปนประเภทรายงานการเงินเสนอตอผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลังหรือ
สถาบันท่ีไดรับการแตงต้ังดวยเหตุนั้น ภายในเวลาท่ีผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลัง
กําหนดรูปแบบของรายงานทางการเงินจะถูกกําหนดแยกออกไปโดยผูมีอํานาจทางกฎหมายของ
กระทรวงการ คลัง  
  ในบางคร้ังผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลัง อาจสงพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ
รายละเอียดเก่ียวกับการทํางาน ทรัพยสิน ความรับผิดชอบของผูสํารวจภัยหรือส่ังใหสงรายงาน             
การทํางานภายในเวลาท่ีกําหนดก็ได 
  การเปนสมาชิกสมาคม32 
   ภายหลังไดรับความเห็นชอบการจดทะเบียน จากผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลัง 
ผูสํารวจภัยจะตองเขารวมเปนสมาชิกสมาคมผูสํารวจภัย 

                                                           
31 Ibid. Article 30. 
32 Ibid. Article 31. 
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  ผูสํารวจภัยซ่ึงไมเขารวมเปนสมาชิกสมาคมผูสํารวจภัย และไดรับหนังสือรับรองสมาชิก
ตามความตกลงในวรรคกอน ไมสามารถไดรับอนุญาตใหประกอบการและและรับจางเกี่ยวกับธุรกิจ              
นี้ได 

 ผูสํารวจภัยชาวตางชาติ33 
 (1)  ผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลัง อาจใหความเห็นชอบการจัดต้ังสํานักงานสาขา

ภายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัทประกอบการผูสํารวจภัยประกันภัยชาวตางชาติจะ
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับท่ีอยูในประเทศของตน 

 (2)  ผูสํารวจภัยชาวตางชาติ (บริษัท) ตั้งสํานักงานสาขาหรือใหบริการเหมือนผูถือหุน หรือ
ผูสนับสนุนของบริษัทประกอบการผูสํารวจภัยภายในประเทศสาธารณรัฐประเทศจีนจะตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 

2.1) ไมมีขอบกพรองในเร่ืองการปฏิบัติงานและเงินลงทุนในสามปจนถึงวันยื่นคําขอ 
2.2)  มีผูแทนท่ีพํานักอยูในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนผูท่ีมีคุณสมบัติประกอบ

ธุรกิจผูสํารวจภัยในบริษัทประกอบการผูสํารวจภัยชาวตางชาติ หรือผูไดมาซ่ึงใบอนุญาตประกอบการ
ประเภทเดียวกับในประเทศสาธารณรัฐประเทศจีน 

 (3)  การขอรับความเห็นชอบตามสองมาตรากอน จะตองเสนอเอกสารดังตอไปนี้ เพ่ือประกอบ          
การพิจารณา 
  3.1)  เอกสารรับรองความถูกตองการใหความเห็นชอบจดทะเบียนกอต้ังบริษัทและขอบเขต
การประกอบธุรกิจจากผูมีอํานาจทางกฎหมายในประเทศของตน  

 3.2)  เอกสารรับรองความถูกตองสัญชาติของผูแทน ซ่ึงพํานักในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน และการรับรองความเปนผูมีคุณสมบัติตามมาตรากอน 

3.3)  ขอบังคับการกอต้ังบริษัท บัญชีงบดุล และบัญชีรายรับของปท่ีแลว ซ่ึงไดรับการรับรอง
ยืนยันในรายละเอียดจากประเทศของตน ช่ือ สัญชาติ ตําแหนง ภูมิลําเนาถ่ินท่ีอยูของผูท่ีเช่ือถือได
สําหรับการประกอบธุรกิจ 

 3.4)  แผนประกอบธุรกิจ 
 3.5)  หนังสือรับรองการประชุมของผูวาจางผูสํารวจภัยหนังสือรับรองการฝกอบรม

หลักสูตรเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใหบริการจากผูมีอํานาจทางกฎหมาย ซ่ึงไดมาไมเกินสองป 
 3.6)  งบดุลการเงิน 
  (4) ทุนข้ันต่ําของการกอต้ังสํานักงานสาขาบริษัทประกอบการผูสํารวจภัยชาวตางชาติ
ภายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะตองมี 2,000,000 เหรียญ (New Taiwan Dollars) และ

                                                           
33 Ibid. Article 36-42. 
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พันธบัตรรอยละสิบหาของจํานวนทุนซ่ึงคิดเปนเงินไมนอยกวา 600,000 เหรียญ (New Taiwan 
Dollars) 
 (5)  การไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลัง ตองดําเนินการ 
จดทะเบียนบริษัทชาวตางชาติและสํานักงานสาขา ตามข้ันตอนของกระทรวงเศรษฐกิจใหแลวเสร็จ
และการใชบังคับใบอนุญาตประกอบการจะตองจดทะเบียนธุรกิจ 
 (6)  บริษัทประกอบการผูสํารวจภัยชาวตางชาติ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบใหจัดต้ังสํานักงานสาขา
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตองวาจางบุคคลอยางนอยหนึ่งคนควบคุมใบอนุญาตประกอบการ
ผูสํารวจภัยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ผูสํารวจภัยทางทะเลอาจวาจางบุคคลอยางนอยหนึ่งคนถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ชาวตางชาติประเภทเดียวกัน ซ่ึงยอมรับในการประกอบธุรกิจโดยรัฐบาลจีน 
 
3.2  กฎหมายไทย 
 3.2.1  กฎหมายท่ัวไป (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 
  3.2.1.1 กฎหมายลักษณะละเมิด  
   
  หลักความรับผิดเพื่อละเมิด 
  พื้นฐานความรับผิดเพื่อละเมิดมี 3 ลักษณะคือ หลักความรับผิดท่ีอยูบนพ้ืนฐานของ
ความผิด(liability on fault) เปนความรับผิดท่ีตองพิสูจนโดย "ผูใดกลาวอาง ผูนั้นนําสืบ"  ผูเสียหาย
จะตองพิสูจนวาจําเลยจงใจหรือประมาทเลินเลอ และความเสียหายท่ีผูเสียหายไดรับนั้นเปนผล
โดยตรงและใกลชิดกับการกระทําของจําเลยหรือไม ซ่ึงการพิสูจนวาผูนั้นประมาทเลินเลอหรือไมเปน
เร่ืองยุงยากและซับซอนหากมีการยึดถือแนวความคิดนี้ผูเสียหายจะไมไดรับการเยียวยา จึงมีการลด
ความแข็งกระดางโดยกําหนดหลักความรับผิดท่ีอยูบนพื้นฐานของขอสันนิษฐานความผิดหรือ             
ขอสันนิษฐานความผิดไมเด็ดขาด (Presumption of fault) ใหจําเลยมีหนาท่ีนําสืบหักลาง                     
ขอสันนิษฐานของกฎหมาย จําเลยจะหลุดพนความรับผิดก็ตอเม่ือสามารถพิสูจนหักลางขอสันนิษฐาน
ของกฎหมาย ในปจจุบันกฎหมายลักษณะละเมิดเปนเร่ืองการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก
บุคคล การท่ีจะใหผูเสียหายรับบาปเคราะหจากภัยท่ีตนมิไดกอใหเกิดข้ึน หรือไมอยูในภาวะท่ีจะ
ปองกันไดเปนเร่ืองท่ีไมเปนธรรมแกผูเสียหาย บุคคลที่สมควรจะรับภาระแหงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ควรไดแกผูกอใหเกิดภัย หรือผูอยูในภาวะท่ีสามารถปองกันภัยนั้นไดดีท่ีสุด แมวาความเสียหายหรื
อภัยท่ีเกิดข้ึนนั้นจะไมไดเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตาม ซ่ึงหลักเกณฑในเร่ืองนี้คือหลัก
ความรับผิดเด็ดขาด (Strict liability หรือ base on liability) หรือทฤษฎีรับภัย (Responsibility for 
risk) อยางไรก็ตาม หลักความรับผิดเด็ดขาดมีขอยกเวน คือ การอางเหตุสุดวิสัย (Act of God) ซ่ึง
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เปนเหตุการณพิเศษท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมายและไมสามารถปองกันไดตาม มาตรา  8 และ
มาตรา 437 
 มาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติวา"ผูใดจงใจหรือประมาท
เลินเลอทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสิน
หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น"                
เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 420 แลว ความรับผิดในกรณีละเมิดท่ัวไปมีองคประกอบสําคัญ  
3 ประการ คือ ความผิด (fault)โดยผิดกฎหมาย(unlawful) และทําใหเสียหายแกสิทธิตางๆท่ีระบุไว 
จะเห็นไดวาบทบัญญัติมาตรา 420 มุงท่ีจะคุมครองสิทธิของบุคคลเปนสําคัญ ส่ิงใดท่ีกฎหมาย
รับรองวาเปนสิทธิของบุคคลแลว หากผูใดมากระทําการอันเปนการจงใจหรือประมาทเลินเลอโดย
ผิดกฎหมายทําใหสิทธิของบุคคลตองถูกรบกวนหรือไดรับความเสียหายยอมถือวาเปนการละเมิด  
ซ่ึงผูกระทําละเมิดตองใช คาสินไหมทดแทน แตกรณีท่ีไมเปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาท            
ก็ไมอาจอาศัยบทบัญญัติเร่ืองละเมิดมาปรับได ท้ังๆท่ีความเสียหายไดเกิดข้ึนแลว โดยสวนใหญเกิด
จากเหตุซ่ึงไมอาจคาดหมายไดหรือขาดการจงใจของผูประกอบการ ดวยเหตุท่ีวิวัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและสังคมเจริญอยางรวดเร็วและซับซอนยิ่งข้ึน แมวาจะมีบทสันนิษฐานวาจําเลยจงใจหรือ
ประมาททําใหเปนความผิดอยูในมาตรา 422 อันไดแก กรณีฝาฝนบทบังคับแหงกฎหมายซ่ึงมีท่ี
ประสงคเพื่อจะปกปองบุคคลอ่ืนก็ตาม แตบทสันนิษฐานตามมาตรานี้มิใชบทสันนิษฐานเด็ดขาด 
ดังนั้น จําเลยจึงสามารถนําสืบพิสูจนไดวาตนมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลอแตอยางใด เพื่อปฏิเสธ
ความรับผิดได 
  ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลท่ัวไป 
 กฎหมายลักษณะละเมิดมีเพ่ือควบคุมความมีระเบียบความประพฤติของสมาชิกในสังคม 
เพราะเม่ือสังคมประกอบดวยบุคคลจํานวนมากท่ีตางความคิดตางความตองการ มีผลประโยชน
รวมกันหรือขัดแยงกันยอมจะทําใหเกิดขอพิพาทระหวางกันไดงาย กฎหมายลักษณะละเมิดจึงตอง
วางหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมใหทุกคนอยูรวมกันไดโดยปกติสุข และประกันภัยได
มีบทบาทสําคัญในการชวยแบงเบาและกระจายความรับผิดเปนอยางมาก ซ่ึงผลจากการที่ประกันภัย
มาชวยแบงเบาความรับผิดนั้นเอง ทําใหมีการพัฒนากฎหมายลักษณะละเมิดท่ีไมคํานึงถึงความผิด
(No Fault หรือStrict Liability) 
  ความรับผิดเพื่อละเมิดนั้น ผูกระทําความผิดตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหาย              
ในระบบ civil law ถือวาคาสินไหมทดแทนเปนหนี้อยางหนึ่ง ผูกระทําละเมิดคือลูกหนี้ตองชําระ              
คาสินไหมทดแทนใหผูเสียหายคือเจาหนี้ เพื่อท่ีจะทดแทนความเสียหายใหกลับคืนสูฐานะเดิมหรือ
ใกลเคียงฐานะเดิมไดมากท่ีสุด สวนในระบบ common law การกําหนดคาสินไหมทดแทนจะเปน
การกําหนดข้ึนเฉพาะเร่ือง ไมมีแนวคิดเร่ืองหนี้เลย หากแตมีการกําหนดแนวคิดเร่ืองคาเสียหาย           
ในการลงโทษ(Punitive damage) คาเสียหายทางศีลธรรม หรือคาเสียหายทางจิตใจ ซ่ึงคาเสียหาย    
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เชิงลงโทษ หมายถึงคาเสียหายท่ีเพิ่มเติมหรือนอกเหนือไปจากคาสินไหมทดแทน ความเสียหาย
ธรรมดา เพียงแตศาลมีความมุงหมายหรือวัตถุประสงคท่ีจะลงโทษผูกระทําละเมิดในความประพฤติ
ท่ีกอใหเกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นเพื่อเปนบทเรียนหรือเพื่อใหเข็ดหลาบ สําหรับประเทศไทยมี
หลักการกําหนดคาสินไหมทดแทนไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 438 ใหศาล
กําหนดคาสินไหมทดแทนตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด คาเสียหายท่ีกําหนดข้ึน 
มานั้นเปนคาเสียหายท่ีกําหนดเพื่อเยียวยาใหผูเสียหายกลับคืนสูฐานะเดิมหรือใกลเคียงฐานะเดิม34 
  เม่ือความเจริญทางดานประกันภัยมีมากข้ึน บุคคลซ่ึงไดทําสัญญาประกันภัยโดยเสียเงิน         
เบ้ียประกันภัยตอบริษัทผูรับประกันภัย หากเกิดวินาศภัยทําความเสียหายแกทรัพยท่ีเอาประกันภัย         
ผูเอาประกันภัย ยอมมีสิทธิเรียกรองตอบริษัทผูรับประกันภัยใหชําระคาสินไหมทดแทนแตเหตุท่ีทําให
เกิดภัยข้ึนนี้อาจเกิดจากบุคคลภายนอกและเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิฟอง
ทางละเมิดแกบุคคลภายนอกได หรือกรณีบุคคลหนึ่งไดทําสัญญาประกันชีวิตหรือรางกายของตน
โดยตกลงจะเสียเงินเบ้ียประกันภัย สวนบริษัทผูรับประกันภัยสัญญาวาจะใชเงินจํานวนหน่ึง              
เม่ือผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหายแกรางกาย ในกรณีนี้หากเง่ือนไขในสัญญาประกันภัยนั้น
สําเร็จข้ึน คือมีการตายหรือบาดเจ็บตอรางกายและการกระทํานั้นขัดตอกฎหมาย ผูเอาประกันภัย
หรือทายาทยอมมีสิทธิเรียกรองบุคคลภายนอกฐานละเมิดไดเชนเดียวกัน 
  ความรับผิดเพื่อละเมิดของผูประกอบวิชาชีพหรือผูมีวิชาชีพ 
  คําวา "ผูประกอบวิชาชีพ"  หรือผูมีวิชาชีพ ไดมีนักกฎหมายผูทรงคุณวุฒิหลายทานใหคําจํากัด
หรือความหมายไว ดังนี้ 
  พระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ ไดเคยอธิบายคําวา "Profession" วาตาม         
รากศัพทหมายถึงปฏิญาณ เพราะฉะน้ันสภาพอันแทจริงแหงวิชาชีพก็ คือ อาชีวปฏิญาณ ซ่ึงอาชีวปฏิญาณ 
คือ การปฏิญาณตนตอสรรพส่ิงศักดิ์สิทธวาจะประกอบอาชีพตามธรรมเนียมซ่ึงมีวางไวเปนบรรทัด
ฐานอาชีวปฏิญาณ ในช้ันตนไดแกวิถีอาชีพของนักบวชในศาสนาคริสเตียนซ่ึงจะตองผานการฝกฝน
อบรมเปนระยะเวลานานพอสมควร เพื่อใหยึดม่ันในระเบียบวินัยท่ีบังคับไวอยางเครงครัด และ
ตอมาการฝกอบรมเชนนี้ไดถูกนําไปใชกับวิชาชีพนักกฎหมายและนายแพทยดวย35  
  ศาสตราจารย จิตติ ติงศภัทิย  "การงานอันเปนวิชาชีพ หมายความถึง งานท่ีตองใชความรู
พิเศษทางวิชาการในสวนความคิด ไมใชในสวนกําลังกาย มีผลเปนการผูกขาดทําได แตบุคคลผูมี
คุณสมบัติอันศึกษาอบรมโดยเหมาะสม เชนการแพทย กฎหมาย บัญชี วิทยาศาสตร วิศวกรเปนตน"36 

                                                           
34 สุมาลี วงษวิฑิต.(2548). กฎหมายวาดวยละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได. หนา 231-234. 
35 รวมบทความที่ระลึกงาน 72 ป ศาสตราจารย ปรีดี เกษมทรัพย. หนา 24. 
36 จิตติ ติงศภัทิย. (2529). หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (ฉบับพิมพครั้งท่ี 5 แกไขเพ่ิมเติม). หนา 21. 
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  จากความหมายของคําวา”วิชาชีพ” ลักษณะท่ีกลาวไดวาเปนการประกอบวิชาชีพจะตอง
ประกอบดวย 
  (1)  ลักษณะของงาน งานอันเปนการประกอบวิชาชีพตองเปนงานท่ีใชความชํานาญความเช่ียวชาญ
เฉพาะสาขา ใชสติปญญามากกวาฝมือ และจําเปนตองมีระยะเวลาที่ใชอบรมท้ังในดานทฤษฎีและ
ปฏิบัติกอนท่ีจะสามารถปฏิบัติการในงานนั้นได 
 (2)  ลักษณะท่ีเปนจรรยาบรรณ ผูปฏิบัติการตามวิชาชีพจะตองกระทําการตามหลักเกณฑ
ทางศีลธรรมจรรยา และมีความซ่ือสัตย นอกจากนี้ผูประกอบวิชาชีพจะตองเสนอมาตรฐานช้ันสูง
ของการบริการในวิชาชีพนั้น อีกท้ังยังมีหนาท่ีตอสังคมท่ีนอกเหนือหรือเกินเลยไปจากหนาท่ีท่ีตอง
ปฏิบัติตอลูกคาและอาจเปนปฏิปกษกับผลประโยชนของลูกคา  
 (3)  มีลักษณะเปนองคกรที่รวมตัวกันเปนหมูคณะ เพ่ือวัตถุประสงคหรือประโยชนในการ
เสาะหาทางท่ีจะสงเสริมมาตรฐานท้ังหลายของการประกอบวิชาชีพและออกกฎเกณฑในการประกอบ
วิชาชีพในเร่ืองท่ีเปนสาระสําคัญของการปฏิบัติการ และศีลธรรมจรรยา    
 (4)   มีสถานะภาพสูงในสังคม  ผูประกอบวิชาชีพโดยสวนมากแลว จะมีสถานะภาพทางสังคมสูง 
 ในกรณีท่ีมีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพท่ีสมบูรณแบบ (perfectly  proper standards) 
มากกวาหนึ่งมาตรฐานแลว หากผูประกอบวิชาชีพไดกระทําตามมาตรฐานหนึ่งมาตรฐานใด               
ในมาตรฐานเหลานั้นแลว การกระทําของผูประกอบวิชาชีพก็ไมถือวาเปนความประมาทเลินเลอ           
แตในกรณีท่ีเปนความเช่ือสวนตัวของผูประกอบวิชาชีพ ซ่ึงถือวาเปนเทคนิคเฉพาะอยางนั้นเปน           
ส่ิงท่ีดีท่ีสุด ความเช่ือดังกลาวไมอาจยกมาเปนขอตอสูได เวนแตความเช่ือนั้นต้ังอยูบนรากฐานท่ีมี
แหลงท่ีมาสมเหตุสมผล  มาตรฐานความชํานาญและความระมัดระวังท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพนี้                                  
จะกําหนดใหมีมาตรฐานตายตัวไมได เพราะความกาวหนาทางวิชาการอาจกอใหเกิดการปรับปรุง
ท่ัวๆไปในมาตรฐานการปฏิบัต ิในวิชาชีพใหเพิ ่มขึ ้นหรือเปลี ่ยนแปลงคุณภาพของผลงาน                 
ในวิชาชีพใหมๆ ขึ้นได ทั้งนี้ บุคคลผูประกอบวิชาชีพตองผูกพันอยางเต็มที่ในการปฏิบัติตาม
วิชาชีพที่เรียนมาใหทันสมัยอยู ตลอดเวลา แตก็มิไดหมายความวาผูประกอบวิชาชีพจะตอง
ผูกพันในอันท่ีจะยอมรับเอาเทคนิคใหมๆทุกกรณีท่ีมีการเสนอข้ึนมาในวิชาชีพนั้น 
 ความรับผิดในความเสียหายท้ังปวงอันเนื่องจากการทําผิดหนาท่ีจากการประกอบอาชีพ            
หากไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางดี และกอใหเกิดความเสียหาย ผูกระทําตองรับผิดตามวิชาชีพ 
(Professional Liability) ซ่ึงการพิจารณาความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพนั้นตองใชมาตรฐานความ
ชํานาญและความระมัดระวังของผูประกอบวิชาชีพท่ีมีความชํานาญท่ัวไป (The standard of ordinary 
skills man)   เพื่อพิสูจนมาตรฐานความระมัดระวัง ในกรณีการทําผิดหนาท่ีจากการประกอบอาชีพ
ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยนั้น มีความเกี่ยวของกับสาธารณชนตองพึ่ง
ความรูความเช่ียวชาญ และประสบการณในการเจรจาตอรอง หากไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางดี 
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และกอใหเกิดความเสียหาย  ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยจึงตองรับผิด
ตามวิชาชีพดวย 
  หากมีความเสียหายเกิดข้ึน จากการกระทําของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัย ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกท่ีมีหนาท่ีจะตองใหความเปนกลางแกผูเกี่ยวของทุกฝาย
เกี่ยวกับกระบวนการชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีมีปญหาวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน
หรือผูรับประกันภัยมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายจากผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกตนไดหรือไม อยางไร ซ่ึงจะไดศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับ
ปญหาดังกลาวโดยละเอียดในบทตอไป 
  3.2.1.2  กฎหมายลักษณะจางทําของ (Hire of work) 
  
 

        ตกลงทําการงานจนสําเร็จ 
ผูวาจาง  สัญญาจางทําของ               ผูรับจาง37 
   ตกลงใหสินจาง 

   
ภาพท่ี 3.1  ความผูกพันระหวางผูวาจาง-ผูรับจาง 

  
 ความรับผิดของผูรับจางและผูวาจาง 

 จากบทบัญญัติมาตรา 587 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สัญญาจางทําของ
คํานึงถึงความสําเร็จของงานท่ีจาง โดยผูวาจางไมมีอํานาจควบคุมบังคับบัญชาส่ังการผูรับจาง และ
ผูรับจางทํางานดวยฝมือ ความรูความสามารถและใชโดดุลพินิจของตนเองในการทํางาน เม่ือผูรับจาง
ทํางานเสร็จก็จะไดคาจาง ถางานไมเสร็จก็จะไมไดคาจาง สัญญาจางทําของจึงแตกตางจากสัญญาจาง
แรงงาน ซ่ึงนายจางมีอํานาจส่ังใหลูกจางปฏิบัติและลูกจางมีหนาท่ีตองเช่ือฟงคําส่ังนั้น เพราะฉะนั้น
จึงมีการกลาววาสัญญาจางทําของเปนการขายความสําเร็จของงาน คือขายฝมือ ขายความรูและ             
ขายความสามารถที่ตนมีอยู38 
 ในปจจุบันมีคําอีกคําหนึ่งท่ีนิยมใชและบัญญัติไวในกฎหมายหลายฉบับ คือ คําวา 
"บริการ"39 ซ่ึงมีความหมายกวางกวาจางทําการงานอยางหน่ึงอยางใด กลาวคือ บริการหมายรวมถึง

                                                           
37 ไผทชิต เอกจริยกร. คําอธิบายกฎหมายจางแรงงาน จางทําของ รับขน. หนา 123. 
38 สุมาลี วงษวิฑิต. เลมเดิม. หนา 131. 
39 สุษม ศุภนิตย. (2546). คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค. หนา 29. 
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การใหใชสิทธิหรือใชประโยชน ในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนดวย โดยนัย
ดังกลาว "บริการ" จึงมีความ หมายรวมทั้งการจางทํางาน 
 ความรับผิดของผูรับจางตามสัญญาจางทําของ มีในกรณีดังนี้ 
 (1)  กรณีผูรับจางรูแลววาสัมภาระน้ัน หรือคําส่ังของผูวาจางไมถูกตองแลวไมบอกกลาวให
ผูวาจางทราบจนเกิดความชํารุดบกพรองในสัมภาระหรือความชักชาในการท่ีทํานั้น 
 (2)  กรณีมีความชํารุดบกพรองในสัมภาระท่ีผูรับจางเปนผูจัดหา 
 (3)  กรณีท่ีสงมอบการที่ทําลาชา 
 (4)  กรณีการท่ีทําชํารุดบกพรองซ่ึงปรากฏข้ึนภายในเวลาหน่ึงปนับแตวันสงมอบ หรือภายใน
หาปถาการท่ีทํานั้นเปนส่ิงปลูกสรางกับพื้นดินนอกจากเรือนโรงทําดวยเคร่ืองไม  
 (5)  กรณีเพื่อความประพฤติหรือความผิดอยางใดๆของผูรับจางชวง 
 ความรับผิดของผูวาจางตามสัญญาจางทําของ มีดังนี้ 
 (1)  จายสินจางใหแกผูรับจางเม่ือรับมอบการท่ีทํานั้นตามสัญญา 
 (2)  รับเอาและจายสินจางตามสมควรสําหรับการงานท่ีทําข้ึน และเปนประโยชนแกผูวาจาง
ในกรณีท่ีสาระสําคัญของสัญญาจางทําของอยูในความรูความสามารถของผูรับจางและผูรับจางตาย 
หรือตกเปนผูไมสามารถทําการท่ีรับจางนั้นตอไป โดยไมใชความผิดของตน 
 (3)  ผูวาจางไมตองจายสินจาง ถาการท่ีจางทําของนั้นพังทลายหรือบุบสลายลงกอนท่ีสง
มอบกันถูกตอง โดยไมใชเพราะการกระทําของผูวาจางในกรณีผูรับจางเปนผูจัดหาสัมภาระ และ
การที่จางทําของนั้นพังทลายหรือบุบสลายลงกอนสงมอบกันถูกตอง โดยไมใชเพราะการกระทําของ
ผูรับจางในกรณีผูวาจางเปนผูจัดหาสัมภาระ เวนแตเปนการกระทําของผูวาจาง 
 ความรับผิดในการกระทําของผูรับจางทําของ 
 โดยหลักแลวผูวาจางไมตองรับผิดในการกระทําของละเมิดของผูรับจางทําของ ซ่ึงได
กระทําตอบุคคลภายนอก เนื่องจากผูรับจางไมไดอยูภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของ ผูวาจาง ดังเชน
ลูกจางในสัญญาจางแรงงาน40 แตมีขอยกเวนท่ีจะทําใหผูวาจางตองรับผิดในมูลละเมิดท่ีผูรับจางทําไป  
 ตามมาตรา 428 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา"ผูวาจางทําของไมตอง
รับผิดเพื่อความเสียหายอันผูรับจางไดกอใหเกิดข้ึนแกบุคคลภายนอกในระหวางการงานท่ีวาจาง           
เวนแตผูวาจางจะเปนผูผิดในสวนการงานท่ีส่ังใหทํา หรือในคําส่ังท่ีตนใหไวหรือในการเลือกหาผูรับจาง" 
ตามมาตรานี้เปนเร่ืองความรับผิดของผูวาจางในการกระทําของผูรับจาง  ซ่ึงเปนผูวาจางและผูรับจาง
สัญญาจางทําของตามมาตรา 587 ผูรับจางทําของมีหนี้ท่ีจะตองสงมอบผลสําเร็จแหงการงานท่ีจาง
ใหแกผูวาจาง กฎหมายใชคําวารับผิดเพื่อความเสียหายมิใชรวมรับผิดในการทําละเมิดของผูรับจาง 

                                                           
40 เพ็ง เพ็งนิติ ประธานศาลอุทธรณ ภาค 2. (2543). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย

ละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่. หนา 237. 
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แมการกระทําของผูรับจางจะไมเปนการละเมิด แตผูวาจางก็ตองรับผิดเพราะเปนผูผิดในสวนการงาน
ท่ีส่ังใหทํา แตถาผูรับจางทําละเมิดดวยก็อาจเปนความรับผิดรวมกัน หรือตางทําละเมิดแลวแตกรณี
ตามมาตรา 438 ซ่ึงบัญญัติวา "ถาบุคคลหลายคนกอใหเกิดเสียหายแกบุคคลอ่ืนโดยรวมกันทําละเมิด 
ทานวาบุคคลเหลานั้นจะตองรวมกันรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายนั้น ความขอนี้
ทานใหใชตลอดถึงกรณีท่ีไมสามารถสืบรูตัวไดแนชัดวาในจําพวกท่ีทําละเมิดรวมกันนั้น คนไหน
เปนผูกอใหเกิดความเสียหายนั้นดวย" และความรับผิดของผูวาจางนี้ มิใชความรับผิดเพ่ือการละเมิด
ของบุคคลอ่ืน ดังลูกจางกับตัวแทน แตเปนเร่ืองท่ีผูวาจางตองรับผิดเพราะเปนผูละเมิดเอง 

 
ตารางท่ี 3.1  ความรับผิดของผูวาจาง-ผูรับจางทําของในมูลละเมิด41 

 

ความผิดของผูวาจาง การกระทําของผูรับจาง ความเสียหายเกิดจาการกระทําของ           
ผูวาจางหรือไม 

1. ความรับผิดในการงานท่ีสั่ง 
ใหทํา 
2. ความรับผิดในคําส่ังท่ีใหไว 
3. ความผิดในการเลือกหา 
ผูรับจาง 

 

1.ทําตามท่ีผูวาจางสั่ง(จาง)ใหงาน 
2. ทําตามท่ีผูวาจางสั่ง(แนะนํา) 
3.ทําตามท่ีผูวาจางวาจางโดยเปน   
ผูเลือกหาผูรับจาง 

1. ถาไมจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ไมตองรับ
ผิดเปนสวนตัว 
2 .ถาจงใจหรือประมาทเลินเลอก็รับผิดเปน
สวนตัว 
3. ถ ากระทํ าร วมโดยมี เจตนาหรื อความ   
มุงหมายรวมกันหรือถูกผูวาจาง ยุยงสงเสริมหรือ
ชวยเหลือ ก็เปนการละเมิดรวมตองรวมรับผิด
กับผูวาจาง 

   
 สิทธิเลิกสัญญาจางทําของ 
 (1)  ผูรับจางไมเร่ิมทําการในเวลาอันควร หรือทําการชักชาฝาฝนขอกําหนดแหงสัญญา หรือ
ทําการชักชาโดยปราศจากความรับผิดของผูวาจาง จนอาจคาดหมายลวงหนาไดวาการนั้นจะไมสําเร็จ
ภายในกําหนดเวลาที่ไดตกลงไว ใหสิทธิแกผูวาจางเลิกสัญญาไดโดยไมตองรอคอยใหถึงเวลา
กําหนดสงมอบ (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 593) 
 (2)  ผูรับจางสงมอบการท่ีทําไมทันเวลาท่ีไดกําหนดไวในสัญญา หรือไมไดกําหนดเวลา
ไวในสัญญาเม่ือลวงพนเวลาอันควร ถาสาระสําคัญแหงสัญญาอยูท่ีเวลาผูวาจางเลิกสัญญาได 
(ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 596) 

                                                           
41  ไพจิตร ปุญญพันธ. “ความรับผิดของผูวาจางทําของในมูลละเมิดเปนความรับผิดในการกระทําของบุคคลอื่น

หรือไม.” วารสารนิติศาสตร, ปที่ 12, ฉบับที่ 4. หนา 88. 
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 (3)  ถาการท่ีจางยังไมแลวเสร็จผูวาจางบอกเลิกสัญญาได โดยเสียคาสินไหมทดแทนใหแก
ผูรับจาง เพื่อคาเสียหายอันเกิดจากการเลิกสัญญา (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 605) 
 ผลของการเลิกสัญญา ลักษณะสัญญาจางทําของจะชําระหนี้ตอเม่ืองานสําเร็จ เปนสัญญาท่ีมี
การชําระหนี้เพียงคร้ังเดียว ดังนั้นถามีการเลิกสัญญาจะมีผล คือ คูกรณีกลับสูฐานะเดิมตามมาตรา 391 
และถากรณีการชําระหนี้เปนการงานท่ีไดกระทําก็ชดใชคืนตามราคาท่ีไดกระทํา 
  3.2.1.3  กฎหมายลักษณะประกันภัย 
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 ไดบัญญัติความหมายของสัญญาประกันภัย
ไววา "อันวาสัญญาประกันภัยนั้นคือ สัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่งตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทน 
หรือใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดังไดระบุไวใน
สัญญา และ ในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซ่ึงเรียกวาเบ้ียประกันภัย" 

สัญญาประกันภัยตามนัยของ มาตรา 861 ดังกลาวมีลักษณะเฉพาะของความเปนสัญญา
ตางตอบแทนท่ีไมเทาเทียมกันระหวางบุคคลสองฝาย คือฝายหน่ึงเรียกวา "ผูเอาประกันภัย"              
ซ่ึงสัญญาวาจะใชเงินจํานวนหนึ่งท่ีตกลงกันเรียกวา " เบ้ียประกันภัย " ใหแกบุคคลอีกฝายหนึ่ง
เรียกวา  "ผูรับประกันภัย" และเพื่อเปนการตอบแทนเบ้ียประกันภัยท่ีไดรับ ผูรับประกันภัยสัญญาวา
จะใชคาสินไหมทดแทนหรือเงินจํานวนหนึ่งตามท่ีตกลงกันในสัญญาใหในกรณีวินาศภัยเกิดมีข้ึน
ตามสัญญา หรือในกรณีเกิดเหตุอยางหนึ่งอยางใดตามสัญญาข้ึนเรียกสัญญานี้วา "สัญญาประกัน
วินาศภัย" และถาสัญญานั้นจะตองอาศัยเหตุแหงการทรงชีพ หรือมรณะของผูเอาประกันภัยเปนสําคัญ 
สัญญานั้นเรียกวา"สัญญาประกันชีวิต"  การประกันภัยเปนการขายสินคาท่ีไมมีตัวตน หากแตมี              
ความคุมครองตามขอตกลงและเงื่อนไขแหงสัญญาประกันภัยท่ีมีเพียงหลักฐานแหงสัญญาเรียกวา 
"กรมธรรมประกันภัย" ซ่ึงผูรับประกันภัยจะตองจัดทําข้ึนและสงมอบแกผูเอาประกันภัย เพ่ือเปน
หลักฐาน42  

หลักท่ัวไปเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย 
(1)  หลักนิติกรรมสัญญา สัญญาประกันภัยเปนเอกเทศสัญญามีลักษณะการเกิดเชนเดียวกับ

สัญญาโดยท่ัวไป ซ่ึงตองมีบุคคลตั้งแตสองฝายข้ึนไปเปนคูกรณีในสัญญาประกันภัยมีความสามารถ
ในการทํานิติกรรม ไมถูกจํากัดความสามารถในการใชสิทธิเพราะเปนผูเยาว คนไรความสามารถ คน
วิกลจริต หรือคนเสมือนไรความสามารถ ตองมีเจตนาท่ีจะกอนิติสัมพันธหรือมีผลผูกพันกันในทาง
กฎหมาย  การทําสัญญาประกันภัยนั้นเกิดจากการแสดงเจตนาเพ่ือทําความยินยอมอยางแทจริงของ
คูสัญญาไมไดเกิดจากกลฉอฉล  ขมขู  สําคัญผิด  และตองมีวัตถุประสงคท่ีไมขัดตอกฎหมาย
หรือไมขัดตอความสงบเรียบรอยศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมเปนการพนวิสัย 

                                                           
42 สรศักด์ิ ทันตสุวรรณ. (2547). คูมือพิจารณาขอพิพาทการประกันภัย. หนา 13. 
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นอกจากนี้ การกอใหเกิดสัญญาประกันภัยกระทําไดโดยคูกรณีท้ังสองฝายแสดงเจตนา
เปน คําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน สัญญาประกันภัยเกิดข้ึนทันที43  แตถาคําเสนอคําสนอง                    
ไมถูกตองตรงกันตองถือวาเปนคําบอกปดไมรับ ท้ังเปนคําเสนอข้ึนใหมดวยในตัวและจะเกิดเปน
สัญญาข้ึนก็ตอเม่ือมีการตอบตกลงสนองรับคําเสนอท่ีเกิดข้ึนใหมนี้ หากไมสนองรับสัญญาก็ไมเกิด 
 (2)  หลักสัญญาเพ่ือประโยชนบุคคลภายนอก คูสัญญาประกันภัยอาจตกลงใหบุคคลอ่ืนซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกเปนผูรับประโยชนจากสัญญาประกันภัยก็ได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 862 วรรคสอง โดยผูรับประโยชนไมจําเปนตองมีสวนไดเสียในเหตุท่ีเอาประกันภัย ถาใน
สัญญาประกันภัยระบุตัวบุคคลภายนอกเปนผูรับประโยชน การพิจารณาความสัมพันธระหวางผูรับ
ประโยชนกับบริษัทผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัย จึงตองนําหลักท่ัวไปเร่ืองสัญญาเพื่อประโยชน
บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 374-376 มาบังคับใช 

ลักษณะพิเศษของสัญญาประกันภัย 
(1)  เปนสัญญาท่ีไมมีแบบ สัญญาประกันภัยเปนสัญญาปากเปลาสําเร็จลงไดดวยการตกลงกัน

ดวยวาจาเทานั้น ผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย เพียงเพื่อแสดงวาได
มีการทําสัญญาประกันภัย ซ่ึงมีขอความเชนเดียวกับท่ีไดระบุไวในกรมธรรมประกันภัย ดังนั้น 
กรมธรรมประกันภัยจึงไมใชสัญญาประกันภัย หากแตสัญญาประกันภัยเปนท่ีมาของกรมธรรม
ประกันภัย 

(2)  เปนสัญญาท่ีตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองรองบังคับคดีได กฎหมายมิไดบังคับ
วาสัญญาประกันภัยจะตองทําตามแบบอยางหนึ่งอยางใด  สัญญาประกันภัยจึงเปนสัญญาท่ีเกิดข้ึน
ดวยการแสดงเจตนาของคูสัญญาถูกตองตรงกันสัญญาก็เกิดข้ึน โดยสมบูรณแมจะมิไดทําเปน
หนังสือ44 กฎหมายเพียงแตกําหนดวาถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึงลงลายมือช่ือ
ฝายท่ีตองรับผิด หรือลายมือช่ือตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญแลว จะฟองรองใหศาลบังคับคดีให
ฝายนั้นตองรับผิดตามสัญญาไมได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 วรรคแรก 

(3) เปนสัญญาตางตอบแทน คูสัญญาท้ังสองฝายตางเปนเจาหนี้และลูกหนี้ซ่ึงกันและกัน 
กลาวคือ ผูรับประกันภัยเปนลูกหนี้ในอันท่ีจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงินจํานวนหน่ึง 
หากวินาศภัยหรือเกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งท่ีระบุไวในสัญญาข้ึน และในขณะเดียวกันก็เปน
เจาหนี้ในอันท่ีจะไดรับเบ้ียประกันภัย สวนผูเอาประกันภัยก็เปนลูกหนี้ในการชําระเบ้ียประกันภัย 
แตเปนเจาหนี้ในอันท่ีจะไดรับคาสินไหมทดแทน หรือเงินจํานวนหนึ่ง หากมีวินาศภัย หรือ
เหตุการณอยางหน่ึงอยางใดตามท่ีระบุไวในสัญญา ดังนั้น การที่ผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย
ตางฝายตางมีหนี้ตอกัน จึงเรียกวา สัญญาประกันภัยเปนสัญญาตางตอบแทนซ่ึงคูสัญญาฝายหน่ึงมี

                                                           
43 คําพิพากษาฎีกา 1564/2525 
44 คําพิพากษาฎีกา 1564/2525 
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สิทธิไมยอมชําระหนี้จนกวาอีกฝายหนึ่งจะชําระหนี้ หรือขอปฏิบัติการชําระหนี้ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 369  

(4)  เปนสัญญาเส่ียงโชค เม่ือไดชําระเบ้ียประกันภัยไปแลวเปนส่ิงท่ีไมแนวาเงินท่ีเสียไป
นั้น ผูเอาประกันภัยจะไดรับผลตอบแทนหรือไม กลาวคือ ถาไมมีวินาศภัยหรือเหตุอยางอ่ืนตามท่ี
ตกลงไว โอกาสที่ผูเอาประกันภัยจะไดคาสินไหมทดแทนก็หมดไป และในขณะเดียวกันผูรับประกันภัย 
เม่ือไดรับเบ้ียประกันภัยแลว ก็ไมแนวาเบ้ียประกันภัยท่ีไดรับไวจะนํามาใชประโยชนไดหรือ            
ไม หากมีวินาศภัยหรือเหตุอยางอ่ืนตามท่ีตกลงไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึน ผูรับประกันภัย
จะตองเสียคาสินไหมทดแทน 

(5)  เปนสัญญาท่ีตองการความซ่ือสัตยอยางยิ่ง ตามหลักท่ัวไปบุคคลจะทําสัญญาหรือใช
สิทธิจะตองกระทําโดยสุจริต คูสัญญาแตละฝายไมมีหนาท่ีท่ีจะตองเปดเผยถึงขอไดเปรียบ
เสียเปรียบใหอีกฝายหน่ึงทราบ เพราะถือวาเปนสิทธิแตละฝายท่ีจะตองตอรองในการใหเกิดผลดี
ท่ีสุดแกฝายตน แตในสัญญาประกันภัยนั้น ตองการความซ่ือสัตยสูงข้ึนไปอีก โดยเพียงแตนิ่งเสีย 
ไมเปดความจริง ซ่ึงอาจทําใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนหรือบอกปดไมยอมทํา
สัญญา หรือเพียงแตแถลงขอความอันเปนเท็จ ก็ทําใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะ ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 

(6)  เปนสัญญาเพ่ือการชดใชคาสินไหมทดแทน สัญญาประกันวินาศภัยทําข้ึนเพื่อชดใชคาสินไหม
ทดแทนในกรณีเกิดวินาศภัยข้ึนในอนาคตดังท่ีระบุในสัญญา โดยคาสินไหมทดแทนท่ีจะชดใชให
ตองเปนไปตามความเสียหายท่ีแทจริง ซ่ึงตีราคาแหงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ณ สถานท่ีและในเวลาท่ี
เกิดวินาศภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 861 และ มาตรา 877 

(7)  เปนสัญญาท่ีทางราชการควบคุม การประกอบกิจการดานประกันภัยจะตองไดรับอนุญาต   
จากรัฐบาล และการดําเนินกิจการของผูประกอบธุรกิจประกันภัย รวมท้ังการทําสัญญาประกันภัย          
ก็ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลดวย แมวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะมิไดบังคับ
ใหสัญญาประกันภัยตองทําตามแบบ แตก็บัญญัติใหผูรับประกันภัยมีหนาท่ีตองสงมอบกรมธรรม
ประกันภัยซ่ึงมีความถูกตองตามสัญญาใหแกผูเอาประกันภัยดวย ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 867 วรรคสอง และกรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรม
ประกันภัย จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันวินาศภัย ตามพระราช บัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา  29  หรือนายทะเบียนประกันชีวิต ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 
มาตรา 29 เสียกอน แลวแตกรณี 

 ความรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
 (1)  การชดใชคาสินไหมทดแทน 
  1.1)  ผูมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทน 

DPU



 สัญญาประกันภัยเปนสัญญาท่ีมีเง่ือนไขและเปนสัญญาท่ีข้ึนอยูกับเหตุการณ             
ในอนาคตเชนเง่ือนไขท่ีผูเอาประกันภัยจะตองชําระเบ้ียประกันภัยใหแกผูรับประกันภัยและเง่ือนไข
วาหากวินาศภัยเกิดข้ึนในอนาคตผูเอาประกันภัยจะไดรับคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัย
ตามที่ไดสัญญาไวหรือท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 867(2) โดยการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง สัญญาชนิดนี้เรียกวาสัญญาชดใช
คาสินไหมทดแทน(Indemnity Contract) สวนสัญญาประกันชีวิตหรือสัญญาประกันสุขภาพ
เกี่ยวกับการสูญเสียอวัยวะและการทุพพลภาพเปนสัญญาท่ีกําหนดคาชดเชยแนนอนตายตัว (Valued 
Policy) ไมใชสัญญาชดใชคาสิน ไหมทดแทน และสัญญาประกันชีวิตนั้นผูรับประกันภัยตอง
จายเงินเต็มจํานวนท่ีเอาประกันภัยไวจะจายตามจํานวนวินาศจริงตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 877 หาไดไม ท้ังนี้เนื่องจากชีวิตของมนุษยไมใชทรัพยสิน คาของชีวิตมนุษยไมอาจ
ตีราคาหรือประเมินราคาเชนทรัพยสินอ่ืนๆ 
 เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนแกทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย เปนภัยท่ีอยูในความคุมครอง
ตามกรมธรรมประกันภัย และเกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัยแลว              
ผูรับประกันภัยตองจายคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลท่ีกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงตามปกติ
คือผูเอาประกันภัยเอง แตเนื่องจากสัญญาประกันภัยเปนสัญญาท่ีคูสัญญาจะกําหนดใหบุคคลอ่ืนเปน
ผูรับประโยชนตามสัญญาก็ได  ผูมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนอาจมีไดหลายคนดวยสิทธิตางกัน 
  ก.  สิทธิท่ีไดมาโดยนิติกรรม หมายถึง นิติกรรมท่ีกอใหเกิดสิทธิในการรับคาสินไหมทดแทน 
และนิติกรรมที่โอนสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ผูมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทน
ในกรณีนี้คือ ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนและผูรับโอนทรัพยท่ีเอาประกันภัย 
  ข. สิทธิท่ีไดมาโดยกฎหมาย หมายถึง บุคคลท่ีกฎหมายกําหนดใหมีสิทธิไดรับคาสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยปราศจากการแสดงเจตนาของฝายใดฝายหน่ึง ผูมีสิทธิไดรับ                
คาสินไหมทดแทนในกรณีนี้คือผูรับทรัพยท่ีเอาประกันภัยโดยพินัยกรรม ผูรับทรัพยท่ีเอาประกันภัย
โดยบทบัญญัติของกฎหมายและผูรับชวงทรัพย  

1.2)  ขอยกเวนการชดใชคาสินไหมทดแทน 
             ก.  โดยผลของสัญญา โดยการกําหนดขอยกเวนความรับผิดไวในกรมธรรมประกันภัย

หรือใบสลักหลัง 
    ข. โดยผลของกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 879 ไดแก
ความทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย และความไมสมประกอบในเนื้อแหง
วัตถุท่ีเอาประกันภัยอันเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติของวัตถุนั้น อยางไรก็ตามคูกรณีอาจตกลงกันไว
เปนกรณีพิเศษใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในความเสียหายจากความไมสมประกอบในเน้ือแหง
วัตถุได 
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 (2)  การตีราคาทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย อาจกระทําไดสองโอกาส คือ45  
 2.1)    การตีราคาระหวางตกลงทําสัญญาประกันภัย เพื่อการกําหนดจํานวนเงินซ่ึงเอาประกันภัย  

 2.2)  การตีราคาเม่ือเกิดความเสียหายแลว ผูรับประกันภัยมีหนาท่ีจะตองชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหาย โดยตองชดใชตามความเสียหายแทจริง ซ่ึงตองตีราคา 
ณ สถานท่ีและในเวลาซ่ึงเกิดวินาศภัยนั้น และใหสันนิษฐานไวกอนวา จํานวนเงินซ่ึงเอาประกันภัย
ไวนั้นเปนหลักประมาณอันถูกตองในการตีราคา (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 877 
วรรค 2) โดยคาใชจายในการตีราคาวินาศภัยนั้น ผูรับประกันภัยเปนผูออก คําพิพากษาฎีกา 525/2511 
“ในกรณีท่ีผูรับประกันภัยตองเสียคาใชจายในการสืบหาความจริง เงินคาจางนี้ไมใชผลเสียหาย
โดยตรงจากการกระทําของผูเอาประกันภัย เพราะถือวาการท่ีผูรับประกันภัยจายไปนั้นเปนการ
ประกอบธุรกิจของตนเพ่ือรักษาผลประโยชน จึงไมมีสิทธิเรียกรองเอาจากผูเอาประกันภัย  

ดังนั้น การตีราคาทรัพยสินในขณะท่ีเอาประกันภัยจึงมีความสําคัญ เพราะราคา
ทรัพยสินท่ีไดตกลงไวถือวาเปนประมาณอันถูกตองเปนความเสียหายแทจริง ในทางปฏิบัติการ            
ตีราคาทรัพยสินของผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัยอาจไมตรงกันและตกลงกันไมได จึงมี           
การมอบหมายใหผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย(Insurance Surveyors 
or Adjusters) ทําการสํารวจความเสียหาย ประเมินราคาแหงการสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพยสินท่ี
เอาประกันภัยหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย เพื่อใหคูกรณีสามารถตกลงคาสินไหมทดแทนตอกัน
ไดอยางยุติธรรม และเสร็จส้ินภายในเวลาท่ีเหมาะสม  

(3)  ผลบังคับของสัญญาประกันภัยภายหลังเกิดความเสียหาย 
  3.1)  จํานวนคาสินไหมทดแทน  
  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 877 ผูรับประกันภัยจะตองใชคาสินไหม
ทดแทนดังตอไปนี้ เพ่ือจํานวนวินาศภัยอันแทจริง (the actual amount of the loss) เพ่ือความบุบสลาย
อันเกิดแกทรัพยสินซ่ึงไดเอาประกันภัยไว เพราะไดจัดการตามสมควรเพื่อปองปดความวินาศภัย           
(the damage caused to insure property by reasonable measure taken for preventing the loss) และเพื่อ
บรรดาคาใชจายอันสมควรซ่ึงไดเสียเพื่อรักษาทรัพยสินซ่ึงเอาประกันภัยไวนั้น มิใหวินาศภัย                  
(all reasonable expenses incurred for preserving the insured property from the loss) 
  3.2)  เง่ือนไขพิเศษในการชดใชคาสินไหมทดแทน46  

เง่ือนไขความรับผิดของผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยอาจกําหนดเงื่อนไขพิเศษ          
ในสวนการจายคาสินไหมทดแทนเพื่อใหผูเอาประกันภัยรับผิดชอบเอง ดังน้ี  

                                                           
45 ประสิทธ์ิ โฆวิไลกุล. (2525). “คาสินไหมทดแทนประกันภัย.”  บทบัณฑิตย, เลมที่ 39,  ตอน 2. หนา 314. 
46 คณะอนุกรรมการคนควาและวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัย. (2534). คูมือวิชาการประกันภัย. หนา 61-62. 
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ก.   ความรับผิดในคาเสียหายสวนแรก (Excess or Deductible) คือ จํานวนความเสียหายสวนแรก
ซ่ึงผูเอาประกันภัย ตกลงท่ีจะรับผิดชอบเองทุกคร้ังท่ีเกิดวินาศภัยข้ึน 
 ข.  ขีดความรับผิดชอบ (Franchise) คือ ความสูญเสียหรือเสียหายข้ันตํ่าท่ีกําหนดเปนอัตรา
รอยละหรือเปนจํานวนเงิน ซ่ึงถาความเสียหายไมถึงอัตราหรือจํานวนเงินท่ีกําหนดไว ผูรับประกันภัย
จะไมชดใชคาสินไหมทดแทนใหแตถาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนถึงอัตราหรือจํานวนเงินท่ีกําหนดไวผูรับ
ประกันภัยจะชดใชคาเสียหายใหตั้งแตบาทแรก 

 ค.  ความรับผิดสวนแรก (First Loss) คือ เง่ือนไขใหผูเอาประกันภัยสามารถทําประกันภัย
ต่ํากวามูลคาท้ังหมดของทรัพยสินท่ีมีอยู ณ สถานท่ีเอาประกันภัย โดยบริษัทจะไมใชหลักการเส่ียง
ภัยในกรณีท่ีทรัพยสินเกิดความเสียหาย 

3.2.2  กฎหมายเฉพาะ 
3.2.2.1  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 
แนวความคิดการคุมครองผูบริโภค  
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 เปนกฎหมายมหาชนมีการกําหนดมาตรการ

ปองกัน มีวัตถุประสงคในการใหความคุมครองสิทธิประโยชนของผูบริโภค กําหนดสิทธิของ
ผูบริโภคที่จะไดรับการคุมครองไว กําหนดหนาท่ีของผูประกอบธุรกิจเพื่อใหความเปนธรรมแก
ผูบริโภคเพื่อปองกันความเสียหายอันเกิดจากการบริโภคสินคาหรือบริการ เนื่องจากปจจุบัน          
การเสนอสินคาและบริการตางๆตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากข้ึน ผูประกอบธุรกิจการคาและ              
ผูประกอบธุรกิจไดนําวิชาการทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการสงเสริมการขายสินคา
และบริการ ซ่ึงการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะเสียเปรียบเพราะผูบริโภคไมอยู            
ในฐานะท่ีทราบภาวะตลาดและความเปนจริงเกี่ยวกับคุณภาพ ราคาสินคาและบริการตางๆไดอยาง
ถูกตองทันทวงที นอกจากนั้นในบางกรณีแมจะมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยการ
กําหนดคุณภาพราคาของสินคาและบริการอยูแลวก็ตาม แตการท่ีผูบริโภคแตละรายจะไปฟอง
ดําเนินคดีกับผูประกอบการคาหรือผูประกอบธุรกิจเม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภคยอมเสียเวลา
และคาใชจายในการดําเนินคดี บางกรณีก็ไมอาจระงับหรือยับยั้งการกระทําท่ีจะเกิดความเสียหายแก
ผูบริโภคไดทันทวงทีสมควรท่ีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเพื่อความเปนธรรมตาม
สมควร ตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐท่ีเหมาะสมเพื่อตรวจตรา ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงาน
สวนตางๆในการใหความคุมครองผูบริโภค โดยการปรับหลักกฎหมายความศักดิ์สิทธิแหงการแสดง
เจตนา(Freedom of Will) หลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of  Contract) และหลักความรับผิด
ในทางละเมิดซ่ึงใชบทสันนิษฐานความรับผิด (Presumption of Fault) 47 

                                                           
47 ธีรวัฒน  จันทรสมบูรณ. (2546). กฎหมายคุมครองผูบริโภค.  
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 57 วรรคหน่ึง บัญญัติวา"สิทธิของ
บุคคลซ่ึงเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ"  
 ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ใหนิยาม "ผูบริโภค" หมายความวา ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการ
จากผูประกอบธุรกิจหรือผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ือสินคา
หรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ            
แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม จากหลักกฎหมายดังกลาวบุคคลที่เปนผูบริโภคจะเปนบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได และมีขอพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค ดังนี้ สิทธิท่ีจะไดรับ
ขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาบริการ(right to be 
informed) สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ (right to choose) สิทธิท่ีจะไดรับความ
ปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ (right to) สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 
(right to fair contract) และสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย (right to be heard) 48 
 การคุมครองผูบริโภคดานการประกันภัย 
  ในสมัยกอนการคาและเศรษฐกิจของโลกยังไมมีความสลับซับซอนมาก กระบวนการผลิต
สินคาและบริการยังเปนแบบงายๆ แนวคิดในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยต้ังอยูบนความ
มีอิสระและเสรีภาพของบุคคลในการดํารงชีพเทาเทียมกัน ความเทาเทียมหรือความเสมอภาคตาม
หลักประชาธิปไตยนั้นยังผลใหระบบเศรษฐกิจแบบเสรี(Laissez-Fair) เกิดข้ึนโดยสมมติฐานวา
มนุษยทุกคนมีความสามารถในการตัดสินใจในการเลือกบริโภคสินคาหรือบริการเทากัน รัฐจะไมเขา 
แทรกแซงเสรีภาพในการตัดสินใจของเอกชน เกิดหลักกฎหมายในการซ้ือขาย”ผูซ้ือตองระวัง” 
(Caveat Emptor หรือ Let The Buyer Beware) แตหากพิจารณาจากสถานการณทางเศรษฐกิจโลก
ปจจุบันแลว จะพบวาระบบเศรษฐกิจแบบเสรี(Laissez-Fair) ซ่ึงเปนระบบที่เปดโอกาสใหมีการ
แขงขันเต็มท่ีโดยรัฐจักไมเขาไปเกี่ยวของในการจัดการธุรกิจ เวนแตการวางกฎหรือระเบียบเพื่อ
ประโยชนในการดํารงไวซ่ึงความปลอดภัยแหงรัฐนั้น มิไดเอ้ืออํานวยความยุติธรรมใหเกิดข้ึนใน
ระหวางผูผลิต และผูบริโภคเทาท่ีควร  ดวยเหตุท่ีผูบริโภคไมมีอํานาจตอรอง ระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีนิยมจะกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม ก็ตอเม่ือผูผลิตและผูบริโภคตางมีอํานาจและความ
เขมแข็งเทากัน49 ดังนั้น หลักกฎหมายสัญญาของผูบริโภคจึงแตกตางจากกฎหมายสัญญาระหวาง
บุคคลธรรมดา หรือในทางละเมิดก็กําหนดใหผูประกอบธุรกิจรับผิดชอบตอผูบริโภคมากข้ึน             
หลักกฎหมายท่ีวา “ผูซ้ือตองระวัง” จึงไมเหมาะตอสภาพการณปจจุบันอยางเห็นไดชัดจนผล
กลายเปนการกลับหลักเดิมท่ีวา “ผูซ้ือตองระวัง” มาเปน “ผูขายตองระวัง” (Let The Seller Beware) 

                                                           
48 แหลงเดิม 
49 สุษม ศุภนิตย.(2546).คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค.หนา 1- 5. 
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  สําหรับผูบริโภคสวนใหญ ผลิตภัณฑประกันภัยเปนส่ิงท่ียากตอการทําความเขาใจ 
ในขณะท่ีบริษัทผูรับประกันภัยและคนกลางประกันภัยไมวาจะเปนตัวแทนประกันภัย หรือนายหนา
ประกันภัย หรือผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย  มีความรูดานประกันภัย
มากกวาผูเอาประกันภัยซ่ึงเปนผูบริโภคอยางมาก  อีกท้ังยังมีผูประกอบการสวนหนึ่งไมสุจริตขาด
คุณธรรมและจริยธรรม คิดเฉพาะผลประโยชนสวนตัวจนทําใหเกิดชองวางของปญหาความเดือดรอน
ระหวางผูขายผลิตภัณฑกับผูบริโภค ตลอดจนธุรกิจประกันภัยเกี่ยวของกับผลประโยชนหรือสวนได
เสียของชนหมูมาก เขาลักษณะการคาอันกระทบถึงความปลอดภัยผาสุกแหงสาธารณชน ดังนั้น            
การประกอบธุรกิจประกันภัยซ่ึงดําเนินการโดยเอกชนจึงตองถูกควบคุมดูแลโดยหนวยงานของรัฐ 
เพ่ือดูแลรักษาสิทธิประโยชนของประชาชน ผูเอาประกันภัยและบุคคลที่เกี่ยวของซ่ึงเปนผูบริโภค 
โดยมีสาระสําคัญดังนี้50  

(1) กรมธรรมประกันภัย บริษัทประกันภัยสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย
เพื่อเปนหลักฐานวา บริษัทตกลงรับประกันภัยผูเอาประกันภัยแลว โดยแบบและขอความแหง
กรมธรรมประกันภัยรวมท้ังเอกสารแนบทาย  บริษัทจะกําหนดขึ้นดวยความเห็นชอบของ                 
นายทะเบียนถาบริษัทออกกรมธรรมประกันภัยโดยแบบและขอความในกรมธรรมประกันภัยนั้น 
มิไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน กฎหมายกําหนดใหสิทธิผูเอาประกันภัยเลือกใหบริษัทตองรับ
ผิดตามกรมธรรมประกันภัยท่ีบริษัทออกให หรือจะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียก็ไดและใหบริษัท
คืนเบ้ียประกันภัยท้ังส้ินที่ไดชําระไวแลวแกผูเอาประกันภัยในการนี้บริษัทมีโทษปรับไมเกิน            
หนึ่งแสนบาท(พระราชบัญญัติประกัน วินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 29,90 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ.2535 มาตรา 29,95) 

(2) อัตราเบ้ียประกันภัย เปนราคาสินคาท่ีบริษัทประกันภัยกําหนดข้ึนและเรียกเก็บจาก                 
ผูเอาประกันภัย ในการท่ีบริษัทตกลงรับประกันภัยและใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย
แกผูเอาประกันภัย เพื่อคุมครองผูบริโภคมิใหมีการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีไมเปนธรรม 
กฎหมายจึงใหอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีบริษัทกําหนดข้ึนนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
กอน และบริษัทอาจรองขอหรือนายทะเบียนเห็นสมควรยอมมีอํานาจส่ังใหเปล่ียนอัตราใหมได           
แตอยางไรก็ตามอัตราใหมไมมีผลกระทบกระเทือนกรมธรรมประกันภัยท่ีไดกําหนดอัตราเบ้ีย
ประกันภัย โดยนายทะเบียนใหความเห็นชอบแลว(พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา
30,90 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ .2535 มาตรา 30, 95 ) 

(3) การเก็บเบ้ียประกันภัย เพ่ือมิใหการเก็บเบ้ียประกันภัยจากผูเอาประกันภัยนําสง บริษัท
ประกันภัยลาชาหรือไมนําสงบริษัทและบริษัทนํามาเปนขอกลาวอางปฏิเสธความรับผิดวา มิใชบุคคล

                                                           
50 องอาจ เหลาพานิช . (2534, มกราคม-มีนาคม). “ธุรกิจประกันภัยกับการคุมครองผูบริโภค.” วารสารการ

ประกันภัย, ปที่ 10, เลมที่ 1, ฉบับที่ 61. หนา 29-36. 
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ท่ีบริษัทมอบหมายการกระทํานั้นไมมีผลผูกพันบริษัทแตอยางใด ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแก              
ผูเอาประกันภัย กฎหมายจึงกําหนดหามมิใหบริษัทประกันภัยตั้งหรือมอบหมายบุคคลอ่ืนนอกจาก
ตัวแทนประกันภัย นายหนาประกันภัย หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการรับเงินเปน
ผูรับชําระเบี้ยประกันภัย(พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 31(16), 88 และ
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 มาตรา 33(12), 93)  

(4) การโฆษณา เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคกฎหมายจึงตองควบคุมการโฆษณาของ
บริษัทโดยกําหนดหามมิใหบริษัทการะทําการโฆษณาจูงใจอันเปนเท็จหรือเกินความเปนจริง
เกี่ยวกับบริษัทหรือธุรกิจประกันภัย หากฝาฝนมีโทษปรับกรรมการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของบริษัทนั้น ไมเกินปรับไมเกินหาแสนบาท และถาเปนกรณีการกระทําความผิด
ตอเนื่องใหปรับอีกไมเกินวันละสองหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝน เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิได          
มีสวนในการกระทําความผิดของบริษัทนั้น (พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 
31(15), 88 และพระราช บัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 มาตรา 33(14),93)  
  (5) การจายคาสินไหมทดแทนหรือจํานวนเงินเอาประกันภัยหรือคืนเบ้ียประกันภัย 
เพื่อใหผูเอาประกันภัยไดรับการปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยโดยรวดเร็ว การชดใชคาสินไหมทดแทน
หรือการจายเงินผลประโยชนตามสัญญาประกันภัย เปนสวนท่ีสําคัญยิ่งของธุรกิจประกันภัย  ดังนั้น
เพื่อคุมครองผูบริโภคกฎหมายจึงกําหนดโทษบริษัทไวอยางรุนแรง ในกรณีบริษัทประวิงการจาย           
คาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินเอาประกันภัย หรือคืนเบ้ียประกันภัย โดยไมมีเหตุอันสมควรซ่ึง
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และถาการกระทําความผิดตอเนื่อง ใหปรับอีกไมเกินวันละ
สองหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู  อีกท้ังใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยของบริษัทได(พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 
มาตรา 36,88 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 มาตรา 37,93) 
 3.2.2.2  พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ.2540 
  แนวความคิดเก่ียวกับขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม 
  โดยเหตุท่ีการตกลงทําสัญญาในปจจุบันจะอยูในรูปแบบของสัญญาสําเร็จรูป หรือสัญญา
มาตรฐานเปนสวนใหญ  โดยคู สัญญาฝายหน่ึงซ่ึงเปนผู มี อํานาจทางเศรษฐกิจหรือความรู
ความสามารถทางเทคโนโลยีเหนือกวาเปนผูกําหนดขอสัญญาตางๆไวลวงหนา เพื่อใชแกคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งท่ีจะตองเขามาทําสัญญาดวย สัญญาท่ีเกิดจากความตกลงดังกลาวนี้ แมจะเปนความสมัครใจ
ไมมีการขมขู สําคัญผิดหรือกลฉอฉล ท่ีจะทําใหสัญญานั้นเปนโมฆะ หรือโมฆียะ แตเปนความสมัคร
ใจท่ีจํายอมตองตกลงในลักษณะท่ีไมมีอํานาจตอรองท่ีเทาเทียมกันในระหวางคูสัญญา จึงทําใหเกิด
ปญหาขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมและแนวความคิดในการคุมครองคูสัญญาท่ีเสียเปรียบจากขอสัญญาท่ี
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ไมเปนธรรม51 โดยการปรับหลักสุจริต หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หลักการตีความการแสดงเจตนา การตีความสัญญา และหลักการตีความใหเปนคุณแกผูตอง
เสียเปรียบในมูลหนี้  
  สําหรับเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ.2540 
เนื่องจากหลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมหรือสัญญาท่ีใชบังคับอยูมีพื้นฐานมาจากเสรีภาพของ
บุคคล ตามหลักของความศักดิ์สิทธ์ิของการแสดงเจตนา รัฐจะไมเขาแทรกแซงแมวาคูสัญญาฝาย
หนึ่งไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหน่ึง เวนแตจะเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมายหรือขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แตในปจจุบันสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป ทําใหผูซ่ึง
มีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจเหนือกวาถือโอกาสอาศัยหลักดังกลาวเอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายหน่ึง 
ซ่ึงมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจดอยกวาอยางมากซ่ึงทําใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุข         
ในสังคม รัฐจึงกําหนดกรอบของการใชหลักความศักดิ์สิทธ์ิของการแสดงเจตนาและเสรีภาพของ
บุคคล เพื่อแกไขความไมเปนธรรมและความไมสงบสุขในสังคม โดยกําหนดแนวทางใหแกศาล
เพ่ือใชในการพิจารณาวาขอสัญญาหรือขอตกลงใดท่ีไมเปนธรรม และใหอํานาจแกศาลที่จะส่ังให
ขอสัญญาหรือขอตกลงท่ีไมเปนธรรมนั้นมีผลใชบังคับเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควรแกกรณี52 
  ขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมในสัญญาประกันภัย 
   มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ.2540 
  "ผูบริโภค" หมายความวา ผูเขาทําสัญญาในฐานะ......ฯลฯ.....ผูเอาประกันภัย หรือผูเขาทํา               
สัญญาอ่ืนใดเพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยสิน บริการ หรือ ประโยชนอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน ท้ังนี้ การเขาทํา
สัญญานั้นตองเปนไปโดยมิใชเพื่อการคา...........  
  "ผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ"หมายความวาผูเขาทําสัญญาในฐานะ.ผูรับประกันภัย 
หรือผูเขาทําสัญญาอ่ืนใด เพ่ือจัดใหซ่ึงทรัพยสิน บริการ หรือประโยชนอ่ืนใด ท้ังนี้ การเขาทําสัญญา
นั้นตองเปนไปเพื่อการคาทรัพยสิน บริการ หรือประโยชนอ่ืนใดนั้น เปนทางคาปกติของตน 
  "สัญญาสําเร็จรูป" หมายความวาสัญญาท่ีทําเปนลายลักษณอักษรโดยมีการกําหนด            
ขอสัญญาท่ีเปนสาระสําคัญไวลวงหนา ไมวาจะทําในรูปแบบใด ซ่ึงคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดนํามาใช
ในการประกอบกิจการของตน 
  สัญญาประกันภัยเปนสัญญาท่ีทําข้ึนระหวางบุคคลสองฝายท่ีไมเทาเทียมกันมีความแตกตาง 
ดานความรู ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และเปนสัญญาท่ีทําข้ึนระหวางบริษัทผูรับประกันภัยกับ

                                                           
51 ดาราพร ถิระวัฒน. (2542) กฎหมายสัญญา:สถานะใหมของสัญญาปจจุบันและปญหาขอสัญญาที่ไมเปน

ธรรม (ฉบับพิมพครั้งท่ี 2 แกไขเพ่ิมเติม). หนา (7). 
52 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ.2540. (2540, 16 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 

114, ตอนที่ 72 ก. หนา 46.  
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ประชาชนผูเอาประกันภัย โดยมิไดเกิดจากการเจรจาตอรองกันในระหวางคูสัญญา แตเปนขอสัญญา
ท่ีเกิดจากบริษัทผูรับประกันภัยซ่ึงมีอํานาจทางเศรษฐกิจสูงกวาเปนฝายกําหนดขึ้นโดยลําพังและ
ประชาชนผูเอาประกันภัยซ่ึงมีอํานาจในทางเศรษฐกิจดอยกวาเขาผูกนิติสัมพันธดวยจะตองรับ            
ขอสัญญาท้ังหมดตามท่ีบริษัทผูรับประกันภัยท่ีมีอํานาจทางเศรษฐกิจสูงกวากําหนดไว จากคํานิยาม
ดังกลาว“ผูเอาประกันภัย” ถือวาเปนผูบริโภค “ผูรับประกันภัย” ถือวาเปนผูประกอบธุรกิจการคา
หรือวิชาชีพและ“สัญญาประกันภัย”  เปนสัญญาสําเร็จรูป (Adhesion Contract) หรือสัญญามาตรฐาน 
(Standard Form Contract ) คือ มีขอตกลงคุมครอง ขอยกเวน ขอบังคับและขอเง่ือนไขท่ีชัดเจนอยู
ในขณะทําสัญญาและตกอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ.2540  
  เม่ือสัญญาประกันภัยเปนสัญญาท่ีเขาหลักเกณฑของขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมเพราะสัญญา
ประกันภัยสวนใหญจะเปนสัญญาสําเร็จรูป แมกรมการประกันภัยในฐานะผูมีหนาท่ีในการกํากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัย จะใหความคุมครองผูบริโภคดานประกันภัยไดเขามาดูแลเร่ืองแบบและ
ขอความแหงกรมธรรมประกันภัย ตลอดจนอัตราเบ้ียประกันภัยที่บริษัทผูรับประกันภัยจะใชกับ            
ผูเอาประกันภัย โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกอน53ก็ตาม หากยังคงปรากฏ
ขอความท่ีคูสัญญาไมไดรับความเปนธรรม คูสัญญาก็สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
ในพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ.2540 ได อยางไรก็ตามแมปจจุบันไดมี
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ในดานสัญญาและพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไม
เปนธรรม พ.ศ.2540 ออกมาเพ่ือแกไขขอสัญญาท่ีไมแนนอนและควบคุมการทําสัญญาบางประการ
ของผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เพ่ือคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมกวาเดิม เนื่องจาก
บทบัญญัติกฎหมายยังไมมีประสิทธิภาพในการเยียวยาคุมครองผูบริโภคนั่นเอง 
  ขอเปรียบเทียบกฎหมายคุมครองผูบริโภคและพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไม            
เปนธรรม พ.ศ.2540 
  (1)  กฎหมายวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ.2540 คนท่ีมีอํานาจในการใชดุลยพินิจ คือศาล 
ถาเปนกฎหมายคุมครองผูบริโภค คนท่ีมีอํานาจในการใชดุลยพินิจคือคณะกรรมการวาดวยขอสัญญา 
  (2)  กฎหมายวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม เปนเร่ืองการใหความคุมครองคูสัญญาที่เปน
คูความ แตถาเปนกฎหมายคุมครองผูบริโภคจะใหความคุมครองและความเปนธรรมกับผูบริโภค 
  (3  กฎหมายวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม ศาลมีอํานาจในการใชดุลยพินิจไดทุกเร่ือง              
ทุกสัญญาท่ีมีการพิพาทฟองรองกันถึงศาล โดยวินิจฉัยวาถาขอตกลงใดในสัญญาท่ีไมเปนธรรมแลว 
จะวินิจฉัยใหความเปนธรรมสมควรแกกรณี แตกฎหมายคุมครองผูบริโภคเปนเร่ืองสัญญาเปน          
เร่ืองไป ตามท่ีคณะกรรมการวาดวยสัญญาเปนผูกําหนด ไมใชเร่ืองท่ีจะคุมไดทุกเร่ืองเหมือนกับ
กฎหมายวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม 

                                                           
53 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535, มาตรา 30. และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535,  มาตรา 29. 
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  3.2.2.3  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ 
  หลักการท่ัวไป 
 ดวยเหตุท่ีปจจุบันมีวิชาชีพหลายสาขาและมีการควบคุมโดยกฎหมาย ซ่ึงวิชาชีพตางๆ
เปนผลจากการแบงงานของสมาชิกของสังคมออกเปนกลุมอาชีพหรือวิชาชีพตางๆข้ึน เพื่อพิทักษ
ผลประโยชนในวิชาชีพของตนและภาครัฐเห็นความสําคัญของกลุมวิชาชีพนั้นๆ จึงมีการออก
กฎหมายควบคุมวิชาชีพ เชน พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและผดุงครรภ พ.ศ.2528 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม 
พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ.2545 
พระราชบัญญัติสภาสถาปนิก พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 เปนตน กฎหมาย
ควบคุมวิชาชีพเหลานี้มีมาตรการในการควบคุมวิชาชีพ ดังนี้ 
  (1)  กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะประกอบวิชาชีพไว โดยมีบทบัญญัติกําหนดใหผูมีสิทธิ
ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตไดนั้นตองมีคุณสมบัติและความรูตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงสวนใหญ
กําหนดใหตองเปนผูผานการศึกษาในสาขาวิชาชีพนั้น มาโดยมีปริญญาหรือประกาศนียบัตรเปน
หลักฐาน 
  (2)  กําหนดใหมีการข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตสําหรับวิชาชีพข้ึน ซ่ึงทําใหสามารถตรวจสอบ
ปริมาณผูท่ีข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตได ทําใหการควบคุมดูแลความประพฤติหรือจริยธรรมในหมู 
ผูประกอบวิชาชีพทําไดแนนอน 
  (3)  จัดต้ังหรือกําหนดองคการควบคุมการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงองคกรท่ีทําหนาท่ีควบคุมการประกอบ
วิชาชีพท่ีกําหนดตามกฎหมายมีช่ือวา“สภาวิชาชีพ” 
  (4)  กําหนดใหมีหนาท่ีสอดสองดูแลความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพและมีอํานาจใน
การสอบสวนผูท่ีถูกกลาวหาวาประพฤติตนละเมิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ รวมท้ังลงโทษผูประกอบวิชาชีพ 
เชน การส่ังพักใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
  (5)  กําหนดใหผูท่ีไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตองปฏิบัติตามมารยาท
แหงวิชาชีพ หรือจริยธรรมแหงวิชาชีพ ซ่ึงจะกําหนดไวท่ีกฎขอบังคับของสภาวิชาชีพนั่นเอง 
  มาตรการในการควบคุมวิชาชีพ 
  การควบคุมการประกอบวิชาชีพในประเทศไทยกฎหมายจําแนกความรับผิดไวสองประเภท 
คือ ความรับผิดทางวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพและความรับผิดในทางอาญาของผูประกอบวิชาชีพ
โดยองคกรควบคุมผูประกอบวิชาชีพดังกลาว มีอํานาจลงโทษเฉพาะผูกระทําความผิดทางวินัยและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพเทานั้น คือ การส่ังพักใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต สวนความรับผิด
ทางอาญาน้ันกฎหมายกําหนดโทษอาญา สําหรับบุคคลท่ีมิไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน                 
ผูประกอบวิชาชีพ54 

                                                           
54 ศินีนาถ เกียรติกังวาฬไกล. (2532). ความรับผิดทางละเมิดของผูประกอบวิชาชีพ. หนา 57-61. 
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  ธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจท่ีตองยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(Professional ethics or Professional conduct)55 ตลอดจนหลักสุจริตอยางยิ่งเปนหลักคํ้าจุนใหธุรกิจ
ประกันภัยสามารถดําเนินธุรกิจไปดวยความเรียบรอย การกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยโดยบัญญัติ
กฎหมายเฉพาะเพ่ือใหผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกนัภยัมีการประกอบวชิาชีพ
เหมือนผูประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ เนื่องจากหลายประเทศถือวาผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยเปนผูประกอบวิชาชีพท่ีตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเชนเดียวกัน ดังนั้น 
เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยท่ีมี
ความจําเปนตอธุรกิจประกันภัยมากข้ึน ประเทศไทยจึงควรยกรางกฎหมายในการกํากับดูแล สงเสริม 
ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ซ่ึงผูเขียนจะไดศึกษาวิเคราะหถึงรูปแบบของ
แตละประเทศท่ีไดกลาวมาแลววาสามารถนํามาประยุกตหรือนํามาเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุง
กฎหมายหรือไมอยางไร และจะไดกลาวรายละเอียดในบทตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

55 ประสิทธ์ิ โฆวิไลกุล. เลมเดิม. หนา 94. 
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สืบหาขอเท็จจริง 

สํารวจความเสียหายและประเมิน

เจรจาคาสินไหมทดแทนเสียหาย 

การวาจางผูเช่ียวชาญ 

เสนอรายงานใหผูรับประกันภัย 

รวมในการบรรเทาความเสียหาย 

ตรวจสอบแลวถกูตอง 

ตรวจสอบแลวไมชัดเจน 

ผูเอาประกันภัยตองสงใบคํารอง 
แกผูรับประกันภัย 

ผูสํารวจภัย/ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน 

ตรวจสอบอีกครัง้/หาหลักฐานเพ่ิมเติม 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

ผูสํารวจภัย / ผูเจรจาตกตงคาสินไหมทดแทน           
ประกันภัย 

  (Insurance Surveyors and Adjusters)  

รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร 

แจงบริษัทผูรับประกันภัย 

เกิดเหตุ 
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ภาพท่ี 3.2 ขั้นตอนการดําเนินงานของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
 

 

ผูบริหารบริษัทประกันภัยอนุมัติจาย 

จายเงิน ปฏิเสธการจาย  
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บทที่ 4 
มาตรการทางกฎหมายในการกํากบัดูแล สงเสริม 

ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสนิไหมทดแทนประกันภัย 
 

กฎระเบียบเกี่ยวกับขบวนการท่ีจะนําไปสูการชดใชคาสินไหมทดแทนใหผูเอาประกนัภยั
หรือผูรับประโยชน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญาประกันภัยดวยความถูกตองและเท่ียงธรรม             
ในข้ันตอนการสํารวจวินาศภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทนของผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลง                
คาสินไหมทดแทนประกันภัย เปนหลักประกันประโยชนของการประกันภัยซ่ึงผูใชบริการพึงไดรับ
เปรียบเสมือนเปน“หัวใจ” ของธุรกิจประกันภัย หากแตปจจุบันประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติ
กฎหมายท่ีจะกํากับดูแลหรือควบคุมผูทําหนาท่ีผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยเปนการเฉพาะเชนเดียวกับในตางประเทศ ดวยเหตุนี้จึงไดศึกษามาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยของตางประเทศ ประกอบแนวทาง
ท่ีใชอยูในประเทศ กฎหมายเทียบเคียง และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการเสนอแนะ
มาตรการทางกฎหมายในการกํากับ ดูแล สงเสริมผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยในธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย ดังจะขอแยกวิเคราะหโดยลําดับ  
 
4.1  มาตรการกํากับดูแลอํานาจ 
 การดําเนินการของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเปนการเขา
ไปดําเนินการแทนผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือผูรับประกันภัย
ในการชี้ปญหาขอโตเถียงกันเกี่ยวกับความคุมครองหรือขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัย 
ตลอดจนสาเหตุความเสียหายหรือความสูญเสียและจํานวนคาเสียหายที่จําเปนจะตองนํามา
ประกอบการตัดสินพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทน ซ่ึงภารกิจเหลานี้ตองอาศัยบุคคลท่ีมีความรู 
ความสามารถและประสบการณเกี่ยวการประกันภัย ดังนั้นผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัย จึงเปนอาชีพท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชน การกํากับดูแลอํานาจของบุคคลดังกลาวให
ดําเนินการโดยมิใหเอารัดเอาเปรียบลูกคาผูใชบริการหรือผูเกี่ยวของอ่ืนๆ จึงเปนมาตรการทางกฎหมาย
ท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีสรางความเช่ือม่ันตอบุคคลเหลานั้นวาจะไดรับความคุมครองอยางเต็มท่ี ดังนี้ 
 
 

4.1.1 อํานาจทําการแทน 
 อํานาจทําการของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยอาจเกิดจาก           
การตกลงกันระหวางผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยกับลูกคาผูรับบริการ
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โดยระบุรายละเอียดไวในสัญญา หรืออาจมอบอํานาจใหทําการแทนโดยวิธีการอื่น ท้ังนี้ ตามมาตรา 797 
และมาตรา 807 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติให การมอบอํานาจทําการแทนอยูใน
ลักษณะอํานาจโดยชัดแจงหรืออํานาจโดยปริยาย ซ่ึงอํานาจโดยชัดแจงเปนอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมา
เปนลายลักษณอักษร วาจา และอํานาจโดยปริยาย เปนอํานาจกระทําการใดๆอันเปนรายละเอียด          
ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนเพื่อเปนทางสะดวกแกการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายนั้นโดยตรงใหสําเร็จ
ลุลวงไปได ในกรณีท่ีผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไดรับมอบหมายให
ทํากิจการแทนในเร่ืองเกี่ยวกับวิชาชีพท่ีทําอยู ก็ยอมมีอํานาจโดยปริยายท่ีจะทําการใดๆเกี่ยวกับ
กิจการนั้น ตามท่ีตนปฏิบัติอยูเปนปกติในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือใหงานน้ันสําเร็จลุลวงไป และ           
ถากิจการท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํามีธรรมเนียมประเพณีเปนพิเศษเกี่ยวกับกิจการนั้นโดยเฉพาะ 
ผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ยอมมีอํานาจโดยปริยายท่ีจะทําการนั้น
ตามธรรมเนียมประเพณีพิเศษ นอกจากนี้ ผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
อาจไดอํานาจภายหลังกระทําการเสร็จแลว โดยการใหสัตยาบันหรือการยอมรับการกระทําท่ีผานมา
ตามมาตรา 823 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ได 
  การมอบอํานาจใหทําการแทนดังกลาวจะตองมีการแตงต้ังหรือมอบอํานาจใหทําการแทน
เปนหนังสือ หรือมีหลักฐานเปนหนังสือหรือไม อยางไร จึงจะมีผลผูกพันทางกฎหมายตอผูเกี่ยวของ 
พิจารณาตามหลักประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 798 “กิจการอันใดทานบังคับไวโดย
กฎหมายวาจะตองทําเปนหนังสือการต้ังตัวแทนเพื่อกิจการนั้นก็ตองทําเปนหนังสือ กิจการอันใด
ทานบังคับไววาตองมีหลักฐานเปนหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการนั้นก็ตองมีหลักฐานเปน
หนังสือดวย” ประกอบกับมาตรา 867 วรรคแรกบัญญัติวา“สัญญาประกันภัยจะตองมีหลักฐานเปน
หนังสือลงลายมือช่ือฝายท่ีตองรับผิด หรือลายมือช่ือตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ จึงจะฟองรอง
บังคับคดีได” และสัญญาจางทําของมาตรา 587 “อันสัญญาจางทําของนั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง
เรียกวาผูรับจาง ตกลงจะทํางานส่ิงใดส่ิงหนึ่งจนสําเร็จใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูวาจาง และ
ผูวาจางตกลงจะใหสินจางเพื่อผลสําเร็จแหงการท่ีทํานั้น”  
  จากมาตรการทางกฎหมายดังกลาว จะเห็นวาการทําสัญญาประกันภัยกฎหมายบัญญัติให
ตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองรองบังคับคดีได การแตงต้ังบุคคลใดใหกระทําการแทนจึงตอง
มีหลักฐานเปนหนังสือดวย สวนสัญญาจางทําของเปนสัญญาท่ีมีคูสัญญาสองฝายคือผูวาจางกับ 
ผูรับจาง วัตถุประสงคของสัญญาคือ การท่ีผูรับจางตกลงจะทําการงานส่ิงใดส่ิงหนึ่งใหแกผูวาจาง         
จนเปนผลสําเร็จ และผูวาจางตกลงจะใหสินจางเพื่อผลสําเร็จการงานท่ีทํานั้น สัญญาจางทําของ           
จึงเปนสัญญาท่ีเกิดข้ึนโดยการแสดงเจตนาและสมบูรณโดยการแสดงเจตนาตกลงกัน ไมตองทําตาม
แบบและไมตองมีพยานหลักฐานแตอยางใด ก็ฟองรองบังคับคดีได(คําพิพากษาฎีกาท่ี1633/2525) 
เม่ือสัญญาจางทําของ ไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือหรือตองทําเปนหนังสือแลว การต้ังตัวแทน
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หรือมอบหมายใหบุคคลใดกระทําการแทน ก็ไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือหรือตองทําเปนหนังสือ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 798 ดวย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1646/2479)  
  นิติสัมพันธระหวางผูสํารวจภัยหรือผู เจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยกับ                 
ผูรับประกันภัย หรือผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือผูเสียหายตามสัญญาประกันภัยเห็นไดวา
คูสัญญามีความมุงหมายถึงความสําเร็จของงานโดยผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยมีความเปนอิสระในการทํางาน ไมอยูภายใตบังคับบัญชาของผูรับจางและใหไดรับ
สินจางตอบแทนผลสําเร็จของงานตามท่ีกลาวมาแลว ความผูกพันของคูสัญญาจึงอยูภายใต
บทบัญญัติกฎหมายลักษณะจางทําของ มิใชสัญญาจางแรงงาน เนื่องจากสัญญาจางแรงงานลูกจาง
ตองทําการงานใหนายจางตามทางการท่ีจาง โดยลูกจางตองอยูในบังคับบัญชาของนายจาง  ดังนั้น 
การแตงต้ังหรือการมอบอํานาจใหทําการแทนผูวาจาง จึงไมตองทําเปนหนังสือหรือมีหลักฐานเปน
หนังสือก็มีผลผูกพันผูวาจางในทางปฏิบัติเร่ืองการแตงต้ังหรือมอบอํานาจใหผูสํารวจภัยหรือผูเจรจา 
ตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยทําการแทนโดยทําเปนหนังสือหรือมีหลักฐานเปนหนังสือ
หรือไม มักจะไมเกิดข้ึน  
  อยางไรก็ตาม ขอบอํานาจทําการแทนของผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัย จะตองปฏิบัติตามคําส่ังและกระทําการภายในขอบอํานาจท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัด  
ในกรณีท่ีไมไดรับมอบหมายโดยชัดแจงจะตองกระทําการไปตามปกติทางการคาหรือธุรกิจนั้น                 
ตามมาตรา 807 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “ตัวแทนตองทําการตามคําส่ังแสดงออกชัด
หรือโดยปริยายของตัวการ เม่ือไมมีคําส่ังเชนวานั้น ก็ตองดําเนินการตามทางท่ีเคยทํากันมาในกิจการ
คาขายอันเขาใหตนทําอยูนั้น” ประกอบกับมาตรา 823 วรรคแรก “ถาตัวแทนกระทําการอันใดโดย
ปราศจากอํานาจก็ดี หรือทํานอกเหนือขอบอํานาจก็ดี ทานวายอมไมผูกพันตัวการ เวนแตตัวการจะ
ใหสัตยาบันแกการนั้น” และในกรณีการเชิดบุคคลใดเปนผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยไมวาจะเปนเร่ืองกระทําการเกินขอบอํานาจท่ีไดใหไวอยางชัดแจง หรือเปนกรณีท่ี
ไมมีอํานาจท่ีจะกระทําการเลยก็ตาม เพื่อรักษาประโยชนของบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต
ตามหลักกฎหมายปดปาก จึงหามมิกลาวอางหรือปฏิเสธขอความหรือการกระทําอันเปนผลมาจาก
การกระทํานั้นดวย เนื่องจากถือเอาการกระทําตอบุคคลภายนอกเปนเกณฑ  
  ดังนั้น การทําเกินขอบอํานาจใหทําการแทนของผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยจึงมีผลผูกพันตามกฎหมายจะกลาวอางวาเปนการกระทําเกินขอบอํานาจท่ี
มอบหมายไวโดยชัดแจงไมได ซ่ึงนับวาเอ้ืออํานวยประโยชนแกบุคคลที่เกี่ยวของเปนอยางยิ่ง 
  จากการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย
ของประเทศตางๆในบทท่ี 3 ไมวาจะเปนกฎหมายแคนาดา Insurance Adjusters, Agents and Brokers 
ACT (2005) และInsurance Adjusters, Agents and Brokers Regulations กฎหมายมาเลเซีย Insurance 
Act 1996 กฎหมายญ่ีปุนThe Automobile Insurance Rating Association of Japan) ภายใตกฎหมาย  
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The Law Concerning Non-Life Insurance Rating Organization 1948 และกฎหมายจีน Regulation 
Governing Insurance Surveyor (2003 .12 .08. Amended) จะเห็นวาในแตละประเทศนั้นมีการเรียกช่ือ 
“ผูสํารวจภัย” หรือ “ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย” แตกตางกันไป ซ่ึงในเร่ืองนี้เม่ือ
วิเคราะหคํานิยามและบทบาทตามตัวบทกฎหมายแลว บุคคลดังกลาวมีความหมายคอนขางจะกวาง คือ 
บุคคลท่ีมีอํานาจสํารวจสาเหตุของภัย ประเมินความเสียหาย รายละเอียดของความสูญเสียหรือความ
เสียหาย สรุปจํานวนความเสียหายแทจริงและเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนใหกับผูรับประกันภัย 
หรือ         ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือผูเรียกรองคาเสียหายภายใตสัญญาประกันภัย มี
อิสระในการทํางานไมข้ึนกับผูวาจางโดยเฉพาะและมีอํานาจดําเนินการแทนคูสัญญา คือ ผูเอา
ประกันภัยหรือผูรับประกันภัย หรือท้ังสองฝายในขณะเดียวกันก็ได โดยบทบัญญัติสวนใหญ
ครอบคลุมท้ังผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย นิติสัมพันธระหวางผูสํารวจ
ภัยหรือผูเจรจาตกลง             คาสินไหมทดแทนประกันภัยกับ    ผูวาจางตามกฎหมายตางประเทศจึงมี
ลักษณะสัญญาจางทําของเชนเดียวกับกฎหมายไทย 
  อยางไรก็ตาม ระบบการกํากับดูแลในแตละประเทศอาจมีความแตกตางกันในรายละเอียด
ปลีกยอยบาง แตบทบัญญัติกฎหมายของแตละประเทศตางมุงท่ีวัตถุประสงคอยางเดียวกันนั่นคือ 
การคุมครองผูบริโภคเปนสําคัญ โดยประเทศที่ระบบการประกันภัยไดรับการพัฒนาแลว อาทิเชน 
ประเทศแคนาดา ประเทศญ่ีปุนและประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน จะมีบทบัญญัติของผูสํารวจ
ภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยแยกตางหากจากกฎหมายประกันภัยสวนอ่ืน จึงทําให
มีเนื้อหาท่ีชัดเจนครอบคลุมอํานาจหนาท่ีของบุคคลดังกลาวไดเปนอยางดี 
  ท้ังนี้ ตามกฎหมายญ่ีปุนมีสาระสําคัญเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแล
อํานาจทําการแทนของผูสํารวจภัยแตกตางจากประเทศอ่ืน เนื่องจากผูสํารวจภัยมิไดเกิดจากการตกลง
กันของคูสัญญาระหวางผูวาจางกับผูรับจาง ซ่ึงกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับอํานาจของผูสํารวจภัยไว
ในสัญญาหรืออาจมีการมอบอํานาจใหกระทําการโดยทําเปนหนังสือหรือโดยวาจา หากแตการดําเนิน 
การสํารวจความเสียหาย ประเมินความเสียหาย และสรุปคาเสียหายพรอมรายงานจํานวนเงินท่ีตอง
ชดใชใหกับผูประสบภัยตามคูมือการประเมินความเสียหายในมาตรฐานเดียวกันนั้นเปนอํานาจของ 
สํานักงานสํารวจภัย(Claim Survey Office) โดยพนักงานสํารวจภัย (Claim Survey Officer) ซ่ึงจัดต้ังข้ึน
โดยสมาคมอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนตแหงประเทศญี่ปุน (The Automobile Insurance Rating 
Association of Japan) ภายใตกฎหมาย The Law Concerning Non-Life Insurance Rating Organization 
1948  ใหมีอํานาจทําการแทนบริษัทสมาชิก และบริษัทสมาชิกจะตองดําเนินการชดใชคาเสียหาย
ตามท่ีไดรับรายงานจากสํานักงานสํารวจภัย จะปฏิเสธความรับผิดโดยอางวา ผูสํารวจภัยไมมีอํานาจ
หนาท่ีหรือไมไดรับมอบหมายไมได จึงเห็นไดวาการทําการแทนดังกลาวมีผลผูกพันผูเกี่ยวของทุกฝาย
บริษัทสมาชิกจะตองถือปฏิบัติตามและไมมีการตอรองใดๆท้ังส้ิน มาตรการในการสํารวจภัยนี้สงผล
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ใหการชดใชคาสินไหมทดแทนในประเทศญ่ีปุนมีความชัดเจนแนนอน รวดเร็ว เกิดความเปนธรรม
แกประชาชนและผูเกี่ยวของทุกฝาย  
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนกฎหมายเอกชน กําหนดความสัมพันธระหวาง
เอกชนกับเอกชนในฐานะเทาเทียมกันโดยกฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของ
สาธารณะมิใชประโยชนสวนบุคคล อันเปนการปองกันความลมเหลวของการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยตามหลักทฤษฎีวาดวยประโยชนสาธารณะน้ัน เห็นวายังไมเพียงพอสําหรับการกํากับดูแล
ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยในขณะนี้ เนื่องจากในสภาพความเปนจริง
ผูท่ีดอยความรูความสามารถและโอกาสดานตางๆยอมแสวงหาผลประโยชนไดนอยกวาหรือ
เสียเปรียบ ผูที่มีความรู ความสามารถและโอกาสมากกวา กิจการท่ีใหญโตสามารถท่ีจะกําหนด          
ขอสัญญาไดตามใจชอบทําใหคูสัญญาเสียเปรียบไดงาย กอใหเกิดความไมเสมอภาคในการตอรอง 
  ฉะนั้น เพื่อมิใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบในการดําเนินกิจการหรือเพื่อประโยชน
สาธารณะน่ันเอง รัฐจึงจําเปนตองเขามาแทรกแซงโดยเห็นวา ควรจะริเร่ิมใหมีการจัดทําบทบัญญัติ
กํากับดูแล สงเสริม ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยข้ึนในประเทศไทย แมจะ
มีอุปสรรคทางภาครัฐซ่ึงขาดงบประมาณในการดําเนินการและยากท่ีจะไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ทางดานนี้ เนื่องจากยังไมเห็นความสําคัญของบุคคลกลุมนี้เทาท่ีควร และบริษัทประกันภัยเองอาจมี
ความเห็นวายังไมจําเปนท่ีจะกําหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีรัดกุมเพื่อกํากับดูแลบุคคลกลุมนี้ เนื่องจาก
บริษัทสามารถกํากับดูแลไดโดยตรงอยูแลวในฐานะท่ีตนเปนผูวาจาง แตอุปสรรคเหลานี้เห็นวา ยิ่งควร
ยกระดับและมีมาตรการกํากับดูแลบรรดาผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย
โดยเร็ว ตลอดจนใหมีการปรับปรุงบริษัทประกันภัยในเร่ืองการจายคาสินไหมทดแทนใหรวดเร็วและ
เปนธรรม เพื่อใหธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัยดําเนินไปในวิถีทางท่ีถูกตองตอไป 
  ในทางปฏิบัติการแตงตั้งหรือมอบอํานาจใหผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยกระทําการแทนมักจะไมมีปญหา แตในบางคร้ังอาจจะมีการกลาวอางวาการกระทําของ
ผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไมมีผลผูกพันเนื่องจากกระทําโดย
ปราศจากอํานาจหรือเกินขอบอํานาจและไมยอมรับผลการปฏิบัติงานนั้น อันเปนผลใหการจัดการ
เรียกรองสิทธิ(Claim) และการจายคาสินไหมทดแทนประกันภัยพบปญหายุงยาก เหตุการณนี้             
สรางอคติแกผูบริโภคตอธุรกิจประกันภัย ถึงแมพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 36 
กําหนดหลักเกณฑการกํากับการจายคาสินไหมทดแทน โดยหามมิใหบริษัทประวิงการจายคาสินไหม
ทดแทนหรือประวิงการคืนเบ้ียประกันภัยท่ีตองจายหรือคืนแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริต การกระทําหรือการปฏิบัติใดๆของบริษัทท่ี
จะถือวาเปนการฝาฝนนั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ซ่ึงบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวเปนการกําหนดขอบเขตท่ีถือวาเปนการประวิงการจายคาสินไหมทดแทน 
หากบริษัทประกันวินาศภัยรายใดฝาฝนมีบทลงโทษปรับไมเกินหาแสนบาทก็ตาม ดังนั้น ควรเพิ่ม
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บทบัญญัติเกี่ยวกบการกํากับดูแลผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยท่ีมี
หนาท่ีในการตรวจสอบอุบัติเหตุ ช้ีแจง เจรจา หรือตกลงเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทน เพื่อใหการดําเนินงาน
จายคาสินไหมทดแทนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ซ่ึงเปนมาตรการหน่ึงท่ีทําใหผูบริโภคมีความมั่นใจวา         
จะไดรับการคุมครองอยางเต็มท่ี 

4.1.2 อํานาจตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
การประกอบธุรกิจประกันภัยเปนการขายความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยซ่ึงภัยท่ี

ใหความคุมครอง อัตราเบ้ียประกันภัย และขอยกเวนท่ีไมใหความคุมครองจะปรากฏอยูในกรมธรรม
ประกันภัย โดยถอยคําภาษาที่ใชในกรมธรรมประกันภัยแตละรูปแบบมีลักษณะเปนศัพทเทคนิค
เฉพาะในกิจการประกันภัย และธุรกิจประกันภัยถือไดวาเปนการประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวกับความสงบ
เรียบรอยตลอดจนศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีผลตอเศรษฐกิจของประเทศและ
ประชาชนจํานวนมาก มิใชแตเฉพาะคูสัญญาท่ีมีนิติสัมพันธดวยกันเทานั้น ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง
คาสินไหมทดแทนประกันภัยมีความสําคัญตอธุรกิจประกันภัยเปนอยางมาก เนื่องจากการทุจริต            
ในการสํารวจความเสียหายหรือเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยโดยหวังเพียงผลประโยชน
จากผูวาจางยอมกอใหเกิดผลเสียหายตอธุรกิจประกันภัยในท่ีสุด 

  ปจจุบันการดําเนินธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยอยูภายใตประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 20 วาดวยการประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535          
พระราช บัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม 
พ.ศ.2540 หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลสงเสริมธุรกิจประกันภัยคือ   
กรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย โดยอธิบดีกรมการประกันภัยเปนผูรับผิดชอบบริหารงาน        
ในฐานะนายทะเบียนซ่ึงนายทะเบียนมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้ คุมครอง
สิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยและประชาชน กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย 
ตัวแทนและนายหนาประกันภัยเพื่อใหธุรกิจประกันภัยมีความม่ันคง อยูในขอบเขตกฎหมายและ
แนวทางท่ีกําหนดตามนโยบายของรัฐ สามารถทําหนาท่ีเปนสถาบันรับเส่ียงภัย และระดมเงินออม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยใหเจริญกาวหนาเปนประโยชนแก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ รวมท้ังใหมีศักยภาพพรอมสําหรับการแขงขันเม่ือเปดเสรี
ทางการคา  
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 บัญญัติใหอํานาจนายทะเบียนไวเปน            
การเฉพาะเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมาตรา 47           
ใหบริษัทตองจัดสงรายงานประจําปแสดงฐานะการเงินและกิจการของบริษัทสําหรับรอบปปฏิทิน 
ท่ีลวงมาแลวตอนายทะเบียน ตามแบบและรายงานที่นายทะเบียนกําหนดภายในหาเดือนนับแต        
วันส้ินปปฏิทิน ประกอบมาตรา 51 บัญญัติใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
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ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัท โดยเพื่อประโยชนในการตรวจสอบใหนายทะเบียน
และพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสํานักงานของบริษัทในระหวางเวลาทําการเพ่ือทราบ
ขอเท็จจริง เรียกเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ จากกรรมการ ผูจัดการ ท่ีปรึกษา พนักงาน หรือลูกจางของ
บริษัทและสอบถามบุคคลท่ีเกี่ยวของ หรือเขาไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจของบริษัท หรือสถานท่ี
ใดๆท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีสมุดบัญชี เอกสาร หรือดวงตรา หรือหลักฐานอ่ืนเกี่ยวกับกิจการ 
สินทรัพยและหนี้สินของบริษัท เพ่ือตรวจสอบหรือประเมินราคาทรัพยสินของบริษัท ในระหวาง
เวลาทําการหรือในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก ตลอดจนส่ังใหบริษัทหรือ
ผูเกี่ยวของธุรกิจของบริษัทสงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ หรือเรียกมาใหถอยคําหรือจะส่ังใหบุคคล
ดังกลาวยื่นคําช้ีแจงแสดงขอเท็จจริงตามท่ีตองการก็ได 
 พิจารณาอํานาจของนายทะเบียนในการตรวจสอบธุรกิจประกันภัยดังกลาวเห็นวา                           
กรมการประกันภัยเปนองคกรท่ีมีความสําคัญยิ่งในการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจประกันภัย                 
ท้ังระบบ แตอํานาจของนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีในปจจุบันไมเพียงพอท่ีจะกํากับดูแล
ธุรกิจประกันภัย เนื่องจากมีขอจํากัดในการเขาไปตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเกี่ยวกับการไดมาซ่ึงเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจเพราะบริษัทประกันภัยมีจํานวน
มาก พนักงานเจาหนาท่ีไมอาจติดตามตรวจสอบไดอยางใกลชิด ประกอบกับปจจุบันการจัดทํา
เอกสารหรือการจัดเก็บเอกสารไดเปล่ียนแปลงไปสูการจัดเก็บในคอมพิวเตอร ซ่ึงการตรวจสอบจะ
ทําไดงายข้ึนหากพนักงานเจาหนาท่ีมีประสบการณหรือความชํานาญ สามารถตรวจสอบเอกสาร
หรือหลักฐานตางๆ กอนจะมีการยักยายหรือขนยายหรืออาจถูกทําลายไปกอนได ปญหาดังกลาว         
จึงเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติของพนักงานเจาหนาท่ี ดังจะเห็นไดจากความลมเหลวในการ
ตรวจสอบกรณีบริษัทรัตนโกสินทรประกันภัย จํากัด และบริษัทพาณิชยการประกันภัยจํากัด            
ซ่ึงสงผลใหประชาชนไดรับความเสียหายอยางมหาศาล จึงทําใหเห็นวากฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน        
มีความลาชาและไมทันตอเหตุการณ 
   ดังนั้น เพื่อใหม่ันใจในสภาพทางการเงินของผูประกอบธุรกิจประกันภัยวาเปนจริง
ถูกตองมีระบบบริหารงานท่ีดี ถูกตองเหมาะสม ซ่ือสัตยสุจริต และเพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมของ         
ผูประกอบธุรกิจประกันภัยในการปฏิบัติตอผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน ความจําเปนท่ี
จะตองตรวจสอบการดําเนินการของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย
อยางใกลชิด ไมใหเกิดชองโหวในการทุจริต เชนเดียวกับการตรวจสอบธุรกิจประกันภัยประเภทอื่น
จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้ เพื่อเปนการคุมครองและรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัยและ
ผูเกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัยนั่นเอง 
 จากการศึกษากฎหมายตางประเทศ พบวา กฎหมายแคนา Insurance Adjusters, Agents and 
Brokers ACT (2005) และInsurance Adjusters, Agents and Brokers Regulations บัญญัติใหอํานาจ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย อยูภายใตการกํากับดูแล
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ของนายทะเบียนหรือผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังจากนายทะเบียน มีอํานาจตรวจสอบในเรื่องตางๆ
ท่ีสําคัญโดยเนนการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ เชน กรณีมีเหตุผลอันสมควรเช่ือวาบุคคลใดกระทํา
ละเมิดตอพระราชบัญญัติหรือกฎขอบังคับ หรือเช่ือวาบุคคลใดมีสวนพัวพัน หรือเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติท่ี ไมสมควร หรือกระทําการท่ีไมเหมาะสม ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังจากนายทะเบียนเขาไปใน
สถานท่ีเพื่อตรวจสอบและตรวจคน สมุดทะเบียนการประกอบธุรกิจ เอกสาร จดหมายธุรกิจและ
บันทึก รวมทั้งคัดลอกเอกสารดังกลาวตามความจําเปนซ่ึงนายทะเบียนหรือผูทรงคุณวุฒิเช่ือวา                
มีสวนเกี่ยวของกับการตรวจสอบ โดยอํานาจตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยนี้มีลักษณะคลายกับกฎหมายจีน Regulation Governing Insurance Surveyor 
(2003.12 .08. Amended) จะแตกตางกันเพียงแตกฎหมายจีนบัญญัติใหอํานาจตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูสํารวจภัยอยูภายใต การกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง และกําหนดระยะเวลาใหผูสํารวจภัย
จะตองเก็บรักษาเอกสารไวไมนอยกวา 5 ป 
 จึงกลาวไดวา ประเทศท้ังสองใหความสําคัญตอการกํากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเปนอยางยิ่ง ระบบการตรวจสอบนี้
ทําใหทราบถึงฐานะทางการเงินท่ีแทจริงของผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสํารวจภัยและการเจรจาตกลง 
คาสินไหมทดแทนประกันภัย สามารถเตือนใหทราบลวงหนาถึงฐานะทางการเงินไดวา ผูประกอบการ
รายใดมีความมั่นคงทางการเงินหรือไม ซ่ึงเห็นวาเปนวิธีการมิใหเกิดชองวางใหผูท่ีกระทําการ           
โดยไมสุจริตหรือหาประโยชนโดยมิชอบเขาไปหาผลประโยชนโดยวิธีการตางๆ ท่ีเปนผลเสียตอ
ธุรกิจประกันภัย  สงผลใหทราบความตองการและการพิจารณาปญหาตางๆของผูสํารวจภัยและผูเจรจา
ตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไดทันที 
  เม่ือพิจารณากฎหมายไทย มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลอํานาจตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยยังไมมีบทบัญญัตกิฎหมาย
ใดนํามาบังคับใชเพื่อการกํากับดูแลโดยตรง หากมีปญหาเกิดข้ึนจึงมีการนําเอากฎหมายตางๆ                    
ท่ีสามารถจะนํามาตีความปรับใชกับสภาพปญหาไดมาเปนแนวทางในการพิจารณา และมาบังคับใช
ในฐานะท่ีเปนหลักกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุงหมายเชน ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย หรือพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ซ่ึงกฎหมายเหลานั้นมิไดมีวัตถุประสงค
ครอบคลุมไปถึงผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยอยางเปนระบบ บางคร้ัง 
การนํากฎหมายเหลานั้นมาบังคับใชจึงตองประสบกับปญหาเปนประเด็นขอสงสัยวากฎหมายจะ
ยอมรับและใหอํานาจดวยหรือไม ซ่ึงไมเหมือนกับกฎหมายของตางประเทศ ทําใหสภาพปญหาของ
ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง คาสินไหมทดแทนประกันภัยในประเทศไทยไมอาจไดรับการปองกัน
และแกไขใหคล่ีคลายในทางท่ีดีได 
   นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2541 กําหนดขอบเขตใหความคุมครองผูบริโภคในเร่ืองสินคา
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หรือบริการท่ัวไปในกรณีท่ีไมมีกฎหมายใดบัญญัติไว ตามหลักเกณฑท่ัวไปเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภค มาตรา 21 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 วา “ในกรณีท่ี
กฎหมายวาดวยการใด ไดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลวใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวา
ดวยการนั้น และใหนําบทบัญญัติในหมวดน้ีไปใชบังคับไดเทาท่ีไมซํ้าหรือขัดดวยบทบัญญัติ
กฎหมายดังกลาว” ประกอบมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กําหนดสิทธิของผูบริโภคท่ีจะ
ไดรับความคุมครองดังนี้ สิทธิท่ีจะไดรับขาวสารรวมท้ังคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตองและเพียงพอ
เกี่ยวกับสินคาบริการ สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ สิทธิท่ีจะไดรับความ
ปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา และสิทธิท่ีจะ
ไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย พบวากฎหมายกําหนดมาตรการในการกํากับดูแล          
ผูประกอบธุรกิจโดยใหรัฐเขาไปแทรกแซงหรือจัดระเบียบ เพ่ือใหความเปนธรรมแกผูบริโภคและ
ปองกันความเสียหายอันเกิดจากการบริโภคสินคาหรือบริการ  การกําหนดคุณภาพการบริการดวย
การวางกฎหรือระเบียบซ่ึงต้ังอยูบนความสมดุลระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภคเทาท่ีจําเปน   
ซ่ึงเอ้ืออํานวยความยุติธรรมแกสังคมและปองกันความลมเหลวของการประกอบธุรกิจ สรางความ
ม่ันคงหรือเสถียรภาพของระบบประกันภัยไดระดับหนึ่ง แตกฎหมายดังกลาวมิไดบัญญัติ                 
การคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนพิเศษแตกตางจากกฎหมายท่ัวไปท่ีบัญญัติไวแลว และยังมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับการฟองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจเนื่องจากยอมเสียเวลาและคาใชจาย ฉะนั้น 
จึงไมอาจยับยั้งการกระทําท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที  และไมสามารถให         
ความคุมครองผูบริโภคไดสมบูรณ 
  กรณีดังกลาวนายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ ผูเช่ียวชาญพิเศษดานกฎหมายประกันภัยให
ความเห็นวา 1เพื่อความมั่นคงทางการเงินของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยใหบุคคลดังกลาวดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย ถูกตองตามหลักวิชาการประกันภัย และ
เพื่อใหดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม คุมครองประโยชนของผูเอาประกันภัยหรือ
ผูเกี่ยวของไดเต็มจํานวน ตลอดจนเพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุนและเสนอแนะใหผูสํารวจภัยและ
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเปนท่ีเช่ือถือของประชาชน จึงควรมีมาตรการทางกฎหมาย
กํากับดูแลบุคคลดังกลาวข้ึนในประเทศไทย ภายใตการตรวจสอบท่ีเหมาะสม และหากมีการฝาฝน
ควรจะมีมาตรการที่ใหผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยรับผิดทางแพงและ  
มีโทษทางอาญาดวย การท่ีกฎหมายใหอํานาจอยางกวางขวางน้ี จะทําใหเกิดความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงานและสามารถควบคุมการทุจริตทุกรูปแบบท่ีอาจเกิดข้ึนได  

                                                           
1 สรศักดิ์ ทันตสุวรรณ. ผูเช่ียวชาญพิเศษดานกฎหมายประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย. 

สัมภาษณ  13 ตุลาคม 2548. 
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  ผูเขียนไดวิเคราะหแลว เห็นวา มาตรการดังกลาวเปนส่ิงท่ีดีและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา          
ไมควรบัญญัติกฎหมายไปกํากับดูแลการบริหารงานท่ีเครงครัดมากเกินไป และในขณะเดียวกันควรมี
การสงเสริมดวย กลาวคือ ควรใหโอกาสแกผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกันภัยมากข้ึน ควรแนะนําประชาชนใหเห็นประโยชนจากการปฏิบัติงาน
ของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย เนื่องจากการดําเนินธุรกิจประกันภัย
จําตองอาศัยผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเปนส่ือกลางในการดําเนินการ
ดานการชดใชคาสินไหมทดแทนภายใตสัญญาประกันภัยจึงจําตองตรวจสอบการปฏิบัติงาน                
อยางใกลชิด 
 
4.2 มาตรการกํากับดูแลสิทธิ 
  เม่ือกลาวถึงสิทธิ ความหมายของคําวา “สิทธิ” ครอบคลุมไดกวางเพียงใดนั้น ตามผลของ          
คําพิพากษาฎีกาท่ี 124/2487 วางหลักพอสรุปไดวา สิทธิไดแก ประโยชนอันบุคคลมีอยู แตประโยชน
นั้นจะเปนสิทธิหรือไม ก็ตองแลวแตวาบุคคลอ่ืนมีหนาท่ีตองเคารพหรือไม ถาบุคคลอ่ืนมีหนาท่ีตอง
เคารพ ประโยชนนั้นก็เปนสิทธิ ไดรับการรับรองและคุมครองตามกฎหมาย จากลักษณะการทํางานของ
ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเปนคนกลางท่ีตองประสานระหวาง                      
ผูเอาประกันภัยหรือ ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือผูเสียหายกับผูรับประกันภัย หรือ             
ทําการแทนในกิจการเกี่ยวกับการสํารวจภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทนประกันภัยแทนลูกคา
ผูรับบริการ จึงกอใหเกิดสิทธิท่ีแยกไดเปนสองประเภทคือ สิทธิโดยท่ัวไปและสิทธิเฉพาะเร่ือง  
 4.2.1 สิทธิโดยท่ัวไป 

4.2.1.1  สิทธิในฐานะคูสัญญา 
 กรณีผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไดรับการแตงต้ังหรือ
มอบหมายจากลูกคาผูรับบริการใหเปนผูบริการทางดานประกันภัยเกี่ยวกับการสํารวจภัย หรือ
ประเมินความเสียหาย หรือเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยแลว ยอมกอใหเกิดสิทธิและ
หนาท่ีในระหวางคูสัญญาในมูลแหงหนี้อันเกิดแตสัญญาน้ัน ตามหลักนิติกรรมและสัญญาซ่ึงเปน
สิทธิท่ัวไปที่มีอยูไดแก สิทธิในฐานะคูสัญญา  
 สัญญาระหวางผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยกับผูวาจาง 
กอใหเกิดหนี้ ผูกพันคูสัญญาจําตองปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาและตองชําระหนี้ตอกัน                 
โดยคูสัญญาฝายเจาหนี้มีสิทธิเรียกใหคูสัญญาฝายลูกหนี้ปฏิบัติการชําระหนี้ และคูสัญญาฝายลูกหนี้
ตองปฏิบัติการชําระหนี้นั้นตามสัญญาโดยตรง หากการชําระหนี้โดยตรงไมอาจบังคับไดหรือ            
โดยสภาพของหนี้เอง คูสัญญาฝายเจาหนี้ยอมมีสิทธิท่ีจะฟองรองใหปฏิบัติการชําระหนี้ได โดยอยูใน
บังคับมาตรา 213 วรรคหน่ึงแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “ถาลูกหนี้ละเลยเสียไมชําระหนี้
ของตน เจาหนี้จะรองขอตอศาลใหส่ังบังคับชําระหนี้ก็ได เวนแตสภาพแหงหนี้จะไมเปดชองใหทํา
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เชนนั้นได” ซ่ึงสิทธิดังกลาวยอมผูกมัดคูสัญญาตลอดไปจนกวาสัญญานั้น จะไดเลิกกันดวยความตกลง
ยินยอมของคูสัญญาหรือเพราะเหตุท่ีมีกฎหมายบัญญัติวาสัญญาน้ันเปนอันเลิกกัน  
 ท้ังนี้ การไมไดรับชําระหนี้ตามสิทธิของตนและไดรับความเสียหาย ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 213 วรรคทายบัญญัติวา “อนึ่ง บทบัญญัติในวรรคท้ังหลายท่ีกลาวมากอนนี้                   
หากระทบกระทั่งถึงสิทธิท่ีจะเรียกรองเอาคาเสียหายไม” ประกอบกับมาตรา 222 วรรคหนึ่ง “การเรียก
เอาคาเสียหายนั้น ไดแกเรียกคาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายเชนท่ีตามปกติ ยอมเกิดข้ึนแตการ
ไมชําระหนี้นั้น” ดังนั้น หากคูสัญญาฝายผูวาจางไมชําระหนี้และเปนเหตุใหมีความเสียหายเกิดข้ึน 
คูสัญญาฝายผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยซ่ึงเปนผูรับจางยอมมีสิทธิไดท่ี
จะเรียกเอาคาเสียหายได และการชดใชความเสียหายดวยคาเสียหายนั้น จากการศึกษากฎหมายตางๆ
พบวา กฎหมายมุงหมายหรือพยายามท่ีจะทําใหผูเสียหายไดรับผลประโยชนทางการเงิน หรือทาง
เศรษฐกิจใหอยูในสถานะท่ีพึงจะไดรับถาไดมีการชําระหนี้โดยสมบูรณหรืออยางนอยใหใกลเคียง
มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพื่อใหความเสียหายหมดไปหรือนอยลงไปมากท่ีสุด  
 ดวยหลักการดังกลาวคูสัญญาฝายผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยมีสิทธิท่ีจะเรียกเอาคาเสียหายอันเกิดแตการไมชําระหนี้เปนคาสินไหมทดแทนได ซ่ึงเปนเงิน
จํานวนหนึ่งโดยมีจํานวนเทากับหรือใกลเคียงกับจํานวนท่ีตนจะไดรับในการชําระหนี้ ในเวลาและ
สถานท่ีท่ีกําหนดไวในวัตถุแหงหนี้เดิม โดยรวมถึงผลประโยชนหรือผลกําไรท่ีเขาควรจะไดรับและผลท่ี
ตองสูญเสียส่ิงท่ีมีอยูไป ตามผลคําพิพากษาฎีกาท่ี 1732/2503 เม่ือมีหนี้ท่ีจะตองรับผิดเกิดข้ึนแลว 
คูกรณียอมมีสิทธินําคดีมาฟองศาลได การตกลงตัดสิทธิไมใหนําคดีมาสูศาลยอมเปนโมฆะ 
ขอตกลงดังวานี้ยอมไมมี เปนตน ท้ังนี้ การชดใชคาสินไหมทดแทนหรือการทดแทนน้ี มีขอจํากัดให
ชดใชเพ่ือใหมีการกลับคืนสภาพและมีผลประโยชนดังวาไดชําระหนี้โดยครบถวนแลว เปนการให
ไดรับคาสินไหมทดแทนในฐานะท่ีจะพึงไดรับในกรณีท่ีจะมีการชําระหนี้เกิดข้ึน มิใชใหรับผิดหรือ
ชดใชในความเสียหายอันเกิดจากการไมชําระหนี้นั้นท้ังส้ิน หรือมิใชการชดใชเพ่ือใหไดคืนสภาพ
และฐานะเหมือน ดังวามิไดเปนหนี้ตอกันเลย ซ่ึงการชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีไมชําระหนี้มี
ความแตกตางจากการชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิด กลาวคือ ละเมิดเปนการบรรเทาความ
เสียหายท่ีผูถูกละเมิดไดรับเพื่อใหผูเสียหายกลับสูฐานะเดิมเหมือนกอนมีการละเมิดเกิดข้ึน ดวยวิธีการ
ชดใชคาเสียหายเปนตัวเงิน หากไมมีทางอ่ืนจะทําได และผูทําละเมิดตองรับผิดไมจํากัดวาตองเกิดจาก
การผิดสัญญาหรือไมชําระหนี้ 
 อยางไรก็ดี สัญญาระหวางผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยกับ    
ผูวาจางเปนสัญญาจางทําของชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะพิเศษของสัญญาตางตอบแทนดังกลาวมาแลว 
จึงมีความแตกตางจากเร่ืองการชําระหนี้ท่ัวไป โดยการชําระหนี้ของคูสัญญาเปนเง่ือนไขซ่ึงกันและกนั              
ตางฝายตางก็ตองชําระหนี้ตอบแทนซ่ึงกันและกัน เวนแตจะมีขอตกลงกันกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
หรือหนี้ของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งยังไมถึงกําหนดชําระ การนําบทบัญญัติท่ัวไปวาดวยผลแหงหนี้          
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มาบังคับใชโดยตรง อาจไมใหความยุติธรรมแกคูสัญญาเพียงพอ จึงตองนําบทบัญญัติของสัญญา
ตางตอบแทนตามมาตรา 369 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับดวย ถาผูสํารวจภัย
หรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไมปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาอยูตราบใด คูสัญญาฝาย
ผูวาจางอาจปฏิเสธการชําระหนี้ได จนกวาผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย
จะปฏิบัติตามหนาท่ีของตนหรืออาจมีการเลิกสัญญานั้นเสียก็ไดตามมาตรา 386 และมาตรา 387          
ซ่ึงถือวาเปนการเอ้ืออํานวยประโยชนใหความเปนธรรมแกคูสัญญาท้ังสองฝายเปนอยางยิ่ง 
 โดยท่ัวไป ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยจะพึงไดรับประโยชน
ของคาสินไหมทดแทนมีเพียงเทาท่ีจะพึงไดรับจากการชําระหนี้เทานั้น หรืออีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวา
การชําระหนี้จะพึงอํานวยประโยชนใหเจาหนี้อยางไร การชดใชคาเสียหายก็จะพึงอํานวยประโยชน
ใหแกผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเชนกัน เนื่องจากการท่ีบุคคลสองฝาย
เขามากอนิติสัมพันธกันโดยเกิดหนี้ข้ึนมาแลว อยางนอยผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยยอมมุงประสงคตอผลของหน้ีนั้น หากไมไดรับชําระหนี้หรือไดรับแตไมถูกตองครบถวน
และเกิดความเสียหาย ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยจะตองไดรับ
ผลประโยชนทดแทนความเสียหายเชนเดียวกับท่ีจะพึงไดรับจากการชําระหนี้ คาเสียหายจึงควรมี
ขนาดเทากับหรือใกลเคียงกับจํานวนท่ีเขาตองสูญเสียหรือขาดไปจากการท่ีเขาจะไดรับการไมชําระ
หนี้เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมแกผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยท่ีไดรับ
ความเสียหาย  
 เม่ือเปนเชนนี้จะเห็นไดวา ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยอยู
ในฐานะคอนขางลําบากเพราะตนมีภาระพิสูจนประเด็นในเร่ืองคาเสียหาย เพื่อการเยียวยาบรรเทา
ผลราย ซ่ึงนับวาเปนภาระหนักใจของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเชนกัน 
ทั้งนี้เพราะการคํานวณคาเสียหายตองอาศัยหลักการทางวิชาการ ท้ังดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การกําหนดจํานวนคาเสียหายนี้ถือวาเปนประเด็นหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดและอุปสรรค             
ในการเอ้ืออํานวยความสะดวกในทางปฏิบัติ 
 ดวยเหตุท่ีกฎหมายมิไดบัญญัติหลักเกณฑและขอบเขตการชดใชคาเสียหายไวโดยเฉพาะ
ใหเปนดุลพินิจของศาล ผูเขียนเห็นวา ควรมีการกําหนดขอบเขตการชดใชคาเสียหายไวใหชัดเจน
และในการแกปญหาขอพิพาทที่เกิดข้ึนควรยึดถือหลักใหคูสัญญาไดรับการชดใชคาเสียหายท่ี
เกิดข้ึนอยางใกลเคียงกับความเปนจริงใหมากท่ีสุด เพื่อเปนการสรางความสงบเรียบรอยใหแกสังคม
และเพื่อใหมีความเทาเทียมในสังคม ปกปองคุมครองผูกระทําการโดยสุจริต ซ่ึงมาตรการดังกลาวเช่ือวา
สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อการแกปญหาขอขัดของตางๆในสิทธิของคูสัญญา และสามารถ
เอ้ืออํานวยประโยชนอยางยิ่งตอบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกฝายอยางแทจริง ถูกตอง สอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไวแลวในตอนตน  
 4.2.1.2  สิทธิในการเลิกสัญญา 
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 การเลิกสัญญาเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะทําใหสัญญาระงับส้ินไป อาจทําโดยคูสัญญาท้ังสองฝาย
ตางเห็นพองตองกันตกลงเลิกสัญญา หรือโดยฝายคูสัญญาฝายหน่ึงตองการเลิกสัญญาจึงทําคําเสนอ
ขอเลิกสัญญาไปยังคูสัญญาอีกฝายหน่ึง ซ่ึงถาเห็นพองตองกันสนองตอบกลับมาก็มีผลเปนสัญญาที่
มีลักษณะของการระงับนิติสัมพันธท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว หรืออาจเลิกสัญญาโดยคูสัญญาฝายใด           
ฝายหนึ่งเพียงฝายเดียว คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมจําตองเห็นชอบดวยก็ได โดยอาศัยสิทธิการเลิก
สัญญาจากบทบัญญัติกฎหมายหรือขอสัญญาท่ีกําหนด ดังปรากฏตามมาตรา 386 วรรคแรก               
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญา หรือ
โดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิกสัญญาเชนนั้น ยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง”  
 การวาจางผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเกิดจากการตกลงกัน
ระหวางคูสัญญา สิทธิในการเลิกสัญญาเปนเร่ืองท่ีแลวแตคูสัญญาจะตกลงกันกําหนดไวในสัญญา
วาจะเลิกกันไดอยางไร ซ่ึงเปนกรณีท่ีกฎหมายยอมรับหลักความศักดิ์สิทธ์ิของการแสดงเจตนาและ
หลักเสรีภาพของคูสัญญาท่ีจะทําสัญญาผูกพันกันไดตามใจสมัคร ถาไมตองดวยบทบัญญัติ                 
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 150,151 หรือหากมิไดกําหนดไวในสัญญาวาจะเลิกกัน
ไดอยางไร ก็ตองพิจารณาตามหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ตลอดจนนําประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกนัภยั
มาเปนหลักพิจารณาดวย 
 อยางไรก็ดี สิทธิในการเลิกสัญญาระหวางผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
กับผูวาจาง ยังมีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะจางทําของ
ใหสิทธิ  ผูวาจางใชสิทธิเลิกสัญญา ดังนี้ หากผูรับจางไมเร่ิมทําการในเวลาอันควร หรือทําการชักชา          
ฝาฝนขอกําหนดแหงสัญญาหรือทําการชักชาโดยปราศจากความรับผิดของผูวาจาง จนอาจคาดหมาย
ลวงหนาไดวาการนั้นจะไมสําเร็จภายในกําหนดเวลาท่ีไดตกลงไว ใหสิทธิแกผูวาจางเลิกสัญญาได
โดยไมตองรอคอยใหถึงเวลากําหนดสงมอบตามมาตรา 593 หรือผูรับจางสงมอบการท่ีทําไมทันเวลาที่
ไดกําหนดไวในสัญญา หรือไมไดกําหนดเวลาไวในสัญญาเม่ือลวงพนเวลาอันควร ถาสาระสําคัญแหง
สัญญาอยูท่ีเวลาผูวาจางเลิกสัญญาไดตามมาตรา 596 หรือถาการท่ีจางยังไมแลวเสร็จ ผูวาจางบอกเลิก
สัญญาไดโดยเสียคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับจางเพื่อคาเสียหายอันเกิดจากการเลิกสัญญาตามมาตรา 
605 โดยผลของการเลิกสัญญาใหคูกรณีกลับสูฐานะเดิมตามมาตรา 391 วรรคหน่ึง  
 พิจารณาในดานท่ีวาสัญญาจางทําของเปนสัญญาตางตอบแทนจะตองนํามาตรา 387                        
มาบังคับใชดวย โดยมาตรา 387 บัญญัติวา “ถาคูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระหนี้ อีกฝายหนึ่งจะกําหนด
ระยะเวลาพอสมควร แลวบอกกลาวใหอีกฝายนั้นชําระหนี้ภายในระยะเวลาน้ันก็ได ถาและฝายนั้น           
ไมชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหไซร อีกฝายหน่ึงจะเลิกสัญญาเสียก็ได” ดังนั้นคูสัญญาฝาย 
ผูวาจางตองบอกกลาวคูสัญญาฝายผูรับจาง(ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย) 
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แลวกําหนดเวลาพอสมควรใหแก รับจางใหปฏิบัติเสียกอนจึงจะเลิกสัญญาไดในเม่ือผูรับจางไมปฏิบัติ
ตาม (คําพิพากษาฎีกาท่ี 245/2529) 
 เนื่องจากสัญญาจางทําของมีขอจํากัดใหมีการชําระหนี้เพียงคร้ังเดียวตอเม่ืองานสําเร็จ จึงมี
ปญหาอุปสรรคในสวนการงานท่ีผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยได
กระทําใหแลว เม่ือเลิกสัญญาคูกรณีจะกลับคืนสูฐานะเดิมอยางไรนั้น พิจารณาตามหลักเกณฑท่ีได
กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 391 วรรค 3 บัญญัติวา “สวนท่ีเปนการงาน
อันไดกระทําใหและเปนการยอมใหใชทรัพยนั้น การท่ีจะชดใชคืน ทานใหทําไดดวยใชเงินตามควร
คาแหงการนั้นๆ หรือถาในสัญญามีกําหนดวาใหใชเงินตอบแทน ก็ใหใชตามนั้น” ทําใหการชําระหนี้
เปนการงานท่ีไดกระทํา  ก็ตองชดใชคืนดวยการใชเงินตามราคาท่ีไดกระทํา ดังปรากฏตาม                   
คําพิพากษาฎีกาท่ี 3701/2528 โจทกจางเหมาใหจําเลยเปล่ียนเคร่ืองยนต เคาะ พนสี และเดินสายไฟ
รถยนตโจทก จําเลยทําเสร็จตามสัญญาโจทกชําระคาจางไมหมดและขอผัดชําระ จําเลยเกรงวาจะ
ไมไดรับเงินคาซอมจากโจทกจึงถอดเอาเคร่ืองยนตออก ฝายโจทกก็มาลากเอารถไปจากอูจําเลย            
เม่ือโจทกเปนฝายผิดสัญญาจึงไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือเรียกคาเสียหาย แตพฤติการณท่ีจําเลย
ถอดเคร่ืองยนตท่ีติดต้ังออกเมื่อไมไดเงินคาจางครบถวนและโจทกมาลากเอารถคืนไปโดยจําเลย
ไมไดโตแยงคัดคานเปนการแสดงเจตนาเลิกสัญญากันโดยปริยาย คูสัญญาแตละฝายจําตองใหอีกฝาย
หนึ่งไดกลับคืนสูฐานะเดิม สวนการงานอันไดกระทําใหนั้นก็ใหใชเงินตามคาแหงการนั้น โจทกตอง
ชําระคาแรงและคาอุปกรณท่ียังคางอยูแกจําเลยโดยหักคาเคร่ืองยนตออกเสีย 
 ในตางประเทศ จากการศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกํากับดูแลผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง            
คาสินไหมทดแทนประกันภัยท้ัง 4 ประเทศ ไดแก กฎหมายแคนาดา กฎหมายมาเลเซีย กฎหมายญ่ีปุน
และกฎหมายจีนตามท่ีกลาวในบทท่ี 3 พบวา ในประเทศเหลานั้นไมมีกฎหมายเฉพาะท่ีใชบังคับ
กํากับดูแลสิทธิเลิกสัญญาวาจางผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
ตลอดจน ไมมีองคกรควบคุมเร่ืองนี้เปนการเฉพาะเชนเดียวกับกฎหมายไทย ดังนั้น ความสัมพันธ
ระหวางคูสัญญาจึงเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือตามท่ีตกลงกันไว 
 แตอยางไรก็ตาม แมกฎหมายตางประเทศไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการเลิกสัญญาและ
องคกรท่ีควบคุมโดยตรง ผูเขียนเห็นวา กฎหมายของตางประเทศมีการบัญญัติกฎหมายท่ีกลาวถึง
ผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไว ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นวาในตางประเทศ
ใหความสําคัญตอผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย จนถึงกับตองบัญญัติ
กฎหมายไวเปนการเฉพาะยอมแสดงใหเห็นถึงมาตรการท่ีรัดกุมของรัฐในอันท่ีจะคุมครองผูบริโภค
ใหไดรับประโยชนอยางยุติธรรม ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ และในขณะเดียวกันก็ทําใหเห็นวาไมมี
ความจําเปนตองตรากฎหมายเกี่ยวกับการเลิกสัญญาวาจางผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยข้ึนเปนการเฉพาะ โดยมีขอสังเกตวาอาจเปนไปไดวามีบทบัญญัติท่ัวไปที่ใช
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บังคับกับเร่ืองอ่ืนๆท่ีนํามาใชกับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไดอยู
แลว การตรากฎหมายข้ึนมาใหมอาจทําใหเกิดภาวการณเฟอของกฎหมาย (Inflation of Law) 
 
 
 4.2.2 สิทธิเฉพาะเร่ือง 

 สิทธิเฉพาะเร่ืองเปนสิทธิท่ีกําหนดข้ึนมาเปนเร่ืองๆไป ดวยขอตกลงระหวางผูสํารวจภัยหรือ
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยกับผูวาจาง ไดแก 

 4.2.2.1  สิทธิเรียกสินจาง  
 การที่ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยปฏิบัติหนาท่ี หรือ

กระทําการใดๆ เพื่อใหการจัดการเกี่ยวกับการชดใชคาสินไหมทดแทนประกันภัยประสบความสําเร็จ 
ก็เพ่ือสินจางเปนการตอบแทน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะจางทําของ มาตรา 587 
ใหผูวาจางจายสินจางใหแกผูรับจางเม่ือรับมอบการที่ทํานั้นตามสัญญา และตามสมควรสําหรับ          
การงานท่ีทําข้ึนเปนประโยชนแกผูวาจาง แตผูวาจางไมตองจายสินจางใหแกผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง
คาสินไหมทดแทนประกันภัย ถาการท่ีจางทําของนั้นพังทลายหรือบุบสลายลงกอนท่ีสงมอบกัน
ถูกตองโดยไมใชเพราะการกระทําของผูวาจางในกรณีผูรับจางเปนผูจัดหาสัมภาระ และถาการท่ีจาง
ทําของนั้นพังทลายหรือบุบสลายลงกอนสงมอบกันถูกตอง โดยไมใชเพราะการกระทําของผูรับจางใน
กรณีผูวาจาง เปนผูจัดหาสัมภาระ เวนแตเปนการกระทําของผูวาจางตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 604 และมาตรา 605 สําหรับจํานวนสินจางนั้น ผูวาจางจะตองชําระใหแกผูรับจางตาม
จํานวนท่ีตกลงกันไว เวนแตมีเหตุท่ีจะลดสินจางหรือไมตองจายสินจางจนครบตามท่ีตกลงกันไว 
ตามปกติสินจางท่ีผูวาจางจายใหแกผูรับจางมักจะจายเปนเงินตรา แตอาจเปนทรัพยสินอยางอ่ืน             
ก็นับวาเปนสินจางได(คําพิพากษาฎีกาท่ี 552/2525) 

 ในตางประเทศกฎหมายจีนRegulation Governing Insurance Surveyor (2003 .12 .08.  Amended) 
กําหนดขอบังคับใหผูสํารวจภัยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากผูรับประกันภัยหรือผูเอาประกันภัย               
ในการดําเนินการสํารวจภัย ประเมินความเสียหาย ตีราคาความเสียหายเกี่ยวกับการประกันภัย และ
เจรจาตกลงคาเสียหาย แตมิไดกําหนดอัตราคาจางไวเปนการเฉพาะ 

 เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 37(6) และพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ.2535 มาตรา 38(7) บัญญัติใหอํานาจนายทะเบียนประกาศกําหนดใหบริษัทปฏิบัติ           
การใดๆในเร่ืองอัตราคาจางหรือคาบําเหน็จสําหรับตัวแทนและนายหนาประกันภัย โดยประกาศ                    
นายทะเบียนเร่ืองอัตราคาจางคาบําเหน็จสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย
ลงวันท่ี 22 มกราคม 2544 และประกาศนายทะเบียนเร่ืองอัตราคาจางคาบําเหน็จสําหรับตัวแทน
ประกันชีวิตและนายหนาประกันชีวิต ลงวันท่ี 28 กันยายน 2541 ตามลําดับ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา 
เหตุผลท่ีรัฐตองเขาควบคุมอัตราคาจางหรือคาบําเหน็จตอบแทนท่ีตัวแทนและนายหนาประกันภัย
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จะพึงไดรับนี้ เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเกี่ยวของกับประชาชนจํานวนมากและสงผลถึงสถานะทาง
การเงินของประเทศ คาตอบแทนอ่ืนใดและคาบําเหน็จ ตลอดจนผลประโยชนท่ีบริษัทประกันภัยจะ
จายออกไปจะเปนตนทุนในการนํามาคํานวณคิดเบ้ียประกันภัย ซ่ึงผลสุดทายผูท่ีจะตองรับภาระ
เร่ืองนี้คือผูเอาประกันภัย การท่ีภาระแขงขันการตลาดสูง บริษัทประกันภัยมีความจําเปนตองให
คาตอบแทนแกตัวแทนนายหนาประกันภัยท่ีมีความสามารถและประสบการณสูงโดยหลีกเล่ียงใช
ช่ืออ่ืน เชน เบ้ียขยัน โบนัส อันเปนการขัดตอประกาศนายทะเบียนดังกลาว ดวยเหตุนี้ จึงตอง
กําหนดคาตอบแทนหรือบําเหน็จไวไมใหคูสัญญาสามารถกําหนดกันไดโดยอิสระเปนมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเปนกลไกของรัฐในการควบคุมผูประกอบธุรกิจประกันภัยไดระดับหนึ่ง 

 สําหรับอัตราคาจางของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย              
ในประเทศไทยน้ัน แมคูสัญญาจะยังไมไดตกลงสินจางอันนับวาเปนสาระสําคัญของสัญญาจางทํา
ของท่ีจะขาดเสียมิได และจะมีผลทําใหสัญญาจางทําของนั้นไมเกิดข้ึนก็ตาม แตถาผูสํารวจภัยและ 
ผู เจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไดเขาดําเนินงานใหแกคูสัญญา ผูวาจางอันเปน                
การปฏิบัติตามสัญญาไปแลว ก็ถือวาพฤติการณใหเห็นวาคูสัญญามีเจตนาผูกพันกัน แมจะยังไมได
ตกลงกันหมดทุกขอสัญญาจางทําของก็ยังเกิดข้ึน นอกจากนี้ศาลยอมกําหนดใหตามจํานวน                  
ท่ีเห็นสมควร(คําพิพากษาฎีกาท่ี 1533/2509) โดยคาดคิดวาคูสัญญาจะตกลงกันเปนไปตาม             
ความประสงคในทางสุจริตและโดยพิเคราะหปกติประเพณี (คําพิพากษาฎีกาท่ี 2207/2525) 

 กรณีดังกลาวพันตํารวจโทพงษชัย วราชิต กรรมการผูจัดการบริษัท ลิเบอรตี้ประกันภัย 
จํากัด ใหความเห็นวา2 โดยหลักการแลวกฎหมายไมควรกําหนดอัตราคาจางใหผูสํารวจภัยและ              
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย เนื่องจากลักษณะการทํางานของบุคคลดังกลาวมี              
ความแตกตางจากตัวแทนหรือนายหนาประกันภัย ซ่ึงรัฐมีความจําเปนตองเขาไปกํากับดูแลในเร่ือง
อัตราคาจางหรือคาบําเหน็จเพื่อปองกันมิใหมีการแขงขันท่ีไมเปนธรรมของบริษัทประกันภัยโดยใช
อัตราคาจางหรือคาบําเหน็จตอบแทนท่ีสูงเปนส่ิงจูงใจผูทําหนาท่ีชักชวนหรือชี้ชองใหลูกคา            
ผูเอาประกันภัยทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย แตควรใหกลไกทางตลาดเปนผูกําหนด
อัตราคาจาง แมในทางปฏิบัติไมมีบทบัญญัติกฎหมายควบคุมอัตราคาจางของผูสํารวจภัยและ                  
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเหมือนกับตัวแทนหรือนายหนาประกันภัย แตโดยปกติ
แลวผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยจะไดรับคาตอบแทนการใหบริการ
มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับการเจรจาตอรองและลักษณะประเภทของงานเปนสําคัญ  

 ผูเขียนเห็นวา การที่กฎหมายกําหนดอัตราคาจางใหแกผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง             
คาสินไหมทดแทนประกันภัยตองเปนไปตามอัตราท่ีนายทะเบียนมีประกาศกําหนดนั้น ในทางปฏิบัติ
เปนการยากแกการควบคุมและกอใหเกิดการตกแตงบัญชี ทําใหขอมูลไมตรงกับความเปนจริง 

                                                           
2 พันตํารวจโทพงษชัย  วราชิต. กรรมการบริหารบริษัทลิเบอรต้ีประกันภัย จํากัด. สัมภาษณ 10 พฤศจิกายน 2548. 
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ดังนั้น โดยหลักการแลวรัฐไมควรควบคุมอัตราคาจางท่ีจะจายใหแกผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลง      
คาสินไหมทดแทนประกันภัย เพราะคาจางเปนคาใชจายและคาตอบแทนในการใหบริการ ตลอดจน
ความพอใจของผูจายและผูรับเปนสําคัญโดยพิจารณาจากลักษณะของงาน ความรูความสามารถ 
และการบริการผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยท่ีมีบริการดี อัตราคาจางหรือ
คาบริการยอมตองสูง จึงสมควรใหกลไกทางตลาดเปนผูกําหนดอัตราคาจาง 

4.2.2.2  สิทธิเรียกเงินคาใชจาย 
การดําเนินงานของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยใหแก           

ผูวาจางตามท่ีไดรับมอบหมาย ในบางคร้ังอาจมีการจายเงินทดรองหรือเงินคาใชจายเพราะเหตุท่ี          
ทําการงานตามสัญญา ซ่ึงเงินท่ีผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยจายไปจะ
มีจํานวนมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับลักษณะของงาน เม่ือจายไปแลวใหมีสิทธิเรียกคืนได โดยสิทธิ
ดังกลาวนี้บัญญัติไวในมาตรา 816 “ถาในการจัดทํากิจการอันเขามอบหมายแกตนนั้น ตัวแทนได
ออกเงินทดรองหรือออกเงินคาใชจายไป ซ่ึงพิเคราะหตามเหตุควรนับวาเปนการจําเปนไดไซร           
ทานวาตัวแทนจะเรียกเอาเงินชดใชจากตัวการ รวมท้ังดอกเบ้ียนับแตวันท่ีไดออกเงินไปดวยก็ได” 
ซ่ึงมาตรา 193/34 (7) บัญญัติใหสิทธิเรียกรองของผูประกอบธุรกิจในการดูแลกิจการของผูอ่ืนหรือ
รับทําการงานตางๆ เรียกเอาสินจางอันจะพึงไดรับในการนั้นรวมท้ังเงินท่ีไดออกทดรองไปเงินหรือ
คาใชจายท่ีไดออกไปมีอายุความสองป 

 อยางไรก็ตาม สิทธิเรียกเงินคาใชจายของผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยมิไดหมายความถึงเฉพาะเงินคาใชจายในการทําการงานตามมาตรา 816 เทานั้น หากแต
ยังมีคาใชจายอีกประเภทหนึ่ง คือ คาใชจายในการสํารวจความเสียหายและตีราคาวินาศภัย                     
ซ่ึงบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะประกันภัย มาตรา 878 โดยท่ีการสํารวจ
ความเสียหายเปนวิธีการอันสําคัญของการจายคาสินไหมทดแทนประกันภัยตามความเปนจริง ตาม
หลักการชดใชคาเสียหายตามความเสียหายท่ีแทจริง(Principle of Indemnity) ผูรับประกันภัยมี
หนาท่ีจะตองพิสูจนจํานวนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาประกันภัยและชดใชคาสินไหม
ทดแทนไปตามจํานวนของวินาศภัยนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 877 วรรค 2             
ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหลักประมาณอันถูกตองในการตีราคา ฉะนั้น หากผูรับประกันภัย         
ไมสามารถตีราคาคาเสียหายดวยวิธีการสํารวจความเสียหาย ณ สถานท่ีและในเวลาเกิดเหตุวินาศภัย
ข้ึนไดแลว ผูรับประกันภัยจะตองจายคาสินไหมทดแทนตามจํานวนเงินความรับผิดท่ีกําหนดไว 
สวนคาใชจายในการสํารวจความเสียหายและตีราคาวินาศภัยนั้น ตามมาตรา 878 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดใหผูรับประกันภัยเปนผูออกคาใชจาย โดยผูรับประกันภัยอาจทํา
การสํารวจและตีราคาวินาศภัยเอาตามความรูความชํานาญของตน หรืออาจวาจางผูสํารวจภัยและ          
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยซ่ึงเปนคนกลางเขาไปทําการสํารวจและตีราคาตาม
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วิธีการที่รับรองกันท่ัวไป ท้ังนี้ อาศัยหลักทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมท้ังหลักทางเศรษฐศาสตร
ในการประเมินคาความเสียหาย 
   ดวยเหตุนี้ การพิจารณาความเหมาะสมและเหตุผลสมควรของการจายเงินคาใชจายไมมี
หลักเกณฑจึงตองพิจารณาเปนกรณีๆไปแลวแตขอเท็จจริง ซ่ึงผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง                 
คาสินไหมทดแทนประกันภัยมีสิทธิไดรับเงินจากคูสัญญาเสมอ หากวาไดเสียคาใชจายไปเพราะ
เหตุท่ีกระทําการในหนาท่ี ไมวางานท่ีคูสัญญามอบหมายใหไปนั้นผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง            
คาสินไหมทดแทนประกันภัยจะกระทําเสร็จหรือไมก็ตาม  
   ผูเขียนเห็นวา หากผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยตกลงกับ
คูสัญญาผูวาจางไมไดก็ตองดําเนินการโดยฟองเรียกรองคาใชจายท่ีเสียไป ในทางปฏิบัติผูสํารวจภัย
และผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยมักใชการตกลงประนีประนอมไมดําเนินคดีทางศาล 
หากไมสามารถดําเนินการตกลงกันไดจึงดําเนินการฟองรองทางศาล เนื่องจากผลกระทบจาก
ระยะเวลาในการดําเนินคดีและคาใชจายในการดําเนินคดี ส่ิงเหลานี้ทําใหรูสึกวายุงยาก ผลท่ีไดเม่ือ
เทียบแลว ไมคุมกับเวลาและกําลังท่ีสูญเสียไปอีกท้ังจํานวนเงินท่ีไดรับอาจเปนจํานวนท่ีนอยกวา
หรือใกลเคียงกับการประนีประนอมกับคูกรณี นอกจากนี้เม่ือตกลงกันไดแลวก็มักไดรับเงินในทันที 
แตถาดําเนินคดีทางศาลยอมตองรอจนกวาคดีจะถึงท่ีสุดจึงจะไดจํานวนเงินตามท่ีศาลพิจารณาให 
ดังนั้น ศาลหรือผูวินิจฉัยขอพิพาทควรจะดูจารีตประเพณีปฏิบัติในวงธุรกิจประกันภัยเปน               
สวนสําคัญดวย เพื่อใหคําพิพากษาหรือคําช้ีขาดเปนท่ียอมรับของธุรกิจประกันภัย นอกจากนี้           
การนําคดีข้ึนสูศาลยังมีปญหาขอขัดของท่ียังไมเอ้ืออํานวยตอการใชสิทธิของผูเสียหาย เนื่องจาก
ประเด็นการพิสูจนขอเท็จจริงเกี่ยวกับคาใชจาย   ตองอาศัยระยะ เวลาและคาใชจายในการดําเนินคดี 
ซ่ึงถือวาเปนประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งท่ีแสดงถึงขอจํากัดและอุปสรรคในการเอ้ืออํานวย           
ความสะดวกในทางปฏิบัติ 
 
4.3 มาตรการกํากับดูแลความรับผิด 
  ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยซ่ึงไดรับการวาจางจาก                       
ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือผูเสียหาย หรือผูรับประกันภัยให
ทําการสํารวจภัยหรือการเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย จะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต ตามธรรมเนียมปฏิบัติในธุรกิจประกันภัย และจะตองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
และเปนผลใกลชิดกับการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือการกระทํานอกเหนือหนาท่ี คือ ความรับผิด
ทางแพงและ ความรับผิดทางอาญา 
 4.3.1 ความรับผิดทางแพง  

4.3.1.1 ความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ 
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โดยหลักกฎหมายแพงแลว ผูเสียหายยอมมีสิทธิท่ีจะเรียกรองคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
จากผูทําละเมิด ซ่ึงผูเสียหายในท่ีนี้อาจเปนเอกชนหรือประชาชนที่ไดรับความเสียหายโดยตรงและ
รัฐหรือหนวยงานของรัฐก็ได เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนเนื่องจากการกระทําของผูสํารวจภัยและผูเจรจา
ตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยสงผลรายตอประชาชน ลักษณะความเสียหายจะเปนในรูปของ           
ความสูญเสียหรือความเสียหายจึงเกิดเปนขอพิพาททางแพงข้ึน ผูเสียหายจะเรียกรองตอผูกอ                
ความเสียหายใหมีการชดใชความเสียหาย รวมท้ังงดเวนมิใหกอความเสียหายข้ึนมาอีก 
 การทํางานของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยมีลักษณะ             
การงานของผูประกอบวิชาชีพ (The Professional) มิใชลักษณะการประกอบอาชีพท่ัวไป 
(Occupation) ตองมีความซื่อสัตยตอลูกคาผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน              
ตามกรมธรรมประกันภัยและธุรกิจประกันภัย ตลอดจนสังคมสวนรวม มีความเปนอิสระไมอยูภายใต
บังคับบัญชาของบริษัทผูรับประกันภัยหรือผูเอาประกันภัย ไมวาทางตรงหรือทางออมเพื่อท่ีจะได
ปฏิบัติหนาท่ีใหความเปนธรรมแกทุกฝาย ดังนั้น บุคคลดังกลาวจึงตองปฏิบัติงานในวิชาชีพดวย
ความชํานาญและความสามารถในระดับมาตรฐานเชนเดียวกับวิญูชนซ่ึงประกอบวิชาชีพท่ีจะตอง
ปฏิบัติดวยความชํานาญเปนพิเศษ (Professional skill) หากผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยไมสามารถทําหนาท่ีไดเปนอยางดีและไดระดับมาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพแลว 
ก็ตองรับผิดตามวิชาชีพในความเสียหาย ท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีนั้น 
 หากพิจารณาถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพทั่วไป เห็นไดวา             
ผูประกอบวิชาชีพกระทําผิดหนาท่ีเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น ผูประกอบวิชาชีพจะตองรับผิด
ชดใชคาเสียหายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 โดยบทบัญญัติมาตรา 420           
ถือวาเปนแมแบบของกฎหมายลักษณะละเมิดท่ีกําหนดใหบุคคลตองรับผิดเมื่อไดกระทําผิด
กฎหมาย ไมวาการกระทํานั้นจะเกิดข้ึนดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ และกอใหเกิดความ
เสียหายแกชีวิตรางกาย อนามัย ทรัพยสิน โดยผูเสียหายหรือโจทกจะตองพิสูจนถึงความจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอของจําเลยผูกอความเสียหายใหได เพื่อใหจําเลยตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
 ในกรณีผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยซ่ึงมีลักษณะของ                  
ผูประกอบวิชาชีพ จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหบุคคลที่ไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการ
กระทําผิดหนาที่ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 420 เชนเดียวกัน เนื่องดวยเหตุผล
ที่วาเรื่องที่เหตุผลเดียวกันตองใชบทบัญญัติเดียวกัน โดยใชการเทียบเคียงบทบัญญัติที่ใกลเคียง
อยางยิ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 วรรค 2 "ในกรณีไมมีบทกฎหมายท่ีจะยก
มาปรับคดีไดใหวินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแหงทองถ่ิน ถาไมมีจารีตประเพณีเชนวานั้น             
ใหวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่ง และถาบทกฎหมายเชนนั้นก็ไมมีดวย             
ใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายท่ัวไป" ท้ังนี้ การฟองรองดําเนินคดีเรียกคาเสียหายใหตองรับผิด             
ในฐานะผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติผิดหนาท่ีจนเกิดความเสียหายน้ัน จําตองพิจารณาตามประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 134 ซ่ึงบัญญัติวา “หามมิใหศาลที่รับฟองคดีไว ปฏิเสธ            
ไมยอมพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดคดีโดยอางวาไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะใชบังคับแกคดี             
ไมวาในกรณีใดๆ”  

 จึงเห็นวา ปจจุบันกฎหมายเหลานี้ยังมีขอจํากัดและไมเอ้ืออํานายประโยชนแกบุคคล
ผูเกี่ยวของไมวาจะเปนรัฐหรือประชาชนในฐานะผูเสียหาย โดยมีขอขัดของในดานบทบัญญัติ
กฎหมายตองอาศัยบทบัญญัติท่ัวไปมาบังคับใช ซ่ึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 420            
มีขอจํากัดท่ีวาผูกลาวอางตองมีภาระการพิสูจนขอเท็จจริงใหไดความส่ีประการ คือ จําเลยไดกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไม การกระทําของจําเลยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกโจทก
หรือไม ความเสียหายท่ีโจทกไดรับมีมากเพียงใด โจทกควรจะไดรับคาเสียหายเพียงใด ปญหาคือ
โจทกซ่ึงเปนผูเสียหายมีภาระในการนําสืบและภาระการพิสูจนความเสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา 84 “ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งกลาวอางขอเท็จจริงอยางใดๆเพื่อสนับสนุน 
คําฟองหรือคําใหการของตนใหหนาท่ีนําสืบขอเท็จจริงนั้นตกอยูแกคูความฝายท่ีกลาวอาง                      
” หากโจทกไมสามารถพิสูจนใหศาลเห็นจริงได โจทกจะแพคดีในประเด็นนั้นไปในท่ีสุด จึงเห็นวา
การดําเนินกระบวนพิจารณาทางศาลมีขอขัดของและเปนการยากที่โจทกหรือผูเสียหายจะพิสูจนให
ศาลเห็นได  
 นอกจากนี้ ปญหาอีกประการหน่ึงคือ อายุความฟองรองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 448 บัญญัติวา “สิทธิเรียกรองคาเสียหาย อันเกิดแตมูลละเมิดนั้น ทานวาขาดอายุ
ความเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันท่ีผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูพึงตองใชคาสินไหมทดแทน 
หรือเม่ือพนหาปนับแตวันทําละเมิด...” จากอายุความฟองรองหนึ่งปดังกลาวถือวาเปนระยะเวลาท่ี
ส้ันสําหรับการฟองคดีท่ีผูฟองจะไดใชในการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีจะนํามาประกอบการ
ดําเนินคดีจึงทําใหเกิดปญหาในเร่ืองไมสามารถฟองคดีไดทันภายในกําหนดอายุความหรือคดีขาด
อายุความ 
 ดังนั้น เม่ือผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยกอใหเกิดความ
เสียหายกับผูเกี่ยวของในธุรกิจการประกันภัย ผูเสียหายไมนิยมฟองเรียกคาเสียหายจากผูสํารวจภัย
หรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยซ่ึงเปนผูกอใหเกิดความเสียหาย จึงไมสามารถ
อํานวยความยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง หากมีกฎหมายกําหนดขอบเขตความรับ
ผิดของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไวโดยเฉพาะจะทําใหผูเสียหาย
สามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดสะดวกยิ่งข้ึน 
 อยางไรก็ตาม ปญหาขอขัดของที่ยังไมเอ้ืออํานวยตอการกํากับดูแลผูสํารวจภัยและผูเจรจา         
ตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยนี้ การประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ(Professional 
Liability Insurance) เปนมาตรการท่ีเปนรูปธรรม และเปนรูปแบบหนึ่งท่ีควรถูกหยิบยกข้ึน                 
มาพิจารณาวาจะสามารถชวยแกไขขอจํากัดและอุปสรรคดังกลาว เนื่องจากผูประกอบวิชาชีพ          
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แทบทุกคนมีความเส่ียงท่ีจะถูกเรียกรองหรือฟองรองดําเนินคดีใหรับผิดชอบในความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนแกบุคคลอ่ืนๆ อันเปนผลมาจากการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ จากหลักท่ัวไปท่ี
เกี่ยวของกับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยซ่ึงประกอบดวยหลักวาดวย
โอกาสสุดทาย หลักวาดวยเหตุฉุกเฉิน หลักการมีสวนประมาทขาดความระมัดระวังและหลัก            
เหตุสุดวิสัย พิจารณาไดวาผูท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนโดยความประมาทเลินเลอจะตอง
ชดใชคาเสียหายใหแกผูนั้น เพ่ือจะใหผูกระทําละเมิดสามารถชดใชคาเสียหายไดบุคคลนั้นจะตอง
อยูในสภาพมีเงินจายคาสินไหมทดแทนได  
 การประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพจะชวยใหผูทําละเมิดสามารถชดใชหนี้ 
ท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืนเนื่องจากการกระทําละเมิดได ทําใหประชาชนไดรับความอบอุนใจวาหากมี
ความเสียหายเกิดข้ึนโดยมิไดเจตนาตนจะสามารถชดใชคาเสียหายโดยไมตองเดือดรอนถึงทรัพยสิน
ของตน จึงเห็นวา การประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพยอมเปนประโยชนแกบุคคล
ผูเกี่ยวของในสัญญาประกันภัย ธุรกิจและเศรษฐกิจของชาติโดยสวนรวม โดยมีการแบงเบา           
ความเสียหายจากภัยท่ีเกิดข้ึนดวยการเฉล่ียคนละเล็กคนละนอยระหวางบุคคลจํานวนมากตาม
ทฤษฎีการประกันภัยวาดวยกฎของ การเฉล่ีย (Law of Average) และการประกันภัยความรับผิดของ
ผูประกอบวิชาชีพยังชวยลดคาใชจายหรือราคาแหงการปองกันการเส่ียงภัย ถาตางคนตางทําเพื่อ
ปองกันการเส่ียงภัยไปตามลําพังยอมจะตองรับภาระคาใชจายการเส่ียงภัยแตผูเดียว จึงตองบวกเอา
มูลคาการเส่ียงภัยเขาไปในบริการดวย ยอมจะทําใหอัตราคาบริการสูงเกินสมควร  
 จากท่ีกลาวมาแลวโดยขางตนพอสรุปใหเห็นไดวา มาตรการการประกันภัยความรับผิด
ของผูประกอบวิชาชีพชวยสงเสริมและผลักดันการชดใชเยียวยาปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและ                
เอ้ืออํานายประโยชนสูงสุดแกบุคคลผูเกี่ยวของทุกฝาย รัฐและประชาชนในฐานะผูเสียหายสามารถ            
ยื่นขอรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัทผูรับประกันภัยได ดังนั้น รัฐควรสงเสริมและสนับสนุนใหมี         
การประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพผูสํารวจภัย และผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
 
 
  4.3.1.2  ความรับผิดของผูรับจางทําของ 
  สัญญาจางทําของตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 587 นั้น ผูรับจางตกลง
จะทํางานส่ิงใดสิ่งหนึ่งจนสําเร็จใหแกผูวาจาง โดยผูวาจางไมอยูในความควบคุมบังคับบัญชาของ 
ผูวาจางและผูวาจางไมมีสิทธิจะส่ังงานหรือบงการแกผูรับจาง (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1176/2510)  
  การทําการงานของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยใหแก             
ผูวาจางนั้น ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยอาจตกลงกับผูวาจางเปน               
ผูจัดหาสัมภาระในการทํางาน หรือใหผูวาจางเปนผูจัดหาสัมภาระโดยผูรับจางจะทํางานใหจนเสร็จ
และไดรับสินจางเปนการตอบแทนเฉพาะแรงงาน หรืออาจจะตกลงกันใหแตละฝายเปนผูจัดหา
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สัมภาระในการงานบางสวน ในกรณีท่ีมีการตกลงใหผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยเปนผูจัดหาสัมภาระมีปญหาวาหากการงานท่ีทําพังทลายไปกอนสงมอบงานใหแก          
ผูวาจาง ผลจะเปนอยางไร เม่ือพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 603 ตัวบทใช
ถอยคําวา หากความวินาศภัยนั้นมิไดเปนเพราะการกระทําของผูวาจาง ความวินาศภัยอันนั้นตกเปน
พับแกผูรับจาง และกรณีเชนนี้สินจางเปนอันไมตองใช ดังนั้น หากความวินาศเกิดข้ึนเพราะ             
เหตุสุดวิสัย หรือความรับผิดของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเอง หรือ
อาจเกิดข้ึนเพราะบุคคลอ่ืนท่ีทํางานใหกับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัย หรือเพราะบุคคลภายนอก ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย
จําตองรับภาระในความวินาศที่เกิดข้ึน จึงเปนปญหาอยางยิ่งโดยเฉพาะหากเปนงานท่ีมีมูลคาสูง 
เพราะหากผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยทํางานเกือบเสร็จและลงทุน
ไปมาก แตเกิดความวินาศอันจะโทษผูวาจางไมได ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยอาจจะถึงข้ันลมละลายได กรณีดังกลาวเปนปญหาท่ีไมเอ้ืออํานวยประโยชนแก
ผูประกอบการงานดวยความสุจริต 
  ดวยเหตุนี้ ในทางปฏิบัติผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยควร
จะ  ตกลงแบงงานออกเปนสวนๆและชําระสินจางกันตามสัดสวนของงานท่ีทําเสร็จแลวสงมอบใหแก
ผูวาจาง ซ่ึงหากงานสวนไหนตกลงรับมอบสงมอบกันไปแลว ความวินาศท่ีเกิดข้ึนภายหลังตกเปนพับ
แกผูวาจาง ไมใชของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ทําใหผูสํารวจภัยและ           
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยมีสิทธิไดรับสินจางในงานท่ีสงมอบใหแกผูวาจางไปแลว          
(คําพิพากษาฎีกา ท่ี 350/2485) 
  การปฏิบัติหนาท่ีของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย โดยหลัก
ท่ัวไปผูวาจางไมตองรับผิดในการกระทําของผูรับจาง เนื่องจากความเปน “ผูวาจาง-ผูรับจาง”  ตามสัญญา
จางทําของมุงประสงคความสําเร็จของงานเปนสําคัญ ผูวาจางไมมีอํานาจส่ังหรือบังคับบัญชาผูรับจาง 
(ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 587) แตมาตรา 428 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยบัญญัติขอยกเวนความรับผิดของผูวาจางไว 3 กรณี คือ ความผิดในสวนการงานท่ีส่ังใหทํา 
(The work ordered) เปนเร่ืองจางใหทําตามสัญญาจางท่ีมีตอกัน ความผิดในคําส่ัง (Instructions) ท่ีตน
ใหไวคําส่ังท่ีวานี้เปนเพียงคําแนะนําเทานั้น เพราะผูวาจางไมมีสิทธิท่ีจะส่ังผูรับจาง และความผิดใน         
การเลือกหาผูรับจาง เปนการจางคนท่ีตนรูหรือควรรูวาไมใช ผูท่ีมีความสามารถหรือระมัดระวัง            
อันควรแกสภาพของการงานท่ีจางใหทํา 
  ดังนั้น ผูวาจางตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหาย ในกรณีรวมกันทําละเมิดยอม
บังคับตามบทบัญญัติวาดวยลูกหนี้รวมกัน คือ ตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายจนกวาจะไดใชคาสินไหม
ทดแทนเสร็จส้ินแลวตามหลักประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 291 โดยระหวางผูวาจาง
และผูรับจางซ่ึงเปนลูกหนี้รวมกันตางตองรับผิดเปนสวนเทาๆกันตามมาตรา296,432 และเม่ือคนใด
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คนหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลวยอมรับชวงสิทธ์ิของผูเสียหายท่ีจะเรียกรองเอาจากอีกฝาย
หนึ่งไดโดยสวนเทาๆกันตามมาตรา 229,296,432 แตถาผูรับจางทําละเมิดเปนการสวนตัว            
ความเสียหายท่ีผูเสียหายไดรับนั้น เปนหนี้อันจะแบงแยกกันชําระไมได จึงตองรับผิดเชนลูกหนี้รวม
ตามมาตรา 301 และนําบทบัญญัติวาดวยลูกหนี้รวมมาใชบังคับ ผลคือระหวางผูวาจางกับผูรับจาง
ทําของตองรับผิด เชนอยางลูกหนี้รวมกันตางตองรับผิดเปนสวนเทาๆกัน หากผูรับประกันภัยหรือ        
ผูเอาประกันภัยในฐานะผูวาจางหรือผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยใน
ฐานะผูรับจางทําของคนใดคนหน่ึงชดใชคาสินไหมทดแทนไปแลว ยอมรับชวงสิทธิของผูเสียหาย
ท่ีจะเรียกรองเอาจากอีกฝายหนึ่งไดโดยสวนเทา ๆกัน เชนเดียวกันตามมาตรา229,296 ดังปรากฏตาม          
คําพิพากษาฎีกาท่ี 1982/2521 จําเลยจาง พ.ไปยึดรถของจําเลยคืน พ.จาง ธ.ไปยึดรถอีกตอหนึ่ง 
ความสําเร็จของงานเปนวัตถุประสงคของสัญญา สัญญาระหวางจําเลยกับ พ.เปนการจางทําของ 
จําเลยกับ ธ.ไมมีนิติสัมพันธกัน ธ.ขับรถท่ียึดมาสง พ.ระหวางทางรถชนรถของโจทกเสียหาย จําเลย
ไมตองรับผิดตอโจทก 
 หากพิจารณาในเบ้ืองตน จะเห็นวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดระบุเกี่ยวกับ             
คาสินไหมทดแทนเนื่องจากการละเมิดไวคอนขางชัดเจน ในสวนของความเสียหายท่ีเกิดกับทรัพยสิน 
ชีวิต รางกาย และช่ือเสียง แตอํานาจวินิจฉัยในการกําหนดคาสินไหมทดแทนอยูในดุลยพินิจของ
ศาลตามควรแกพฤติการณและความรายแรง นั่นคือ ผูเสียหายมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน  
แตศาลจะพิจารณาตามคําเรียกรอง หรือใหนอยกวาตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได คาสินไหมทดแทน
ในเหตุการณเดียวกันของผูเสียหายตางคนกัน แมจะมีความเสียหายท่ีปรากฏเหมือนกัน คาสินไหม
ทดแทนท่ีไดรับอาจแตกตางกัน ดังนั้น ส่ิงท่ีควรจะไดรับการพิจารณา คือ ขอบกพรองของกฎหมาย
รวมท้ังแนวโนมในการแกปญหาเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ปจจุบันนี้ยังไมมีมาตรการใดๆท่ีสามารถเยียวยา
ความเสียหายไดโดยตรง และตราบใดท่ียังไมมีมาตรการกํากับดูแล ก็ยากที่ธุรกิจประกันภัยจะเปนท่ี
เช่ือถือแกประชาชนทางภาครัฐตลอดจนบริษัทประกันภัย จึงควรหามาตรการในการแกไขดวยการ
กําหนดใหผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย จะตองซ้ือความคุมครอง          
การประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพตามท่ีกลาวมาแลวขางตน 
 4.3.2   ความรับผิดทางอาญา 
  เม่ือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึน รัฐมีอํานาจใชบังคับกฎหมายอาญาโดยตรง 
ความผิดอาญาเปนเร่ืองท่ีรัฐเปนผูกําหนดและตองมีการกําหนดไวแลวอยางชัดเจนวาการกระทํา
เหลานั้นกระทํามิได ถาฝาฝนจะถูกลงโทษ หากมิไดมีการกําหนดวาอะไรเปนความผิดแลว จะ
ลงโทษผูกระทํามิไดดังบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 วรรคหน่ึง “บุคคลจักตองรับ
โทษในทางอาญาตอเม่ือไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและ
กําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดนั้น ตองเปนโทษท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย”         
หลักในมาตรา 2 นี้ มาตรา 32 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 บัญญัติรองรับไวเชนเดียวกัน
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วา “บุคคลจะตองไมรับโทษทางอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลากระทํานั้น
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได” จึงมีผลทางกฎหมายทําใหรัฐไมอาจออกกฎหมาย
ใดๆมาลบลางหลักมาตรา 2 ในประมวลกฎหมายอาญาได เพราะเปนการลบลางหลักของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 32 นั่นเอง 
 เม่ือผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไดกระทําผิดหนาท่ี              
หากกระทําถึงข้ันเปนความผิดตามกฎหมายตอลูกคาผูรับบริการซ่ึงไดแกผูรับประกันภัยหรือ           
ผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหาย ผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยอาจถูก
ดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย เม่ือการกระทํานั้นๆ เขาองคประกอบความผิดทางอาญา ถาไมเขา
องคประกอบความผิดฐานใดเลย แมผูกระทําจะไดกระทําโดยเจตนาและเกิดความเสียหายก็ไมอาจ
ลงโทษทางอาญาได ท้ังนี้ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยโดยใชโทษทางอาญาเปนเครื่องมือ                         
ในการบังคับ ฐานความผิดท่ีเกี่ยวของกับผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
 4.3.2.1  ความผิดฐานทําคํารับรองเท็จ  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269 “ผูใดประกอบ        
การงานในวิชาแพทย กฎหมาย บัญชีหรือวิชาชีพอ่ืนใด ทําคํารับรองเปนเอกสารอันเปนเท็จโดย
ประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับ
ไมเกินส่ีพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และผูใดโดยทุจริตใชหรืออางคํารับรองอันเกิดจากการกระทํา
ความผิดตามวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียวกัน” 
 ขอสังเกต มาตราน้ีเอาผิดแกผูประกอบการงานเทานั้น โดยสังเกตจากคําวา“ผูใดในการ
ประกอบการงาน” ซ่ึงหมายความถึงผูประกอบวิชาชีพนั้นกระทําเองเปนความผิดเฉพาะตัวผูมี
คุณสมบัติตามท่ีระบุไว สวนบุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีวิชาชีพ แมจะมีสวนรวมกระทําหรือใชใหกระทํา 
ก็มีความผิดฐานเปนตัวการไมได เพราะขาดคุณสมบัติไมเขาองคประกอบของผูกระทํา จึงเปนได
เพียงผูสนับสนุนเทานั้น และทําคํารับรองอันเปนเท็จนี้จะตองเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นๆ เชน แพทยทํา 
ใบตรวจโรควาปวยความจริงไมปวย ผูสอบบัญชีรับรองงบดุลไมตรงความจริง วิศวกรรับรองแบบ
แปลนไมถูกหลักวิชาหรือรับรองการกอ สรางท่ีไมถูกตอง เปนตน ในกรณีผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง
คาสินไหมทดแทนประกันภัยก็เชนเดียวกัน จะตองปรากฏลายมือช่ือรับรองเอกสารการสํารวจภัย
ในฐานะเปนผูประกอบ การงานสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย จึงจะถือวา
เปนผูทําคํารับรองเอกสาร อันเปนเท็จ  
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 5548/2545 ธ. จางโจทกสํารวจและประเมินราคาทรัพยสินของผูกูยืม
เงิน ซ่ึงกําหนดใหโจทกตองควบคุมดูแลลูกจางหรือพนักงานหรือตัวแทนของโจทกใหปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต การที่จําเลยท่ี 3 กรอกขอความในแบบสรุปผลการประเมินราคา และจําเลย
ท่ี 2 ลงชื่อในฐานะผูประเมินราคาและฐานะผูจัดการสาขา เพื่อจัดสงใหแก ธ. ในนามของโจทกลวน
แตเปนข้ันตอนในการปฏิบัติงานของพนักงานโจทก   ผูท่ีประเมินราคาหรือทําคํารับรองเอกสาร
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ตามสัญญาจางก็คือโจทก จําเลยที่ 3 มิไดลงช่ือเปนผูประเมินราคาในเอกสารดังกลาว จําเลยท่ี 3            
จึงมิใชผูทําคํารับรองเอกสารอันเปนเท็จแตอยางใด 
 เม่ือพิจารณาความผิดฐานทําคํารับรองอันเปนเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269           
จะเห็นวาเปนกฎหมายท่ีใชสําหรับควบคุมผูประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ ซ่ึงมีความชัดเจน แตไม
สามารถนํามาใชกับการทําคํารับรองอันเปนเท็จของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยได เนื่องจากหากมีการกระทําความผิด แตผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยไมไดลงลายมือช่ือรับรองเอกสารการสํารวจภัยหรือประเมินความเสียหาย ก็จะ
เปนชองวางใหผูกระทําการโดยไมสุจริต หรือหาประโยชนโดยมิชอบ อาศัยชองวางกฎหมาย             
เพื่อเขาหาผลประโยชนดวยวิธี   การตางๆ จึงเปนผลเสียตอธุรกิจประกันภัยและเปนผลเสียตอ
เศรษฐกิจของประเทศ 
 4.3.2.2   ความผิดฐานฉอโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341“ผูใดโดยทุจริตหลอกลวง
ผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงและโดยการ
หลอกลวง ดังวานั้นไดไปซ่ึงทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทําใหผูถูกหลอกลวง
หรือบุคคลที่สามทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ ผูนั้นกระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
 ขอสังเกต การบังคับใชกฎหมายความผิดฐานฉอโกง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 348            
ไดบัญญัติวา “ความผิดในในหมวดน้ี นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เปนความผิดอันยอมความ
ได” จึงทําใหความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา 341 ถือวาเปนความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงท่ีเปน             
บทท่ัวไปและเปนความผิดท่ียอมความได ซ่ึงหากมีความผิดเกิดข้ึนแลวแตไมมีการรองทุกขจาก
ผูเสียหายหรือในกรณีคูกรณียอมความกันแลว ก็จะเปนการตัดสิทธิพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการจะดําเนินคดีตอไปเพราะถือวาเปนความผิดตอสวนตัว จึงมีผลทําใหผูกระทําผิดไมมีความ
เกรงกลัวตอกฎหมายท่ีมีอยูไปกอคดีในทํานองเดียวกันขึ้นเร่ือยๆไปไมมีท่ีส้ินสุด  
 กลาวโดยสรุป กฎหมายอาญาเปนกฎหมายในการใหความคุมครองแกสังคม จึงตอง
พิจารณาถึงประโยชนของสังคมท่ีจะไดรับจากการลงโทษ ภยันตรายตอสังคม และวัตถุประสงค
ของการลงโทษตามความรายแรงของพฤติกรรม หากผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยกระทําการเขาองคประกอบความผิดอาญาฐานใด ผูกระทําตองรับโทษทางอาญา
ในความผิดฐานนั้นๆ จึงเห็นวา กฎหมายท่ีใชอยูในปจจุบันมีความไมเพียงพอและความไมเหมาะสม 
สวนหนึ่งมาจากความหยอนประสิทธิภาพของกลไกกฎหมาย กฎ ขอบังคับตางๆ ดังนั้น เพื่อความ
สงบเรียบรอยในสังคมและปกปองผูกระทําการโดยสุจริตใหไดรับความเปนธรรมปองปรามมิให
กระทําการฝาฝนอยางเดียวกันนั้นอีก เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพสูงข้ึนสามารถแขงขันกับ
นานาชาติไดอยางสมศักดิ์ศรี ควรอยางยิ่งท่ีจะบัญญัติการลงโทษทางอาญาแกผูสํารวจภัยและ                 
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ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 
โดยใหมีอัตราโทษสูงกวาท่ีประมวลกฎหมายอาญากําหนดไว 
 
4.4 มาตรการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ 
 ธุรกิจประกันภัยเปนการประกอบการท่ีมีผลกระทบตอสวนไดเสียของบุคคลท่ัวไป         
การปฏิบัติหนาท่ีของบุคคลท่ีมิใชคูสัญญาโดยตรงแตเขามาในฐานะคนกลางประกันภัย ซ่ึงไดแก
ตัวแทนประกันภัย (Insurance Agent) นายหนาประกันภัย (Insurance Broker) ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง                
คาสินไหมทดแทนประกันภัย (Insurance Surveyor and Adjuster) มีความเกี่ยวของกับผลประโยชน
ของผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย บริษัทประกันภัย หรือประชาชน
ผูเกี่ยวของ เพื่อเปนการคุมครองสาธารณชนโดยสวนรวม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 
และพระราช บัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 จึงไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพและการปฏิบัติหนาท่ีของตัวแทนและนายหนาประกันภัยมีสาระสําคัญในเร่ืองคุณสมบัติ 
ใบอนุญาต สมุดทะเบียนและบัญชี อัตราคาจาง การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การเพิกถอนใบอนุญาต 
และบทกําหนดโทษทางอาญา 
 แตกรณีผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยซ่ึงเปนคนกลาง
ประกันภัยประเภทหนึ่งกลับไมมีบทบัญญัติกฎหมายใดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลไวเปน 
การเฉพาะ เม่ือไมมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดหรือใหอํานาจองคกรกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติหนาท่ี
ของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย การควบคุมการประกอบวิชาชีพ               
จึงตองอาศัยหลักการอุดชองวางกฎหมาย ซ่ึงกําหนดสิทธิและหนาท่ี ตลอดจนมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพไวในสัญญาวาจาง ซ่ึงหากไมไดกําหนดไวในสัญญา ก็ตองพิจารณาตามหลักกฎหมายท่ีบัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยหลักกฎหมายวาดวยสัญญา ดังนี้ เม่ือมีการตกลงวาจาง
ผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยแลวก็เปนท่ีเขาใจโดยปริยายตามกฎหมาย
ถึงขอกําหนดวา บุคคลผูประกอบวิชาชีพผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
ตองกระทําการดวยความชํานาญ และดวยความระมัดระวังเชนวิญูชนผูประกอบวิชาชีพ ตอคําส่ัง
ท้ังท่ีเปนคําส่ังโดยชัดแจงและคําส่ังโดยปริยายในการปฏิบัติธุรกิจตามปกติของลูกคาซ่ึงอาจเปน           
ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประกันภัย ตลอดจนตองนําหลักเกณฑสากลของผูสํารวจภัยและผูเจรจา       
ตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยมาใชเปนหลักปฏิบัติดวย 
 เม่ือพิจารณาการประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการกํากับ
ดูแลผูประกอบวิชาชีพพบวา การประกอบวิชาชีพ แพทย วิศวกรรม สถาปตยกรรม ผูสอบบัญชีและ
กฎหมาย  มีบทบัญญัติกฎหมายพิเศษควบคุมการประกอบวิชาชีพ โดยกฎหมายดังกลาวมีหลักการทั่วไป
ท่ีเปนมาตรการควบคุมคลายกัน กลาวคือ กฎหมายจะกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพตองข้ึนทะเบียนและ
รับใบอนุญาตจากองคกรท่ีควบคุมการประกอบวิชาชีพนั้น โดยผูขอรับใบอนุญาตไดจะตองมีคุณสมบัติ
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และความรูตามท่ีกฎหมายกําหนดไว องคกรท่ีควบคุมการประกอบวิชาชีพมีหนาท่ีสอดสองดูแล            
ความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพ มีอํานาจสอบสวน รวมท้ังลงโทษผูประกอบวิชาชีพตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว เชน การวากลาวตักเตือน การภาคทัณฑ การส่ังพักใบอนุญาต และการส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต โดยกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพจะกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพตองปฏิบัติ            
ตามมารยาทแหงวิชาชีพหรือจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
 ฉะนั้น เพื่อปกปองผูบริโภคใหความมั่นใจในการดําเนินงานของผูสํารวจภัยและ                
ผูเจรจา ตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย จึงเห็นวา ประเทศไทยจําเปนตองมีมาตรการในทาง
กฎหมายกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
โดยวิเคราะหเทียบเคียงกับกฎหมายตางประเทศ คือ กฎหมายแคนาดา กฎหมายมาเลเซีย กฎหมาย
ญ่ีปุน และกฎหมายจีน ตลอดจนกฎหมายไทยเพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติ
กฎหมาย สรุปใจความสําคัญดังนี้ 

4.4.1 บุคคลธรรมดา 
 4.4.1.1  คุณสมบัติ  
 จากการศึกษากฎหมายตางประเทศพบวา เร่ืองดังกลาวปรากฏอยูในกฎหมาย เชน กฎหมาย
แคนาดา Insurance Adjusters, Agents And Brokers ACT (2005) และ Insurance Adjusters, Agents 
and Brokers Regulations บัญญัติใหเปนดุลพินิจของนายทะเบียนกําหนดคุณสมบัติบุคคลธรรมดา           
ผูจะขอรับใบอนุญาตผู เจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย  จะตองไมเปนผู ท่ีได รับ
คาตอบแทนหรือบําเหน็จจากบริษัทประกันภัย และจะตองเปนบุคคลท่ีไดรับการศึกษาและสอบ
ความรูเกี่ยวกับการประกันภัยตามหลักสูตร วิธีการที่นายทะเบียนกําหนด หากบุคคลธรรมดาผูใด
ประกอบอาชีพผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยอยูกอนแลว โดยไมไดรับการศึกษาอบรม
ตามขอกําหนดของกฎหมายใหมีสิทธิไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนไดโดยชําระคาธรรมเนียม
ตามท่ีกฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ใหถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติเม่ือถูกปลดออกจากหนาท่ี แตใหอํานาจ
นายทะเบียนใชดุลพินิจพิจารณาเปนรายบุคคลทุกๆ 3 เดือน  
 กฎหมายมาเลเซีย (Insurance Act 1996) บัญญัติคุณสมบัติผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยวา ลูกจางของบริษัทประกันภัยท่ีกระทําในทางการท่ีจาง หรือชวยในการเจรจาตกลง               
คาสินไหมทดแทนตามสิทธิเรียกรองคาเสียหายประกันภัยใหถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติไมอาจขอ
ใบอนุญาตเปนผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยได และผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยตองเปนสมาชิกของสมาคมผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยดวย 
 กฎหมายญ่ีปุน (The Law Concerning Non-Life Insurance Rating Organization และ                        
The Automobile Liability Security Law) บัญญัติคุณสมบัติของผูสํารวจภัยไววา ตองเปนผูมีคุณสมบัติ                         
ท่ีเหมาะสมไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตร ตลอดจนสอบผานตามขอบังคับของสมาคมประกันวินาศภัย 
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 กฎหมายจีน (Regulation Governing Insurance Surveyor (2003 .12 .08.Amended)) บัญญัติ
คุณสมบัติบุคคลธรรมดาท่ีประสงคจะขอรับใบอนุญาตเปนผูสํารวจภัยไวโดยเฉพาะเชนเดียวกัน                
โดยจะตองสอบผานวิชาประเภทผูสํารวจภัย ไดรับหนังสือรับรองจากพนักงานเจาหนาท่ี หรือผูมี
อํานาจทางกฎหมายของกระทรวงการคลัง มีประสบการณตามที่กฎหมายกําหนด โดยผูสํารวจภัย
จะตองเปนสมาชิกของสมาคมผูสํารวจภัย และไดรับหนังสือรับรองการเปนสมาชิกดวย นอกจากนี้
บทบัญญัติดังกลาวยังมีขอกําหนดหามมิใหถือใบอนุญาตผูสํารวจภัย ตัวแทนประกันภัย หรือ
นายหนาประกันภัยในเวลาเดียวกัน และหามบุคคลบางประเภทขอรับใบอนุญาต เชน บุคคล
ลมละลาย ลูกจางของบริษัทประกันภัย ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตและยังไมพน 5 ป ผูกระทําความผิด
อาญาฐานยักยอก ฉอโกง ปลอมแปลงลายมือช่ือหรือเอกสารจนกระท่ังมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหรับ
โทษจําคุกและยังไมพน 3 ป  เม่ือพิจารณากฎหมายตางประเทศขางตนทําใหไดขอสังเกตวา              
การดําเนินงานของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย อาจกอใหเกิด          
ความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน  หรือบริษัทประกันภัย ตลอดจนประชาชน
ผูเกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัยซ่ึงใชบริการหากผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยไมมีความรูความสามารถ ไมมีประสิทธิภาพ หรือกระทําการไปในทางไมสุจริต ดังนั้น 
ประเทศตางๆจึงมีมาตรการทางกฎหมายกํากับดูแลบุคคลเหลานี้ ซ่ึงเห็นวาการกําหนดคุณสมบัติ
ดังกลาวไวในกฎหมายเชนนี้เปนประโยชนตอผูบริโภคท่ีใชบริการของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง
คาสินไหมทดแทนประกันภัยอยางยิ่ง 
 ดังนั้น เพ่ือยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยในประเทศไทยใหสูงข้ึน ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยควรเปนผูมีความรู ความสามารถท่ีจะใหบริการลูกคาอยางถูกตองและเปนธรรม จึงเห็น
วาบุคคลท่ีจะประกอบวิชาชีพผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ควรมี
คุณสมบัติพิเศษสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาดานการสํารวจภัยหรือการเจรจาตกลงคา
สินไหมทดแทนจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง โดยใหนายทะเบียนประกาศกําหนดหรือสอบความรู
เกี่ยวกับ           การประกันภัยและการสํารวจภัยหรือการเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนได ตาม
หลักสูตรท่ี                 นายทะเบียนประกาศกําหนด 
  นอกจากนี้ เพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูเกี่ยวของท่ัวไปผูเขียนเห็นวา ควรกําหนด
มาตรฐานการศึกษาใหผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป เนื่องจากบุคคลท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มักจะไดรับความ
เช่ือถือจากประชาชนทั่วไป และสามารถศึกษาอบรมความรูเกี่ยวกับการประกันภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แมในระยะแรกอาจมีปญหาขอขัดของในเร่ืองปริมาณของผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาต
และจะทําใหมีผูประกอบวิชาชีพนี้มีปริมาณนอยลง แตเม่ือพิจารณาปริมาณผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในปจจุบันยังวางงานอีกเปนจํานวนมาก หากตลาดมีความตองการใชบริการของผูสํารวจ
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ภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเปนจํานวนมากแลวยอมทําใหผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหันเขามาประกอบอาชีพผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยมากข้ึน อันเปนการสรางงานใหแกผูวางงานอีกทางหนึ่งดวย 
 4.4.1.2  ใบอนุญาต  
 จากการศึกษากฎหมายตางประเทศพบวา กฎหมายแคนาดา(Insurance Adjusters, Agents 
And Brokers ACT (2005) และ Insurance Adjusters, Agents and Brokers Regulations) มีบัญญัติให          
นายทะเบียนโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษากําหนดอายุใบอนุญาตสําหรับบุคคลธรรมดาไว 2 ปนับแต
ไดรับใบอนุญาต โดยแบงประเภทใบอนุญาตบุคคลธรรมดาเปน 4 ระดับ ไดแก ผูเจรจาตกลง               
คาสินไหมทดแทนประกันภัยระดับท่ี 1 ถึงระดับท่ี 4 และกําหนดใหผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยแตละระดับตองมีความรู มีประสบการณทํางาน โดยเปนผูผานการสอบแตละระดับช้ัน
ตามท่ีกฎหมายกําหนดและผูท่ีประสงคจะขอรับใบอนุญาตเปนผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัย จะตองไมเปนผูประกอบอาชีพทนายความ ผูชําระบัญชี ผูรับพินัยกรรมหรือผูจัดการมรดก 
ผูทําหนาท่ีใหคําปรึกษาดานการตีราคา พนักงานสอบสวน เจาพนักงานดับเพลิง หรือผูชวยเหลือ         
เจาพนักงานดับเพลิง ในกรณีนายทะเบียนตรวจสอบพบวาผูไดรับใบอนุญาตกระทําการละเมิด
พระราชบัญญัติหรือกฎขอบังคับใหนายทะเบียนมีอํานาจยกเลิก เพิกถอน หรือระงับใบอนุญาต และ
บุคคลดังกลาวตองรอระยะเวลาอยางนอย 1 ปภายหลังถูกยกเลิก เพิกถอน หรือระงับใบอนุญาต จึงจะ
มีสิทธิขอรับการพิจารณาใบอนุญาตอีกคร้ัง อยางไรก็ตาม กฎหมายใหบุคคลผูถูกโตแยงสิทธิคัดคาน
โดยอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณท่ีไดรับการแตงต้ังได 
 กฎหมายมาเลเซีย(Insurance Act 1996) มีบทบัญญัติใหธนาคารแหงชาติเปนผูพิจารณา
ออกใบอนุญาตใหแกผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย โดยหามมิใหผูใดกระทําการเปน             
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเวนแตไดรับใบอนุญาตและมีหลักฐานรับรองจาก
ธนาคารอีกท้ังมีขอหามมิใหใบอนุญาตใชบังคับถึงทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย ลูกจาของบริษัท
ประกันภัยท่ีกระทําในทางการท่ีจางเกี่ยวกับการเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 

กฎหมายญ่ีปุน(The Law Concerning Non-Life Insurance Rating Organization และThe 
Automobile Liability Security Law) ระบบการสํารวจภัยแตกตางจากประเทศอ่ืน เนื่องจากมีการจัดต้ัง
เปนศูนยกลางบริการดานการจัดการคาสินไหมทดแทนประกันภัย โดยพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญ
ดานการจัดการคาสินไหมทดแทนซ่ึงผานการฝกอบรมและสอบผานตามหลักสูตรท่ีสมาคมอัตรา
เบ้ียประกันภัยกําหนด 
 กฎหมายจีน(Regulation Governing Insurance Surveyor (2003 .12 .08.Amended))  
กําหนดใหผูสํารวจภัยแบงเปน 2 ประเภทคือ ผูสํารวจภัยท่ัวไปและผูสํารวจภัยทางทะเล โดยมี
ขอกําหนดหามมิใหผูใดกระทําการเปนผูสํารวจภัยโดยไมไดรับใบอนุญาต และไมหามถือใบอนุญาต
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ท้ัง 2 ฉบับในเวลาเดียวกัน ท้ังนี้ บุคคลนั้นจะตองไดรับหนังสือรับรองการฝกอบรมจาก
กระทรวงการคลังซ่ึงออกใหไมเกิน 2  ป  
 เม่ือพิจารณามาตรทางกฎหมายตางประเทศขางตนพบวา กฎหมายตางประเทศมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับใบอนุญาตของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยท่ี
ชัดเจนเปนรูปธรรม งายตอการกํากับดูแล ซ่ึงกฎหมายไทยควรจะนํามาประยุกตใชในการราง
กฎหมาย โดยเห็นวาหากกฎหมายไทยมีบทบัญญัติดังกลาวแลว จะเปนการปองกันความเสียหาย         
อันเกิดจากการกระทําของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย และสราง
ความเช่ือม่ันตอผูใชบริการตลอดจนผูเกี่ยวของได ดังนี้  
 การแบงประเภทใบอนุญาต ผูเขียนมีความเห็นวาเพ่ือใหผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง               
คาสินไหมทดแทนประกันภัยสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางครบวงจรและไมเปนอุปสรรคตอการ
ถายทอดทางเทคโนโลยีประกันภัย ไมควรแบงประเภทของใบอนุญาตผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง     
คาสินไหมทดแทนประกันภัย แตควรกําหนดระดับช้ันของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยจากความรู ความชํานาญ ดวยการศึกษาอบรมตามหลักสูตรและสอบแบงระดับช้ัน 3 
ระดับ ไดแก ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง 
 อายุใบอนุญาต ควรกําหนดใหใบอนุญาตของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาควรมีอายุ 1 ปนับแตไดรับอนุญาต และใหมีการตอ
ใบอนุญาตตองกระทําทุกปเปนเวลาติดตอกัน 3 ป (รวมท้ังปท่ีไดรับอนุญาต) หลังจากนั้นการตอ
ใบอนุญาตมีกําหนด 3 ป โดยมีเง่ือนไขการตอใบอนุญาตตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 การตออายุใบอนุญาต ควรกําหนดเง่ือนไขใหกอนตออายุใบอนุญาตผูสํารวจภัยและผูเจรจา
ตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยตองไดรับการอบรมกฎเกณฑความรูใหมๆเกี่ยวกับการ
ประกันภัยเพื่อเปนการเพิ่มความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหทันกับสภาวการณท่ีมี          
การเปลี่ยนแปลงและทบทวนจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณ ซ่ึงการอบรมนี้อาจเปนการอบรมตาม
หลักสูตรของสถาบัน ประกันภัยไทย หรือของสถาบันการศึกษาใดก็ได แตหลักสูตรดังกลาวตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสมาคมประกันวินาศภัยและกรมการประกันภัยเสียกอน 
 การเพิกถอนใบอนุญาต ควรมีบทบัญญัติตัดสิทธิอยางชัดเจน ในกรณีผูสํารวจภัยหรือ                
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไดกอใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน
ตามกรมธรรมประกันภัย บริษัทประกันภัย ตลอดจนประชาชนท่ัวไป โดยกรณีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตคร้ังแรกแลว ไมควรใหไดรับใบอนุญาตอีก เวนแตพนระยะเวลา 1 ปแลวเชนเดียวกับ
กฎหมายแคนาดา และถาถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนคร้ังท่ีสอง ไมสามารถจะขอรับใบอนุญาตเปน
ผูสํารวจภัยและผูเจรจา ตกลง คาสินไหมทดแทนประกันภัยไดอีก เพื่อใหผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลง 
คาสินไหมทดแทนประกันภัยเกิดความระมัดระวัง ประกอบวิชาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริต โดยเห็นวา
กฎหมายไมควรอนุญาตใหผูกระทําความผิดกลับเขามาในธุรกิจประกันภัยอีก 
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 การอุทธรณ ในกรณีบุคคลใดถูกปฏิเสธการออกใบอนุญาตหรือตอใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต เห็นวา ควรจะกําหนดใหสิทธิผูท่ีถูกปฏิเสธหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ใหสามารถ
รองเรียนหรืออุทธรณได ซ่ึงจะทําใหผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยมี
คุณภาพสูงขึ้นเพ่ือมาตรฐานวิชาชีพจะไดสูงตามไปดวย 

 
 
4.4.1.3  การศึกษาอบรมและสอบความรู  
จากการศึกษากฎหมายตางประเทศพบวา กฎหมายแคนาดา(Insurance Adjusters, Agents 

And Brokers ACT (2005) และ Insurance Adjusters, Agents and Brokers Regulations) กําหนดให              
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยแตละระดับจะตองเปนผูไดรับการศึกษาอบรม และสอบ
ผานตามหลักสูตรท่ีนายทะเบียนโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษากําหนด ซ่ึงจะมีการกําหนดระยะเวลา
ปฏิบัติงานหรือประสบการณ ตลอดจนหลักสูตรการศึกษา มีความยากงายเปนไปตามระดับช้ันของ          
ผูถือใบอนุญาต เชน  

ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยระดับ 1 เปนบุคคลท่ีไดรับผลการสอบไดคะแนน 
นอยกวารอยละ 75  

ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยระดับ 2 เปนบุคคลที่ถือใบอนุญาตผูเจรจาตกลง              
คาสินไหมทดแทนประกันภัยระดับ 1 อยางนอย 3 ป และประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ          
กอนรองขอใบอนุญาตเปนระยะเวลา 2 ป ตองสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีสถาบันประกันภัยกําหนด 

ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยระดับ 3 เปนบุคคลที่ถือใบอนุญาต ผูเจรจาตกลง            
คาสินไหมทดแทนประกันภัยระดับ 2 อยางนอย 1 ป  และประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
กอนรองขอใบอนุญาตเปนระยะเวลา  3  ป  ตองสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีสถาบันประกันภัยกําหนด 

ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยระดับ 4 เปนบุคคลที่ถือใบอนุญาตผูเจรจาตกลง             
คาสินไหมทดแทนประกันภัยระดับ 3 อยางนอย 1 ป และประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพกอน         
รองขอใบอนุญาตเปนระยะเวลา 7 ป ตองสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีสถาบันประกันภัยกําหนด 

 กฎหมายญ่ีปุน(The Law Concerning Non-Life Insurance Rating Organization และ                    
The Automobile Liability Security Law) กําหนดใหผูสํารวจภัยความเสียหายทรัพยสินจัดแบง 3 ระดับ               
โดยวัดระดับจากความรูความชํานาญ และตองเปนบุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตร ตลอดจนสอบ
ผานตามขอบังคับของสมาคมประกันภัย 

 กฎหมายจีน(Regulation Governing Insurance Surveyor (2003 .12 .08.Amended))  กําหนดให
มีการศึกษาอบรม 2 หลักสูตร คือ การศึกษาอบรมเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใหบริการและการฝกอบรมเพื่อ
เขาสูการใหบริการ ผูผานการศึกษาอบรมจะไดรับรับหนังสือรับรองเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา
ขอรับใบอนุญาตเปนผูสํารวจภัย โดยมีระยะเวลาการศึกษาอบรมหลักสูตรเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใหบริการ 
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ตองไมนอยกวา 32 ช่ัวโมง และหลักสูตรเพื่อเขาสูการบริการ ตองไมนอยกวา 24 ช่ัวโมงในระหวาง 2 ป
กอนรองขอออกใบอนุญาต ซ่ึงการศึกษาอบรมใหดําเนินการโดยสถาบันประกันภัย หรือมหาวิทยาลัย 
หรือวิทยาลัยตามหลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 เม่ือพิจารณากฎหมายตางประเทศขางตนพบวา การทํางานของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง  
คาสินไหมทดแทนประกันภัยมีลักษณะของผูประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการใหบริการ บุคคลดังกลาว
จําตองมีความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณเฉพาะสาขาการประกันภัยอยางสูง สามารถ
ใหบริการเกี่ยวกับการสํารวจภัย การจัดการคาสินไหมทดแทนประกันภัยแกผูใชบริการและผูเกี่ยวของ
อยางสัมฤทธ์ิผล การที่กฎหมายกําหนดใหบุคคลซ่ึงขอรับใบอนุญาตเปนผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลง
คาสินไหมทดแทนประกันภัยตองไดรับการศึกษาอบรมและมีประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรอง
จึงเปนท่ียอมรับและถือปฏิบัติในตางประเทศ โดยรายละเอียดปลีกยอยอาจแตกตางกันบาง ซ่ึงข้ึนอยู
กับประเพณีวัฒนธรรมของแตละประเทศเปนสําคัญ 

 กรณีดังกลาว ผูเขียนเห็นวาการศึกษาอบรมและสอบความรูกอนพิจารณาออกใบอนุญาต
เปนผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเพื่อใหผูท่ีจะประกอบวิชาชีพดานนี้
เปนบุคคลท่ีมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการประกันภัยเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูสํารวจภัยและ
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยในประเทศไทย เพราะหากผูท่ีไดรับใบอนุญาตไมมี
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับการประกันภัย อาจใหบริการผูวาจางหรือผูเกี่ยวของไมถูกตอง          
ทําใหเกิดความเสียหายตอลูกคาผูรับบริการและยังทําใหภาพพจนของผูประกอบวิชาชีพนี้รายอ่ืนๆ 
ตลอดจนธุรกิจประกันภัยในสายตาของประชาชนท่ัวไป ไมนาเช่ือถืออีกตอไป มีผลกระทบตอธุรกิจ
ประกันภัยท้ังระบบ 

 สําหรับหลักสูตรการศึกษาอบรมและสอบความรูนั้น กฎหมายไทยมีความจําเปนตองมี
การศึกษาอบรมหลักสูตรตางๆเชนเดียวกับในตางประเทศ แมวาอาจกอความยุงยากใหกับผูสํารวจ
ภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยซ่ึงมีอาชีพอ่ืนเปนหลักอยูแลว ไมมีเวลาพอท่ีจะ
เขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรตางๆก็ตาม แตเห็นวาประเทศไทยยังมีความจําเปนตองกําหนด
หลักสูตรการศึกษาอบรมและการสอบความรูของบุคคลท่ีจะประกอบวิชาชีพนี้ โดยเห็นวาควรสอบ
ท้ังขอเขียนและสอบสัมภาษณ เพราะการสอบขอเขียนสามารถทําใหทราบพ้ืนฐานความรูดานประกันภัย 
สวนการสอบสัมภาษณเปนการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 4.4.1.4  การลงโทษ  

 จากการศึกษากฎหมายตางประเทศพบวา กฎหมายแคนาดา(Insurance Adjusters, Agents 
And Brokers ACT (2005) และ Insurance Adjusters, Agents and Brokers Regulations) บัญญัติ
มาตรการลงโทษบุคคลธรรมดาผูซ่ึงกระทําการเปนผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยโดยไมได
รับใบอนุญาต หรือใบอนุญาตถูกระงับช่ัวคราว หรือแสดงเสมือนตนเปนผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
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ประกันภัย  หรือใชช่ืออ่ืนนอกจากท่ีไดรับอนุญาตไว การกระทําดังกลาวเปนความผิด และมีบทกําหนด
โทษ การถูกตัดสินวากระทําความผิดคร้ังท่ี 1 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 เหรียญ และถากระทํา
ผิดคร้ังตอไปตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 เหรียญ หากไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน 

 กฎหมายมาเลเซีย(Insurance Act 1996) บัญญัติใหผูท่ีจะกระทําการเปนผูเจรจาตกลง                 
คาสินไหมทดแทนประกันภัยจะตองไดรับใบอนุญาต หากฝาฝนมีโทษจําคุก 1 ป หรือปรับ 1,000,000 
ริงกิต หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 กฎหมายจีน(Regulation Governing Insurance Surveyor (2003 .12 .08.Amended))  บัญญัติให
การกระทําดังตอไปนี้ของผูสํารวจภัยเปนความผิด ทําขอคิดเห็นอันเปนเท็จ รวบรวมขอคิดเห็น               
นอกรายการจากผูมีผลประโยชนเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย ใหผูอ่ืนใชใบอนุญาต กระทําการเกิน             
ความจริง ใชสิทธิเรียกรองโดยหลอกลวง โฆษณาหรือทําดวยวิธีอ่ืนใดอันไมถูกตองใหผูอ่ืนหลงเชื่อ 
ตีพิมพรายงานการสํารวจภัยอันเปนเท็จ 
 เม่ือพิจารณามาตรการทางกฎหมายตางประเทศขางตนพบวา กฎหมายกําหนดโทษบุคคล
ท่ีกระทําการเปนผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยโดยไมไดรับอนุญาตไว
อยางชัดเจนและรุนแรง โดยมีท้ังโทษปรับและโทษจําคุก ซ่ึงจะเปนผลใหเกิดความเกรงกลัวไมกลา
กระทําความผิด จึงเห็นวาประเทศไทยสมควรมีการกํากับดูแลผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยดังเชนในกฎหมายตางประเทศและหากฝาฝนใหกําหนดโทษเอาไวดวย  

 นอกจากนี้ ในกรณีผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยซ่ึงเปน
บุคคลธรรมดากระทําการโดยทุจริตเนื่องจากการเปนผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัย ไมซ่ือสัตย ไมจริงใจตอลูกคาผูรับบริการ ประกอบธุรกิจเพื่อมุงหวัง
ผลประโยชนและรายไดของตนเปนสําคัญ มิไดคํานึงถึงประโยชนของบุคคลผูเกี่ยวของ เชน การทํา
คํารับรองอันเปนเท็จ หรือฉอโกง ควรมีการเพิ่มเติมบทกําหนดโทษจําคุกหรือปรับโดยใหมีอัตราสูง
กวาความผิดตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายอาญา และใหถือวาเปนบุคคลที่ขาดคุณสมบัติการเปน
ผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 

4.4.2 กรณีนิติบุคคล 
4.4.2.1   คุณสมบัติ  

 จากการศึกษากฎหมายตางประเทศพบวา กฎหมายแคนาดา Insurance Adjusters, Agents 
And Brokers ACT (2005) และ Insurance Adjusters, Agents and Brokers Regulations บัญญัติให               
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยที่เปนนิติบุคคล หมายถึง บริษัท หรือหางหุนสวน                  
ซ่ึงประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย แตไมรวมถึงกรณีบริษัทผูรับประกันภัย และ
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ใหนิติบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติ หากถูกปลดออกจากหนาท่ี แตใหนายทะเบียนใชดุลยพินิจพิจารณา
ทบทวนผูท่ีขาดคุณสมบัติเปนการเฉพาะรายทุกๆ 3 เดือน เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา 

กฎหมายมาเลเซีย(Insurance Act 1996) บัญญัติใหการประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลง                    
คาสินไหมทดแทนประกันภัย หมายถึง บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสํารวจสาเหตุ รายละเอียดของ
ความสูญเสียและจํานวนความเสียหายแทจริง 

กฎหมายญ่ีปุน(The Law Concerning Non-Life Insurance Rating Organization และ                    
The Automobile Liability Security Law) บัญญัติใหสมาคมอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนตแหงประเทศ
ญ่ีปุน จัดต้ังสํานักงานสํารวจภัยทําหนาท่ีสํารวจภัยและพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
ผูประสบภัยจากรถ จึงมีความแตกตางจากนิติบุคคลประเทศอ่ืน เนื่องจากสํานักงานสํารวจภัยอยูภายใต
บทบัญญัติกฎหมายเฉพาะและมีลักษณะเปนบริษัทกลางของสมาชิกบริษัทประกันภัยทุกๆบริษัท 

กฎหมายจีน(Regulation Governing Insurance Surveyor (2003 .12 .08.Amended)) บัญญัติ
คุณสมบัติของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยบุคคลท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึง
จะขอรับใบอนุญาตไวคอนขางจะเครงครัด โดยจะตองไมเปนผูซ่ึงมีคําส่ังหามประกอบการและ
คําส่ังนั้นยังไมถูกยกเลิก ไมเปนผูกระทําความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย ฉอโกง ปลอมแปลงเอกสาร
หรือลายมือช่ือและมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหรับโทษจําคุกและยังไมพน 3 ป ไมเปนผูกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกันภัย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร และมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด
ลงโทษจําคุกยังไมเกิน 3 ป ตลอดจนมีบทบัญญัติหามบุคคลบางประเภทขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจการสํารวจภัย เชน บุคคลลมละลาย ผูถูกไลออกจากสํานักงาน ลูกจางของบริษัทประกันภัย              
ผู ข้ึนทะเบียนเปนผูชักชวนช้ีชอง เ ช้ือเชิญเกี่ยวกับการประกันภัย ผู ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบการโดยกระทรวงการคลังและยังไมพน 5 ป เปนตน 
 เม่ือพิจารณากฎหมายตางประเทศท่ีกลาวมาขางตนพบวา บทบัญญัติในเร่ืองคุณสมบัติ
ของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยท่ีเปนนิติบุคคลดังกลาว เปนการ
กํากับดูแลเร่ืองความสามารถของผูบริหารโดยเนนความซ่ือสัตยสุจริต และกําหนดคุณวุฒิทาง   
การศึกษาหรือประสบการณทํางานของผูบริหาร ซ่ึงทําใหมีผูบริหารที่มีประสบการณและมีความรู
ความสามารถเพียงพอท่ีจะบริหารกิจการ นอกจากนี้กฎหมายดังกลาวยังกําหนดใหบุคคลท่ีมีอํานาจใน
การบริหารของนิติบุคคลจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจในการกํากับดูแล ทําใหสามารถ
ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติตางๆของผูบริหารได กอนที่กรรมการผูจัดการหรือบุคคลท่ีมี
อํานาจบริหารนิติบุคคลท่ีมีคุณสมบัติไมเหมาะสมไปกอความเสียหายแกธุรกิจประกันภัย 
 จึงเห็นวา กฎหมายไทยควรมีการบัญญัติคุณสมบัติของผูบริหารธุรกิจผูสํารวจภัยและ                
ผูเจรจา ตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ใหมีคุณวุฒิการศึกษาและมีประสบการณทํางานดาน
การสํารวจภัยหรือการจัดการคาสินไหมทดแทนประกันภัยใหสูงกวาบุคคลธรรมดาซ่ึงประกอบ
วิชาชีพผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาเสียหาย เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับสวนไดเสียของ
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ประชาชนและประชาชนอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนิน การของผูบริหารได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มีวุฒิการศึกษาข้ันตํ่าควรจะตองไมนอยกวาระดับปริญญาตรีในขณะท่ียื่นคําขอรับใบอนุญาต               
มีความรูเกี่ยวกับการสํารวจภัยและการเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย นอกเหนือจาก
ความรูในเร่ืองของการประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยโดยท่ัวไป  โดยการแตงต้ังผูบริหารจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 4.4.2.2  ใบอนุญาต 
 จากการศึกษากฎหมายตางประเทศพบวา กฎหมายแคนาดา(Insurance Adjusters, Agents 
And Brokers ACT (2005) และ Insurance Adjusters, Agents and Brokers Regulations) บัญญัติ
มาตรการกํากับดูแลใบอนุญาตนิติบุคคลประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย             
ใหการประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยในรูปแบบนิติบุคคลจะตองไดรับ
ใบอนุญาตประเภทนิติบุคคลประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยและจะตอง           
ไมเปนทนายความ ผูชําระบัญชี ผูรับพินัยกรรมหรือผูจัดการมรดก ผูทําหนาท่ีใหคําปรึกษาดาน            
การตีราคา พนักงานสอบสวน  เจาพนักงานดับเพลิง หรือผูชวยเหลือเจาพนัก งานดับเพลิง และ 
หามมิใหออกใบอนุญาตใหแกผูมีใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหนาประกันภัย หรือบุคคลท่ีไดรับ
คาตอบแทนหรือบําเหน็จอ่ืนๆจากบริษัทประกันภัยในฐานะผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษาหรือ                      
ผูตรวจสอบหรือผูตีราคาตามกรมธรรมประกันภัย หรือผูใหคําแนะนําการตรวจสอบ ตีราคา 
ประเมินราคา สําหรับการยกเลิก เพิกถอน หรือระงับใบอนุญาต หากนายทะเบียนตรวจสอบพบวา      
ผูไดรับใบอนุญาตกระทําการละเมิดพระราชบัญญัติหรือกฎขอบังคับใหนายทะเบียนมีอํานาจยกเลิก 
เพิกถอน หรือระงับใบอนุญาต และหุนสวนหรือบริษัทซ่ึงใบอนุญาตถูกยกเลิก เพิกถอนหรือระงับ
ใบอนุญาต ตองรอระยะเวลาอยางนอย 1 ปจึงจะไดรับการพิจารณาใบอนุญาตใหมอีกคร้ัง อยางไรก็
ตามกฎหมาย ใหบุคคลผูถูกโตแยงสิทธิคัดคานอํานาจของนายทะเบียนโดยอุทธรณตอคณะกรรมการ
อุทธรณท่ีไดรับการแตงต้ังได 
 กฎหมายมาเลเซีย(Insurance Act 1996) มีบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการกํากับดูแล
ใบอนุญาตเชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา 
 กฎหมายญ่ีปุน(The Law Concerning Non-Life Insurance Rating Organization และ                            
The Automobile Liability Security Law) ใหการดําเนินการสํานักงานสํารวจภัยอยูภายใตการกํากับดูแล
ของสมาคมอัตราเบ้ียประกันภัยเบ้ียประกันภัยรถยนตแหงประเทศญี่ปุน โดยมีกฎหมายเฉพาะในการ
กํากับดูแล 
  กฎหมายจีน(Regulation Governing Insurance Surveyor (2003 .12 .08.Amended)) บัญญัติ               
หามมิใหผูใดกระทําการเปนผูสํารวจภัยโดยไมไดรับใบอนุญาตและตองแสดงเอกสารสําคัญเพ่ือ
นํามาประกอบพิจารณาออกใบอนุญาตใหนิติบุคคลนั้น โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
เชน หนังสือรับรองการวาจางผูสํารวจภัย หนังสือรับรองลักษณะเฉพาะของผูสํารวจภัย และหนังสือ
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รับรองการฝกอบรมเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใหบริการซ่ึงไดรับมาไมเกิน 2 ป หนังสือรับรองคุณสมบัติ
ของผูไดรับการแตงต้ังใหเปนผูจัดการ เปนตน ใบอนุญาตประกอบการน้ีใหมีผลตามกฎหมาย 5  ป 
 เม่ือพิจารณากฎหมายตางประเทศขางตนพบวา การดํารงตําแหนงของกรรมการผูจัดการ
หรือบุคคลผูมีอํานาจบริหารงานของนิติบุคคล จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจกํากับดูแล
โดยการบัญญัติไวในกฎหมายโดยเฉพาะ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญของกระบวนการ
แตงตั้งกรรมการผูจัดการหรือบุคคลผูมีอํานาจบริหารงานของนิติบุคคล และแมแตเง่ือนไขการรับ
ใบอนุญาตประกอบการ ซ่ึงกฎหมายไทยควรจะนํามาประยุกตใชในการรางกฎหมาย ดังนี้  
 1)  อายุใบอนุญาต ควรมีอายุ 1 ปนับแตไดรับอนุญาต ใหมีการตอใบอนุญาตตองกระทํา         
ทุกปเปนเวลาติดตอกัน 3 ป (รวมท้ังปท่ีไดรับอนุญาต) หลังจากนั้นการตอใบอนุญาตมีกําหนด 3 ป 
โดยมีเง่ือนไขการตอใบอนุญาตตามท่ีนายทะเบียนกําหนด (เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา) และ          
ควรหามมิใหตั้งหรือยอมใหมีการต้ังบุคคลท่ีเคยถูกเพิกถอนการไดรับใบอนุญาตใหเปนผูสํารวจภัย 
หรือผูเจราจาตกลง คาสินไหมทดแทนประกันภัยเปนกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจ
บริหารงานของนิติบุคคลเพราะผูท่ีประพฤติไมดี ไมควรใหกลับมามีสวนรวมในการบริหารงานของ    
นิติบุคคลท่ีเปนผูสํารวจภัยและ ผูเจราจา  ตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
 2)  การตออายุใบอนุญาต ควรทําทุกๆ 3 ป และกอนตอใบอนุญาตกรรมการผูจัดการหรือ
บุคคลผูมีอํานาจบริหารงานของนิติบุคคลตองไดรับการอบรมกฎเกณฑของกฎหมายใหมท่ีประกาศใช
บังคับ ความรูเกี่ยวกับการประกันภัย และทบทวนจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณของผูสํารวจภัยหรือ 
ผูเจรจา ตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ซ่ึงการอบรมนี้อาจเปนการอบรมตามหลักสูตรของ
สถาบันประกันภัยไทย หรือของสถาบันการศึกษาใดก็ได แตหลักสูตรดังกลาวตองไดรับความ
เห็นชอบจากสมาคมประกันวินาศภัย และกรมการประกันภัยเสียกอน (เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา) 
 3)  การเพิกถอนใบอนุญาตและการอุทธรณ ควรกําหนดหลักเกณฑเชนเดียวกับผูสํารวจภัย
และผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา 

4.4.2.3   การศึกษาอบรมและการสอบความรู 
 จากการศึกษากฎหมายตางประเทศพบวา กฎหมายแคนาดา(Insurance Adjusters, Agents 
And Brokers ACT (2005) และ Insurance Adjusters, Agents and Brokers Regulations) กฎหมาย
มาเลเซียและกฎหมายญ่ีปุนมิไดบัญญัติมาตรการกํากับดูแลการศึกษาอบรมและการสอบความรูของ
บุคคลผูท่ีจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสํารวจภัยและการเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยไว
เปนการเฉพาะแตอยางใด หากแตกฎหมายแคนาดาบัญญัติหามมิใหบริษัทหรือหางหุนสวนแสดง
ออกเปนผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย หรือกระทําการเปนผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยโดยไมมีใบอนุญาตเทานั้น  

กฎหมายจีน(Regulation Governing Insurance Surveyor (2003 .12 .08.Amended)) บัญญัติ
มาตรการกํากับดูแลการศึกษาอบรมของผูจัดการนิติบุคคลประกอบธุรกิจผูสํารวจภัยไวเปนการเฉพาะ
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วา ตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด คือ สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือ ในประเทศระดับ
วิทยาลัยหรือสูงกวาหรือเทียบเทาและมีประสบการณทํางานกับบริษัทประกันภัยไมนอยกวา 3 ป หรือ
สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือในประเทศระดับวิทยาลัยหรือสูงกวาหรือเทียบเทาและ
ใหบริการเกี่ยวกับผูสํารวจภัยประกันภัยไมนอยกวาสามป หรือไดรับหลักฐานอ่ืนจากผูเช่ียวชาญ
วิชาชีพการประกันภัยหรือการสํารวจภัย หรือมีประสบการณทํางานดานการประกันภัยและ มีฐานะ
การเงินดี สามารถประกอบธุรกิจการประกันภัยอยางมีประสิทธิภาพ  
 เม่ือพิจารณากฎหมายตางประเทศขางตนพบวา บุคคลท่ีจะทําการเปนผูสํารวจภัยหรือ             
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยแทนนิติบุคคลมีความแตกตางกับกรณีบุคคลธรรมดา 
กลาวคือไมตองมีการศึกษาอบรมหลักสูตรตางๆเหมือนกรณีบุคคลธรรมดาท่ีจะขอรับใบอนุญาตและ
ไมตองสอบความรูเกี่ยวกับการประกันภัย เพียงแตไดรับการศึกษาอบรมและมีประสบการณเกี่ยวกับ
การประกันภัยเทานั้นก็เพียงพอ มีสิทธิขอรับใบอนุญาตได  

 ผูเขียนไมเห็นดวยกับหลักการของกฎหมายตางประเทศดังกลาวโดยเห็นวา กรณีนิติบุคคล
จะขอรับใบอนุญาตเปนผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยสําหรับประเทศ
ไทยน้ัน มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีนิติบุคคลซ่ึงจะประกอบวิชาชีพนี้จะตองไดรับการศึกษาอบรมและ
สอบความรูเกี่ยวกับการประกันภัยตามหลักสูตรและวิธีการท่ีนายทะเบียนกําหนดเชนเดียวกับ            
กรณีบุคคลธรรมดา และจําตองมีความรู ตลอดจนประสบการณเกี่ยวกับการสํารวจภัยหรือการเจรจา
ตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยอีกดวย โดยสมควรอยางยิ่งท่ีกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล จะตองไดรับการฝกอบรมและเปนผูสอบผานตามหลักสูตรท่ีนายทะเบียน
กําหนด เพื่อกอใหเกิดความมั่นใจแกประชาชนผูใชบริการวานิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตเปนบุคคล
ท่ีมีความรูเกี่ยวกับการประกันภัยเปนอยางดี   

 ท้ังนี้ นายเชวงศักดิ์ เข็มหิรัญจันวงศ กรรมการผูจัดการบริษัท เอเซียน-ไทย เซเวอรเยอร 
แอนด แอ็ดจัสเตอร จํากัด 3 ใหความเห็นวา ควรกํากับดูแลผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัย โดยกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมและการสอบความรูเกี่ยวกับการประกันภัย  
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทนประกันภัยกอนการขอรับ
ใบอนุญาต โดยใหออกหลักฐานประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองสําหรับผูผานการศึกษาอบรม
และการสอบใหกับผูสํารวจภัย หรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยดวย เพื่อยกระดับ
ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยในประเทศไทยใหทัดเทียมกบัตางประเทศ 
และเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของบุคคลดังกลาว มีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนยังกอใหเกิด                     

                                                           
3 เชวงศักดิ์ เข็มหิรัญจันวงศ. กรรมการผูจัดการบริษัท เอเซียน-ไทย เซเวอรเยอร แอนด แอ็ดจัสเตอร จํากัด.

สัมภาษณ  6 กันยายน 2548. 
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การถายทอด แลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน และทําใหเกิดความสัมพันธระหวางผูประกอบวิชาชีพ
เดียวกันดวยกันเอง 

4.4.2.4 การลงโทษ  
 จากการศึกษากฎหมายตางประเทศพบวา กฎหมายแคนาดา(Insurance Adjusters, Agents 
And Brokers ACT (2005) และ Insurance Adjusters, Agents and Brokers Regulations) บัญญัติ            
บทกําหนดโทษผูบริหารหรือพนักงานของนิติบุคคลท่ีประสบความลมเหลวในการบริหารไววา 
เปนการกระทําผิดกฎหมายและตองชดใชคาสินไหมทดแทน โดยการกระทําความผิดคร้ังท่ี 1             
ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 เหรียญ และการกระทําผิดคร้ังตอไปตองระวางโทษปรับไมเกิน 
200,000 เหรียญ หากไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหลงโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนและ
จะตองถูกดําเนิน คดีจนถึงท่ีสุด ท้ังนี้ การกระทําความผิดนี้มีอายุความ หามมิใหฟองคดีเกินกวา 2 ป
นับแตนายทะเบียนทราบการกระทําความผิด 
 กฎหมายมาเลเซีย(Insurance Act 1996) กําหนดใหการประกอบธุรกิจโดยฝาฝนไมไดรับ
ใบอนุญาตมีโทษจําคุก 1 ป หรือปรับ 1,000,000 ริงกิต หรือท้ังจําท้ังปรับ และถาดําเนินการ              
โดยไมไดรับความเห็นชอบจากธนาคารท่ีกํากับดูแลตองระวางโทษปรับ 500,000 ริงกิต นอกจากนี้
ถาผูประกอบธุรกิจนี้เสนอจายคาเสียหายโดยไมมีความเสียหายหรือความสูญเสีย ตองระวางโทษปรับ 
100,000 ริงกิต 
 เม่ือพิจารณามาตรการทางกฎหมายตางประเทศขางตนพบวา นอกจากการประกอบธุรกิจ
โดยไมไดรับใบอนุญาตเปนความผิดแลว การดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพและมีความม่ันคง
จะตองอาศัยความรูความสามารถและความซ่ือสัตยของกรรมการผูจัดการหรือบุคคลผูมีอํานาจ
บริหารงานของนิติบุคคล จึงมีบทบัญญัติในการลงโทษผูบริหารกระทําความผิด เพ่ือปองปรามมิให
ผูบริหารกระทําความผิด  

 ผูเขียนเห็นวา ควรมีบทบัญญัติกฎหมายในการลงโทษผูบริหารกระทําความผิด โดยใหมี
การแกไขกฎหมายดวยการกําหนดโทษจําคุกและปรับใหมีอัตราที่สูง เชน กําหนดอัตราโทษจําคุก
ตั้งแต 5 ปถึง 10 ป และปรับต้ังแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท ซ่ึงนาจะปองกันหรือสามารถแกไข
ปญหาไดอยางนอยท่ีสุดก็ถือวาไดมีการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายของ
ตางประเทศท่ีมีระบบประกันภัยท่ีดี และเปนการรองรับการเปดเสรีของกิจการประกันภัยท่ีจะตอง
เกิดข้ึนในอนาคตท่ีประเทศไทยไมสามารถหลีกเล่ียงได 
 
4.5  มาตรการกํากับดูแลตนเองของภาคเอกชน 
 4.5.1 การกํากับดูแลโดยสมาคมประกันวินาศภัย 
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 การกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย มีวิธีการกํากับดูแลโดยภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงการ
กํากับดูแลโดยภาครัฐเปนไปเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อใหผูรับประกันภัยมี
ฐานะท่ีม่ันคง และเพื่อใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนไดรับความคุมครองอยางเปนธรรม              
การกํากับดูแลโดย ภาครัฐ เชน ในประเทศไทย โดยกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชยนั้น อยูภายใต
กฎหมายเฉพาะ 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  
 สวนการกํากับดูแลโดยเอกชนดวยกันเองเปนการใหผูประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน
สามารถตกลงกันโดยมีการกําหนดหลักเกณฑหรือขอปฏิบัติใหผูท่ีเปนสมาชิกถือปฏิบัติ สมาชิกทุก
คนจะไดรับการบริการเทาเทียมกัน สิทธิประโยชนจะตกแกผูท่ีมารวมกลุมกัน เอกชนเปนผูเขาใจ
สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจและเปนท่ียอมรับจากสมาชิกดวยกัน สามารถหาแนวทางเดียวกัน         
ในการปฏิบัติไดงาย การกํากับดูแลโดยภาคเอกชนดวยกันเองจึงนับวามีขอดีและเปนประโยชนแก
สมาชิก ซ่ึงสมาชิกสามารถปรับปรุงแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดท่ีกําหนดข้ึนมาจากเจตนารมณของ
ตนไดอยางรวดเร็ว  ไมเปนการเลือกปฏิบัติ แตการออกกฎหมายโดยรัฐจะเปล่ียนแปลงแกไข                 
ไดตอเม่ือกฎหมายท่ีใชบังคับไมเหมาะสมและมีความจําเปนเรงดวนเทานั้น ทําใหลดภาระในดาน
บุคลากรและคาใชจายใหแกภาครัฐ ซ่ึงในประเทศไทย สมาคมประกันวินาศภัย ทําหนาท่ีเปน
ตัวแทนของบริษัทประกันภัยท่ีเปนสมาชิก ดวยการนําเสนอเง่ือนไขหรือขอบังคับตอนายทะเบียน
(อธิบดีกรมการประกันภัย) เพื่อใหนายทะเบียนยอมรับขอเสนอหรือเง่ือนไขอันกอใหเกิดประโยชน
ในหลายๆดานไดแก ลดความซํ้าซอนในการทํางานและคาใชจายของภาครัฐ ลดปญหาการจาย              
คาสินไหมทดแทนและปญหาการรองเรียนจากผูรองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรมจากการประกันภัย 
และลดคาใชจายในการใหบริการของผูรับประกันภัย เชน การจายคาสินไหมทดแทน บริษัทประกันภัย
ท่ีเปนสมาชิกสามารถรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทนทําใหลดปญหาขอพิพาทในการจาย                  
คาสินไหมทดแทน เปนตน จึงกลาวไดวามาตรการทางกฎหมายน้ีเอ้ืออํานวยประโยชนและปกปอง
ความเสียหายใหแกผูเกี่ยวของไดเปนอยางยิ่ง  
 จากการศึกษากฎหมายตางประเทศพบวา ประเทศตางๆมีวิธีการกํากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย โดยมีนโยบายและหนวยงานท่ีกํากับดูแลแตกตางกันไป ซ่ึงสงผลตอความเขมงวดหรือ
ผอนคลายของกฎเกณฑตางๆ แตไมวาจะอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานหรือสังกัด
กระทรวงหรือองคกรใดก็ตาม ตางก็มีวัตถุประสงคคลายกันในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
เพื่อใหธุรกิจประกันภัยมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง โดยท่ัวไปแลวผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง             
คาสินไหมทดแทนประกันภัยในตางประเทศจะมีการรวมตัวกันเปนสมาคม แตละสมาคมจะทําหนาท่ี
กํากับดูแลสมาชิกของสมาคม  ออกกฎระเบียบหรือเงื่อนไขใหผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง               
คาสินไหมทดแทนประกันภัยปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการศึกษา ตลอดจนขอบังคับหรือ
ขอกําหนดของสมาคม ท้ังนี้ หากผูท่ีจะประกอบวิชาชีพผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
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ประกันภัย มิไดเปนสมาชิกของสมาคม บุคคลนั้นไมสามารถประกอบวิชาชีพนี้ได  โดยประเทศญ่ีปุน
ถือวาเปนประเทศท่ีประสบความสําเร็จ ในการกํากับดูแลโดยมาตรการกํากับดูแลกันเอง(Self Regulation) 
ของผูประกอบธุรกิจดานการสํารวจภัยและการเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน พระราชบัญญัติ
หลักประกันความรับผิดของผูใชรถยนตกําหนด ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมิน                
คาสินไหมทดแทนโดยตรงเรียกวา“สํานักงานสํารวจภัย”  (Claim Survey Office) หนวยงานนี้มีหนาท่ี
สํารวจความเสียหายและประเมินความเสียหายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุจากรถสงเจาหนาท่ีไปสํารวจ 
ความเสียหายและประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามคูมือการประเมิน จึงทําใหการจัดการ                
คาสินไหมทดแทนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและเปนธรรมตอทุกฝาย 
 เพื่อขจัดปญหาหรือขอขัดของในเร่ืองตางๆ ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยในประเทศไทยควรจะมีการรวมตัวเปนสมาคม ซ่ึงการรวมตัวกันในรูปสมาคม
หรือองคกร สามารถเอ้ืออํานวยประสานประโยชนของสมาชิก เปนศูนยรวมของผูประกอบการ           
ในแขนงเดียวกันทําใหมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหา ชวยพัฒนา
ระบบงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวของ อีกท้ังใหมีการกําหนดบทบาท หนาท่ีและความรูความสามารถ
ของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย อันเปนการยกระดับมาตรฐาน             
การงานของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ใหกาวหนาทันตอการเปล่ียนแปลง
ในเหตุการณและเทคโนโลยีสมัยใหม ท้ังนี้ ธุรกิจประเภทนี้เปนธุรกิจบริการซ่ึงใชเงินทุนไมสูงมากนัก
และมีลูทางแจมใสในอนาคต คาดวาจะเปนท่ียอมรับไดมากข้ึนในอนาคต 
 ปจจุบันธุรกิจการสํารวจภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทนดานประกันภัยยังนับวาใหม
สําหรับประเทศไทย ประชาชนสวนใหญยังคุนเคยกับวิธีการตกลงชดใชคาสินไหมทดแทนโดยตรง
ระหวางบริษัทประกันภัยกับผูเสียหายโดยทันทีหลังเกิดเหตุความเสียหาย ซ่ึงเปนวิธีการท่ีนิยมและ         
สรางความพึงพอใจแกผูเกี่ยวของทุกฝาย และยังมีปญหาขอขัดของท่ียังไมเอ้ืออํานวยตอการกํากับ
ดูแลโดยภาคเอกชนดวยกันเองและไมประสบความสําเร็จ เชน กรณีสมาคมประกันวินาศภัย 
เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ไดแก การดําเนินการตางๆของสมาคมขาดมาตรการในการลงโทษ 
สมาคมไมสามารถให คุณหรือใหโทษกับสมาชิกของสมาคม  และการจัดตั้งสมาคมหรือ                      
การบริหารงานอยูภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายพิเศษเพื่อให
มีอํานาจดําเนินการโดยเฉพาะ เปนตน จึงเปนปญหาและอุปสรรคทําใหไมเปนท่ียอมรับจากสมาชิก
ของสมาคมเองและประชาชนท่ัวไป  
 ดังนั้น ปญหาและอุปสรรคดังกลาวควรมีการพัฒนาโดยรัฐจําเปนตองมีกฎหมายอันเปน
มาตรการเฉพาะข้ึนมากํากับดูแลผูสํารวจภัยหรือผู เจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย                   
โดยหนวยงานของรัฐทําหนาท่ีบริหารจัดการและบังคับปฏิบัติรับผิดชอบคือ กรมการประกันภัย 
กระทรวงพาณิชยและโอนอํานาจบางเร่ืองใหสมาคมดูแลกันเอง เชน การกําหนดเงื่อนไขในการ
ขอรับใบอนุญาต การยกเลิก เพิกถอนใบอนุญาต และการฝกอบรม ตลอดจนกําหนดใหผูสํารวจภัย
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และผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยจะตองเปนสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัย           
เปนตน ซ่ึงจะทําใหการกํากับดูแลมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมสมาชิกได อีกท้ังเกิด
ประโยชนแกภาครัฐในดานประหยัดงบประมาณและลดขั้นตอนการทํางานของพนักงานเจาหนาท่ี 
กอใหเกิดภาพพจนท่ีดี เปนท่ียอมรับของผูเกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย ประกอบกับในอนาคต 
รัฐบาลมีนโยบายเปล่ียนแปลงโครงสรางของกรมการประกันภัยไปเปนองคกรอิสระเพ่ือทําหนาท่ี
แทนกรมการประกันภัย และมีความตองการลดการกํากับดูแลดวย ดังนั้น การใหเอกชนกํากับดูแล
กันเอง(Self-regulation) จึงนาพิจารณาวาสมควรหรือไม โดยจะใหสมาคมประกันวินาศภัยเขามามี
บทบาทมากข้ึนในการกํากับดูแลเอกชนดวยกันเองมากข้ึน 

4.5.2 การกํากับดูแลโดยขอกําหนดจรรยาบรรณ 
 ธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจท่ีใหบริการแกสังคมในดานการสรางหลักประกันกรณีผูเอาประกันภัย

ไดรับความสูญเสียหรือเสียหายทางการเงินเม่ือประสบภัยชนิดตางๆ ผูท่ีปฏิบัติงานในธุรกิจประกันภัย 
มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีความรูทางเทคนิคอยางพอเพียงท่ีจะทําหนาท่ีเกี่ยวของอยางมี
ประสิทธิภาพและใหบริการเปนท่ีพอใจแกผูเอาประกันภัยท้ังหลาย  ตลอดจนเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย
การชดใชคาสินไหมทดแทน จําตองมีบุคลากรปฏิบัติงานสํารวจภัยและพิจารณาคาเสียหายมากพอ
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายในเวลาจํากัด ดวยความถูกตองในการพิจารณาตกลง
ชดใชคาสินไหมทดแทน และหลีกเล่ียงขอครหาความลาชาในข้ันตอนการทํางาน รวมถึงกรณี
บริษัทประกันภัยรวมรับผิดตอความเสียหายอันเดียวกัน วิธีการสํารวจภัยและพิจารณาชดใช
คาเสียหายในแตละบริษัทอาจแตกตางกันจนทําใหเกิดขอขัดแยงในขอพิจารณาคาสินไหมทดแทน            
ท่ีจะตองชดใชแกผูเอาประกันภัยได 

 จากการศึกษากฎหมายตางประเทศพบวา กฎหมายแคนาดา(Insurance Adjusters, Agents 
And Brokers ACT (2005) และ Insurance Adjusters, Agents and Brokers Regulations) บัญญัติ
มาตรการกํากับดูแลความประพฤติของผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนโดยกําหนดหามมิใหผูเจรจาตกลง
คาสินไหมทดแทนประกันภัยหรือลูกจางของนิติบุคคลประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัย เปดเผยวิธีการไดมาซ่ึงขอมูลจากการปฏิบัติหนาท่ีตอบุคคลอื่น เวนแตไดรับอนุญาตจาก  
ผูวาจางและใหอํานาจนายทะเบียนหรือผูรับมอบหมายจากนายทะเบียนสอบสวนหรือตรวจสอบ
ขอเท็จจริงไดจากสมุดทะเบียน แฟมขอมูลหรือการบันทึกอ่ืนๆ ตลอดจนใหสอบสวนตัวผูเจรจาตกลง
คาสินไหมทดแทนประกันภัย  ผูวาจางของผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยหรือนิติบุคคล
ประกอบธุรกิจผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย และมีบทบัญญัติกํากับดูแลความประพฤติ
ท่ีไมเหมาะสมของผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยท่ีคอนขางจะเครงครัด กลาวคือ               
หากนายทะเบียนเชื่อวาผูเจรจาตกลง  คาสินไหมทดแทนประกันภัยไมเอาใจใสหรือปกปองประโยชน
ของลูกคา และทําใหเกิดความเสียหายตอบุคคลหรือผลประโยชนของลูกคาผูรับบริการใหนายทะเบียน
มีอํานาจแตงต้ังผูจัดการทรัพยสินเขาครอบครองหรือรับรองการเขาครอบครองหรือการควบคุมของ             
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ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยและใหผูจัดการทรัพยสินดังกลาวกําหนดขอบังคับ สําหรับ
การจายเงินและการชดใชคาเสียหายดวย  
  กฎหมายจีน(Regulation Governing Insurance Surveyor (2003 .12 .08.Amended)) 
กําหนดใหผูสํารวจภัยจะตองปฏิบัติงานอยางเปนอิสระและยุติธรรมไมเขาขางฝายใด รักษาผลประโยชนของ
ผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยโดยยึดถือหลักสุจริตอยางยิ่ง ตรวจสอบและตีราคาอยางละเอียด
รอบคอบไมรับจางดําเนินการท่ีไมสมควรหรือไมเอาใจใสประกอบอาชีพดวยความซ่ือสัตย ไมปฏิบัติงาน
เพื่อผลประโยชนของตนหรือเพื่อบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับตนเอง และผูสํารวจภัยจะตองไมทํา
ขอคิดเห็นอันเปนเท็จเพื่อใชเปนประโยชนสําหรับกระทําตามใบอนุญาตประกอบการ หรือรวบรวม
ขอคิดเห็นจากบุคคลซ่ึงมีผลประโยชนเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย หรือใหผู อ่ืนใชใบอนุญาต
ประกอบการ หรือกระทําการเกินความจริง ไมสุจริต ใชสิทธิเรียกรองโดยหลอกลวง โฆษณาหรือ              
ทําดวยวิธีอ่ืนใดอันไมถูกตองใหผูอ่ืนเช่ือถือในธุรกิจ หรือตีพิมพรายงานการสํารวจอันเปนเท็จเพื่อ
ประโยชนของตนหรือบุคคลท่ีสาม 
  เม่ือพิจารณากฎหมายตางประเทศพบวา มีการบัญญัติกฎหมายโดยวิธีการปฏิบัติท่ีแนนอน 
และชัดเจน ควรจะนํามาเปนแบบอยางในการยกรางกฎหมายไทย และเพ่ือใหเกิดความคลองตัว            
ตอการกํากับดูแล การดําเนินงานท่ีเปนรายละเอียดในทางปฏิบัติควรปลอยใหเปนหนาท่ีของ
ภาคเอกชนโดยหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีเพียงกํากับดูแลและสงเสริมผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง
คาสินไหมทดแทนประกันภัยใหไดมาตรฐานตามควรแหงวิชาชีพเทานั้น เนื่องจากการประกันภัย
เปนธุรกิจท่ีอยูภายใตหลักสากลเร่ืองหลักสุจริตอยางยิ่ง(Principle of Utmost Good Faith) ผูเจรจาตกลง
คาสินไหมทดแทนประกันภัยจึงควรปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตตอผูเอาประกันภัยและ          
ผูรับประกันภัยแมในขณะนั้นตนจะกระทําการในฐานะผูรับจางของคูสัญญาฝายใดก็ตาม 
  ท้ังนี้ การปรับปรุงการบริการดานประกันภัยใหมีประสิทธิภาพสามารถรับใชประชาชน             
ไดอยางดี ส่ิงแรกที่ควรไดรับการพิจารณาคือ คุณภาพของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัย เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนตัวจักรสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจประกันภัยเจริญ กาวหนาหรือ
เส่ือมถอยได เพราะผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเปนผูติดตอใกลชิด
กับประชาชนโดยตรง ภาพพจนของธุรกิจประกันภัยและความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนข้ึนอยู
กับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเปนสําคัญ เม่ือเกิดวินาศภัยอันเปนภัย
ท่ีกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย แตประชาชนถูกปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทนหรือชดใช
คาสินไหมทดแทนอยางไมเปนธรรม ก็เปนเหตุใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัยเขาใจผิดทําใหภาพพจนธุรกิจเสียหายและเช่ือมโยงถึงธุรกิจประกันภัยสวนรวม 
  การยกระดับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยข้ึนสูระดับความ
เปนวิชาชีพอยางแทจริงนั้น ส่ิงท่ีควรหยิบยกข้ึนมาพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งนอกจากจะปฏิบัติ            
การงานตามหนาท่ีแลวคือ จรรยาบรรณในทางวิชาชีพ เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพไดตระหนักถึง
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ความรับผิดชอบที่มีตอประชาชนสวนรวมและการคุมครองประโยชนสาธารณะ ความประพฤติ
โดยท่ัวไปของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยเปนสวนสําคัญในการโนมนาว
ความไววางใจของประชาชนใหเกิดแกระบบประกันภัย ผูเขียนจึงเห็นสมควรจัดทําประมวลจรรยาบรรณ
วิชาชีพผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยนํามาปรับใชในประเทศไทย             
ท้ังใหติดตามสอดสองควบคุมการประกอบวิชาชีพ ลงโทษผูกระทําการอันไมชอบหรือละเมิดกฎ
ขอบังคับกอใหเกิดหรือนาจะเกิดความเสียหายแกสาธารณะชนอยางจริงจังโดยเสมอภาค เชน 
ภาคทัณฑ พักใบอนุญาต พักใชใบอนุญาตช่ัวคราว หรือเพิกถอนใบอนุญาต เปนตน โดยใหผูสํารวจภัย
และผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเปน
มาตรฐานวิชาชีพเดียวกัน จะเปนประโยชนยิ่งกวาปลอยใหมีลักษณะตางคนตางทําโดยไมมีการ
ประสานงานกันดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน และที่ยอมรับของผูเกี่ยวของในธุรกิจประกันภัย ซ่ึงในท่ีสุด
จะชวยพัฒนาและยกระดับวิชาชีพผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยของ
ประเทศไทยโดยรวมใหไดมาตรฐานทัดเทียมกับตางประเทศได  
  กลาวโดยสรุป สําหรับประเทศไทยบทบาท หนาท่ีของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง                 
คาสินไหมทดแทน และกฎหมายท่ีเหมาะสมกับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนของ
ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ขณะนี้ยังไมมีผลกระทบเทือนตอความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนอันจะตองตรากฎหมายพิเศษข้ึนมาควบคุมการประกอบวิชาชีพ เพราะบทบาทและหนาท่ี
ของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน และความรับผิดตามสัญญาประกันภัยซ่ึงเปน
หลักประกันความเส่ียงภัยเปนเร่ืองของบริษัทประกันภัย ไมเกี่ยวของกับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง
คาสินไหมทดแทน    แตอยางใด กรณีจึงแตกตางกับการประกอบวิชาชีพทนายความ แพทย วิศวกร 
ท่ีมีบทบาทหนาท่ีอันอาจกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย ชีวิต และทรัพยสินของประชาชนโดยตรง 
การตรากฎหมายพิเศษเพื่อกํากับการประกอบวิชาชีพผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน 
ควรกระทําเม่ือกิจการของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน มีการพัฒนาและมี
ความสําคัญตอธุรกิจประกันภัยมากข้ึน  การดําเนินการท่ีเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน คือ 
การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พ.ศ.2535 ใหเอ้ือตอการพัฒนาธุรกิจประกันภัยและผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัย 
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 
การดําเนินการใดๆของภาครัฐตอธุรกิจประกันภัย ไมวาจะเปนการวางนโยบาย การออก

กฎหมายระเบียบขอบังคับมาใช หรือการกําหนดแนวทางผูประกอบธุรกิจประกันภัยปฏิบัติ ยอมมี
วัตถุประสงคประการเดียวเทานั้น นั่นคือ เพื่อสงเสริมใหธุรกิจประกันภัยของประเทศเจริญกาวหนา
บนพื้นฐานความม่ันคงเปนท่ียอมรับของประชาชนท่ัวไป และใหสอดคลองกลมกลืนกับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมดานอ่ืนๆดวย แมวาการกระทําของภาครัฐในบางคร้ังบางขณะจะทําให
ภาคเอกชนเกิดความเขาใจในทางตรงขามก็ตาม  

ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย (Insurance Surveyors and 
Adjusters) เปนบุคคลใกลชิดกับเหตุการณและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการประกันภัยตลอดเวลา อาทิ              
กอนการทําประกันภัยทุก ๆ รูปแบบผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน อาจถูกวาจาง
จากผูรับประกันภัยใหเขาตรวจสอบทรัพยสินท่ีจะเอาประกันภัย ประเมินมูลคาทรัพยสินหรือจํานวนเงิน
เอาประกันภัย ตลอดจนใหความเห็นวา ควรจะรับประกันภัยหรือไม และภายหลังจากความเสียหาย           
ไดเกิดข้ึน ผูสํารวจภัย (Insurance Surveyor) มีหนาท่ีเกี่ยวกับการสํารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
เหตุการณตางๆและสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเสียหาย โดยเก็บรวบรวม ขอมูล จัดทําเปนรายงาน                
การสํารวจและมีขอคิดเห็นเสนอตอผูวาจาง เพ่ือนําไปใชในการพิจารณาวาความเสียหายที่เกิดข้ึน              
จะไดรับความคุมครองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัยหรือไม และใชในการประเมิน
ความเสียหาย ตลอดจนกําหนดคาสินไหมทดแทนของผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน (Insurance 
Adjuster) ดวย  

ในทางปฏิบัติหากเปนการพิจารณาจายคาสินไหมทดแทนรายท่ีไมมีปญหายุงยากและ
จํานวนคาสินไหมทดแทนไมสูงมากนัก ผูรับประกันภัยจะเปนผูดําเนินการเองโดยพนักงานฝาย
สํารวจประเมินความเสียหาย (Surveyor) ไมตองอาศัยบริการจากผูเช่ียวชาญอิสระภายนอก (Adjuster) 
แตกรณีท่ีเปนเร่ืองท่ียุงยากซับซอนหรือมีคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวนมาก ผูรับประกันภัยหรือ         
ผูเอาประกันภัยบางรายอาจจะใชบริการผูประกอบการอิสระท่ีเรียกวา “ผูสํารวจภัย” (Insurance 
Surveyor) หรือ “ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย” (Insurance Adjuster) เปนผูดําเนินการให
ตั้งแตการตรวจสอบความเสียหายประเมินความเสียหาย กําหนดคาสินไหมทดแทน และเจรจาตกลง         
คาสินไหมทดแทน 

การประกอบธุรกิจของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย                  
มีความเกี่ยวของกับประโยชนของสาธารณชนท่ัวไป หากดําเนินงานไมดี ไมมีคุณภาพและ
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ประสิทธิภาพเพียงพอ อาจเปนเหตุใหประชาชนผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัย รวมทั้งผูรับประกันภัย ไดรับความเดือดรอน กอใหเกิดความเสียหายตอธุรกิจประกันภัย
ท้ังระบบได เนื่องจากผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนมีบทบาทหนาท่ีประสานงานกับ
ผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัย เพื่อใหผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยสามารถปฏิบัติตาม
สัญญาประกันภัยไดอยางถูกตอง เม่ือเกิดความเสียหายข้ึน ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัย มีหนาท่ีตองดําเนินการตางๆ ใหถูกตองและยุติธรรมจนเสร็จส้ินทุกข้ันตอน ดวยลักษณะ
ของผูประกอบวิชาชีพ ซ่ึงตองใชความรู ความชํานาญและความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา ตามหลักการ
ประกันภัย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัย เง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย และขอยกเวนตามกรมธรรม
ประกันภัยแตละแบบ ตลอดจนตองมีจรรยาบรรณ กระทําการตามศีลธรรมจรรยาควบคูไปกับหนาท่ีท่ัวไป 
ซ่ึงตองมีมาตรฐานข้ันสูงในการบริการ สามารถรักษาความลับของลูกคาได และส่ิงสําคัญท่ีสุด             
ในการประกอบวิชาชีพผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย คือ ผูสํารวจภัยและ           
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ตองมีความเปนอิสระในการประกอบวิชาชีพ ไมอยูภายใต
การบังคับบัญชาของผูรับประกันภัยหรือผูเอาประกันภัย  

ในขณะท่ีธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตและกาวหนาไปตามความเจริญทางเทคโนโลยี
ตามลําดับ แตมาตรการท่ีใชเปนเครื่องมือกํากับดูแล หรือกําหนดขอบเขตสําหรับผูสํารวจภัยและ          
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการทางกฎหมายกลับไมไดมี
วิวัฒนาการท่ีสอดคลองกันแตอยางใด ดังจะเห็นไดจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวล
กฎหมายอาญา พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 
และพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ.2540 ซ่ึงกฎหมายตางๆเหลานี้ตางมี
วัตถุประสงคท่ีจะใหความคุมครองแกผูท่ีเกี่ยวของเฉพาะในเร่ืองนั้นๆ โดยไมมีวัตถุประสงคเปน          
การเฉพาะท่ีจะใหความคุมครองแกผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
ตลอดจนผูเกี่ยวของ การใชมาตรการกฎหมายกับขอพิพาทหรือเหตุการณท่ีเกี่ยวกับผูสํารวจภัยและ         
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย จึงเปนแตเพียงการปรับบทหรือเทียบเคียง มาปรับใชกับ
กรณีปญหาท่ีเกิดข้ึน อันสะทอนใหเห็นความดอยประสิทธิภาพของมาตรการทางกฎหมายในปจจุบัน 

ฉะนั้น เพื่อเปนการรองรับการใหบริการของธุรกิจประกันภัย จําตองมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของสาเหตุแหงความเสียหาย จํานวนคาเสียหายและการประเมินราคาความเสียหาย 
ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงจะ
เปนหลักฐานและพยานหลักฐานสําหรับการพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทน ซ่ึงการใหบริการ         
โดยตางฝายตางมีแนวทางปฏิบัติของตนยอมกอใหเกิดความบกพรองหรือการดําเนินงานไมเปน
แนวทางเดียวกันและยากตอการควบคุม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีมาตรการทางกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจดานการสํารวจภัยและการเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
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โดยการกําหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองไปในทิศทางใหผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยปฏิบัติงานในลักษณะของผูประกอบวิชาชีพ (The professional)  

จากสมมติฐานของวิทยานิพนธท่ีวา ปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติกฎหมายสําหรับกํากับดูแล 
สงเสริม ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยในกฎหมายใดโดยเฉพาะและ 
ยังมีปญหาเกี่ยวกับบุคคลดังกลาวหลายประการอาทิเชน การขาดแคลนบุคคลท่ีประกอบวิชาชีพ 
ดวยความรูตามมาตรฐานสากลหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานอยางแทจริง ไมประกอบอาชีพ         
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ใชวิชาชีพและจรรยาบรรณท่ีไมถูกตอง เปนตน ดังนั้น เพื่อเปนแนวทาง
สรางความนาเช่ือถือแกผูสํารวจภัย (Insurance Surveyor) และผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัย (Insurance Adjuster) และเพื่อผลิตบุคลากรสําหรับการใหบริการใหมีคุณภาพ ตลอดจน
สรางความเปนมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ จึงเห็นวา การมีมาตรการทางกฎหมายในการกํากับ
ดูแล สงเสริม ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยโดยการแกไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง
คาสินไหมทดแทนประกันภัยถือไดว า เปนมาตรการหนึ่ ง ท่ีจะแกไขปญหาดังกลาวให มี
ประสิทธิภาพและสามารถเอ้ืออํานวยประโยชนแกบุคคลท่ีเกี่ยวของมากท่ีสุด ซ่ึงผลจากการ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ทําใหเช่ือไดวา มาตรการดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อแกปญหาตางๆ             
ไดอยางถูกตอง และสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยมาตรการกฎหมายในการกํากับดูแล สงเสริม ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง            
คาสินไหมทดแทนโดยการวิเคราะหและเปรียบเทียบระหวางกฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ 
พบวา กฎหมายไทยตองมีการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช อันจะ
สงผลดีตอผูเกี่ยวของในแวดวงธุรกิจประกันภัยทุกฝาย กลาวคือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูสํารวจภัย
และผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ควรเปนกฎหมายที่มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถใช
บังคับไดกับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนท่ัวไป โดยอยูในการกํากับดูแลของ
หนวยงานรัฐท่ีจะใชมาตรการบังคับทางกฎหมายในการใหคุณใหโทษกับผูท่ีฝาฝนมาตรการทาง
กฎหมาย รวมถึงบทกําหนดความผิดและโทษสําหรับผูกระทําการฝาฝนมาตรการกฎหมายดังกลาว  

การบัญญัติกฎหมายใหเกิดความพึงพอใจตอทุกฝายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะผูท่ีตอง
ปฏิบัติตามดวยแลวเปนเร่ืองท่ียาก แตเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคมากท่ีสุดวิทยานิพนธฉบับนี้จึงได
สรุปเพื่อนําเสนอขอเสนอแนะท่ีเห็นวานาจะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของทุกฝาย ซ่ึงขอเสนอแนะ
ดังกลาวพอสรุปได ดังนี้ 
  1.  มาตรการกํากับดูแลดานกฎหมาย 
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  1.1  ควรมีบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยข้ึนเปนลักษณะเฉพาะ โดยหนวยงานรัฐคือ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย มีบทบาท
โดยตรง  

เหตุผลสนับสนุนการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยเปนการเฉพาะ เนื่องจากกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับและมีความเก่ียวของกับผูสํารวจภัยและ
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยในปจจุบันมีหลายฉบับ เม่ือเกิดกรณีพิพาทหรือเปน
ปญหาขอโตแยงข้ึน จะนํามาตรการทางกฎหมายโดยวิธีการเทียบเคียงจากกฎหมายท่ีมีอยูทําใหเกิด
ความผิดพลาดไดงาย จึงควรท่ีจะมีการกําหนดบทบัญญัติของกฎหมายใหมีความสอดคลอง 
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมทางกฎหมายของประเทศไทยเปนสําคัญ การบัญญัติ
กฎหมายข้ึนเปนการเฉพาะสําหรับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย               
เปนการแกปญหาท่ีตรงจุด และสอดรับกับวัตถุประสงคของลักษณะธุรกิจประกันภัยอยางแทจริง  

บทบัญญัติกฎหมายดังกลาวควรมีสาระสําคัญดังนี้ 
(1)  กรอบแนวทางและวิธีปฏิบัติสําหรับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหม

ทดแทนประกันภัย ทั้งผูท่ีประสงคจะเร่ิมเขามาประกอบการรวมและผูท่ีประกอบการอยูแลว               
ใหดําเนินการภายใตหลักเกณฑหรือกฎ กติกา ท่ีถูกตอง ชอบธรรม และปองกันปญหาที่อาจเกิด
ผลกระทบตอประชาชนในภาพรวม ควรปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 
ดังนี้ 

“หามมิใหผูใดกระทําการเปนผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย              
เวนแตไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักการท่ี              
นายทะเบียนประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน ใหนายทะเบียนมีอํานาจอนุญาตใหผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลง            
คาสินไหมทดแทนประกันภัยท่ีไมไดรับอนุญาตตามวรรคหน่ึง ปฏิบัติงานในราชอาณาจักรได ท้ังนี้
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด” 
 (2)  บทนิยาม 

“ผูสํารวจภัย หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนใหทําหนาท่ีจัดทํา
รายงานเกี่ยวกับสภาพของทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยและเกี่ยวกับจํานวนความเสียหาย ตลอดจนสาเหตุ
ของความเสียหายท่ีเกิดแกทรัพยสิน โดยไดรับมอบหมายจากผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัย” 

“ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับมอบ
อนุญาตจากนายทะเบียนใหทําหนาท่ีใหสํารวจความเสียหาย ประเมินคาความเสียหาย กําหนดการ
ชดใชคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามกรมธรรมประกันภัย และเปนบุคคลที่จัดการเกี ่ยวกับ          
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การเรียกรองคาสินไหมทดแทนระหวางผูรับประกันภัยกับผูเอาประกันภัย โดยไดรับมอบอํานาจจาก
ผูรับประกันภัยหรือผูเอาประกันภัย” 

(3)  คุณสมบัติ 
 เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
ประกันภัยอาจสงผลกระทบตอประชาชน จึงควรมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดใหผูท่ีประสงคจะ
ประกอบการเปนผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยในประเทศไทย ตองมี
คุณสมบัติตางๆอันแสดงใหเห็นถึงความพรอมและความสมบูรณ เหมาะสมตอการเปนผูสํารวจภัย
และ ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย และเปนมาตรการจํากัดปริมาณผูสํารวจภัยและ            
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยมิใหมีจํานวนมากจนยากแกการควบคุมอีกดวย ดังนี้ 
 “ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย           
ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 กรณีบุคคลธรรมดา 

1) บรรลุนิติภาวะ 
2) มีภูมิลําเนาหรือสํานักงานในราชอาณาจักร 
3) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ี

ไดกระทําโดยทุจริต เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันรับใบอนุญาต 
5) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
6) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน

ประกันภัย ในระยะเวลาสามปกอนวันขอรับใบอนุญาต และไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปน
ผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนมาแลวเปนคร้ังท่ีสอง 

7) สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาดานการสํารวจภัยหรือการเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนจากสถาบันใดสถาบันหนึ่งท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด หรือสอบความรูเกี่ยวกับ               
การประกันภัยและการสํารวจภัยหรือการเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนไดตามหลักสูตรท่ีนายทะเบียน
ประกาศกําหนด 

กรณีนิติบุคล 
1) นิติบุคลนั้นมีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร 
2) กิจการดังกลาวอยูในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคล 
3) นิติบุคคลนั้นมีลูกจางหรือพนักงานของนิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูสํารวจภัย

หรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน เปนผูทําการแทนนิติบุคคลดังกลาว 
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4) นิติบุคคลนั้นตองไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทน ในระยะเวลาสามปกอนวันไดรับใบอนุญาต และนิติบุคคลนั้นตองไมเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน มาแลวเปนคร้ังท่ีสอง 

5) ผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนท่ีเปนนิติบุคคลตองมีจํานวนหุน
ของบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวารอยละหาสิบเอ็ดของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 
และตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
(กําหนดใหตางชาติสามารถเขามาถือหุนและเปนกรรมการในบริษัทผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลง              
คาสินไหมทดแทนไดมากข้ึน ซ่ึงจะสอดคลองและเปนไปในทางเดียวกันกับนโยบายเปดเสรีทาง  
การคาท่ีประเทศไทยไดใหขอผูกพันเอาไวแก WTO) 

6) หามมิใหผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน ท่ีเปนนิติบุคคลต้ังหรือ
ยินยอมใหมีการตั้งบุคคลท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันภัย หรือนายหนาประกันภัย หรือ
นายหนาประกันภัยตอ เปนกรรมการผูจัดการหรือบุคคลท่ีมีอํานาจในการบริหารงานของนิติบุคคล
ดังกลาว (เพื่อไมตองการใหบุคคลท่ีขาดจรรยาบรรณเหลานี้สามารถท่ีจะกลับเขามาประกอบวิชาชีพ
ผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนไดอีกโดยทางออม) 

7) เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตาม 5) ใหผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน 
ตรวจสอบทะเบียนผูถือหุนไมนอยกวาสามเดือนกอนการประชุมผูถือหุนทุกคราว และแจงผล           
การตรวจสอบตอนายทะเบียนตามรายการและภายในเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด 

ในกรณีท่ีพบวาจํานวนหุนท่ีท่ีผูถือหุนโดยฝาฝน5) ใหนิติบุคคลดังกลาวแจงใหผูนั้น
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตรวจพบ และใหผูนั้นดําเนินการแกไขภายในหน่ึงเดือนนับแต         
วันรับแจง” 

(4)  ใบอนุญาต 
 ใบอนุญาตเปนผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน ใหมีอายุ 1 ปนับแตวันท่ี
ออกใบอนุญาต และใหมีการตอใบอนุญาตตองกระทําทุกปเปนเวลาติดตอกัน 3 ป (รวมท้ังปท่ีไดรับ
อนุญาต) หลังจากนั้นการตอใบอนุญาตมีกําหนด 3 ป ถาผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตอ
ใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอใบอนุญาตตอนายทะเบียนตามแบบท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด 
ภายในกําหนดสองเดือนกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 
 การตออายุใบอนุญาต ควรทําทุกๆ 3 ปและกอนตอใบอนุญาตผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลง 
คาสินไหมทดแทน(ท้ังกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ตองผานการอบรมความรูเกี่ยวกับ                    
การประกันภัยตามหลักสูตรและทบทวนจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณ ตามหลักสูตรท่ีนายทะเบียน
ประกาศกําหนด 
 (5)  การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ  
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 เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง                 
คาสินไหมทดแทน นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลง          
คาสินไหมทดแทน มาใหถอยคําหรือส่ังใหสงเอกสารใดๆ หรือใหสงรายงานท่ีนายทะเบียนกําหนด 
หรือเขาไปในสถานประกอบการหรือสํานักงานของบุคคลดังกลาวในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึน
และพระอาทิตยตก ในการนี้ใหผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

(6)  การลงโทษ 
การเพิกถอนใบอนุญาต 
นายทะเบียนมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน

ประกันภัย เม่ือปรากฏแกนายทะเบียนวาผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
1) กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติพระราชบัญญัติ  
2) ขาดคุณสมบัติของการเปนผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย  
3) ดําเนินงานทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัทประกันภัย ผูเอาประกันภัย 

ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือประชาชน 
เม่ือนายทะเบียนส่ังเพิกถอนใบอนุญาตแลว ใหแจงคําส่ังนั้นไปยังผูถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตโดยไมชักชา 
สิทธิในการอุทธรณ  

 ในกรณีผู สํารวจภัยหรือผู เจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนท่ีสุด 
 การหยุดดําเนินการ 
 ผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
จะตองหยุดดําเนินการทันที แตการเพิกถอนใบอนุญาตไมกระทบตอสิทธิของบุคคลท่ีมีสิทธิ
เรียกรองตอผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
 (7)  บทกําหนดโทษ 
 ผูกระทําการเปนผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยโดยไมไดรับ
อนุญาตจากนายทะเบียน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ          
ท้ังจําท้ังปรับ 
  ผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต           
ฝาฝนไมหยุดดําเนินการทันที ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และถูกปรับอีกไมเกินวันละ
หาพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 
  2 . มาตรการกํากับดูแลดานจรรยาบรรณ 
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 เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพมีความซ่ือสัตยสุจริตตอการใชวิชาชีพของตนรับใชประชาชน             
ขอกําหนดจรรยาบรรณเปนแนวทางในการควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติงานของผูสํารวจภัย
และผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย เพราะมีการแขงขันอยางสูงทางธุรกิจโอกาสท่ีจะ
กอใหเกิดความเสียตอวงการประกันภัยและบุคคลท่ีเกี่ยวของยอมเกิดข้ึนไดงาย ท้ังโดยเจตนาหรือ                
ไมเจตนา และการจะใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือลงโทษก็มักกระทําไดไมท่ัวถึง หรือมาตรการลงโทษ                        
ไมเด็ดขาดรุนแรงพอท่ีจะทําใหเกิดความกลัวเกรงไมกลากระทําผิด แมหนวยงานของรัฐจะพยายาม
ปองกันปราบปรามโดยมาตรการทางกฎหมายก็ไมอาจทําไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร จึงควร
ปลูกฝงจิตสํานึกผูประกอบวิชาชีพใหมีจริยธรรม โดยใหนายทะเบียนและสมาคมประกันวินาศภัย
รวมมือกันจัดทําประมวลจรรยาบรรณแกผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
ใหมีความสํานึกดวยตนเองทางจิตใจ ทางศีลธรรม เกียรติศักดิ์ศรีในอาชีพ หรือวิชาชีพ ไมเอารัดเอาเปรียบ
สังคมแมมีโอกาสควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมาย  ดังตอไปนี้ 

(1) มีความซ่ือสัตยสุจริต  
 ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบระมัดระวังรอบคอบ ซ่ือสัตยสุจริต นาเช่ือถือ
เยี่ยงผูมีวิชาชีพจะพึงกระทํา 

ไมประพฤติปฏิบัติใดๆ ท่ีสอไปในทางไมสุจริตหรือกอใหเกิดความเขาใจผิด โดยการเสนอ
ขอมูลท่ีไมถูกตอง หรือละเวนท่ีจะกลาวถึงขอมูลท่ีมีนัยสําคัญตอการใหความเห็น  

ไมจัดทํารายงานซ่ึงใหความเห็นท่ีผิดและมีความลําเอียงโดยเจตนา 
(2) มีความเปนกลางในการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
ตองปฏิบัติงานทางวิชาชีพดวยความเปนอิสระ ตรงไปตรงมา ไมลําเอียงและปราศจาก

ผลประโยชนสวนตัวใดๆ 
ตองไมใหความเห็นโดยอางอิงขอมูลสําคัญที่ไดจากลูกคาผูรับบริการหรือแหลงขอมูลอ่ืน

โดยไมมีการระบุเปนเง่ือนไขเอาไว หรือไดรับการยืนยันจากแหลงขอมูลท่ีเปนอิสระ  
ตองไมใหความเห็นโดยอางอิงขอสรุปท่ีไมมีเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ หรือซ่ึงเปน

ขอสรุปท่ีมีอคติและความลําเอียง อันจะสงผลตอการใหความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาคาสินไหม
ทดแทน 
 (3) ตองไมรับงานหรือใหบริการแกลูกคาผูรับบริการทั้งผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัย
สําหรับวินาศภัยรายเดียวกัน เวนแตจะไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
 (4) ตองใหบริการท่ีดีอยางสมํ่าเสมอ ช้ีแจงใหลูกคาผูรับบริการทราบถึงสิทธิและหนาท่ี 
เพื่อรักษาผลประโยชนของผูวาจาง 

(5) ตองปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจของลูกคาผูรับบริการดวยวิจารณญาณและรักษาความลับ   
โดยตองไมเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีไดรับจากลูกคาผูรับบริการหรือผลการใหบริการตามท่ีไดรับ
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มอบหมายแกบุคคลอ่ืน นอกจากผูซ่ึงไดรับอนุญาตจากลูกคาผูรับบริการหรือผูซ่ึงไดรับสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะไดรับการเปดเผยรายงาน 

(6) ไมกระทําการใดใหผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการประกันภัย เสียประโยชน 
(7) ไมพยายามทําลายช่ือเสียงทางวิชาชีพของผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน

ประกันภัยรายอ่ืนๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ดวยการโฆษณา หรือดวยการใหขอความท่ีไมเปน
ความจริง หรือดวยขอความท่ีทําใหผูอ่ืนเขาใจผิดได 

(8) ตองไมจางงาน สงงาน หรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนทํางานใหไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 
โดยอางอิงหรือใชช่ือหรือสํานักงานของตน เวนแตจะเปนผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนประกันภัยรวม  

(9) ตองหม่ันศึกษาหาความรูและเขารวมโครงการฝกอบรมในวิชาชีพเพิ่มเติมอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและความรูในสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง
พัฒนาคุณภาพของงานบริการใหไดมาตรฐานตลอดเวลา 
  
 
 3.  มาตรการสงเสริม 

  3.1 ควรมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในสวนท่ีไมสามารถนํา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาบังคับใชไดอยางเหมาะสมตามธรรมเนียมปฏิบัติในวงการ
ประกันภัย คือ การใหผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยทุกคนจะตองซ้ือ
ความคุมครองการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ (Professional Liability Insurance) 

      3.2  กําหนดนโยบายในการสงเสริมความรูและความกาวหนาของผูสํารวจภัยหรือ                        
ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ใหเปนท่ียอมรับและเปนท่ีไววางใจแกสาธารณชนมาก
ข้ึน โดยความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการฝกอบรม เพื่อใหความรูและทักษะแก
ผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
ประกันภัยและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงกอใหเกิดการถายทอด แลกเปล่ียนความรู
ซ่ึงกันและกัน ตลอดจนทําใหเกิดความสัมพันธระหวางผูสํารวจภัยหรือผูเจรจาตกลงคาสินไหม
ทดแทนดวยกันกับบุคคลอ่ืน รวมท้ังใหมีอํานาจและหนาท่ี กํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล 
การเรียน การสอน การสอบ การพิจารณาอนุมัติหลักสูตร  และการรับรองคุณวุฒิของผูผานการอบรม
ตามหลักสูตรตางๆ ใหมีการจัดลําดับช้ันของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย
โดยคํานึงถึงการผานการอบรม ระยะเวลาการทํางานและความประพฤติเปนสําคัญ 

 3.3  กรมการประกันภัย ควรมีนโยบายในการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดต้ัง
สมาคมผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย เพื่อใหมีการพิจารณาออกกฎ 
ระเบียบ ท่ีใชในการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
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ประกันภัย ตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะของสมาชิก เพื่อใหสมาคมผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง           
คาสินไหมทดแทนประกันภัยมีศักยภาพในการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพใหสูงข้ึน 

อนึ่ง หากผูมีอํานาจเกี่ยวของกับกระบวนการบัญญัติกฎหมายไดเห็นดวยกับการบัญญัติ
กฎหมายเฉพาะสําหรับผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยข้ึนใชแลว                  
จะบังเกิดประโยชนตอธุรกิจประกันภัย นํามาเปนแนวทางในการแกปญหาความเสียหายท่ีจะเกิด
ข้ึนกับประชาชน เสริมประสิทธิภาพใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย และ
ปองกันปญหาการทุจริตเกี่ยวกับการชดใชคาสินไหมทดแทน ซ่ึงในปจจุบันผูกระทําการทุจริต
มักจะหาวิธีการท่ีแปลกใหม มีความแยบยลนํามาใชในการทุจริต ในขณะท่ีผูรักษากฎหมายยังขาด
มาตรการทางกฎหมายเฉพาะสําหรับกํากับดูแลบุคคลเหลานี้  การมีกฎหมายเฉพาะจึงเปนการแกไข
ปญหาอยางถูกตอง เหมาะสม และลดความสูญเสียใหกับผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน ผูประกอบ
ธุรกิจประกันภัย รวมถึงภาพรวมระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย  

นอกจากนี้ เพื่อปรับปรุงใหการกํากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยมีความม่ันคง
สอดคลองกับระบบมาตรฐานสากล รัฐควรกํากับธุรกิจประกันภัย ซ่ึงเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
ประชาชน หากรัฐไมเปนผูกํากับธุรกิจอาจจะเกิดความเสียหายกอใหเกิดการเอาเปรียบทางธุรกิจกับ
ประชาชนได เนื่องจากผูประกอบธุรกิจเปนกลุมชนท่ีมีความรูดานการประกันภัยมากกวาประชาชน
ท่ีเขามาซ้ือการประกันภัยหรือการบริการดานประกันภัย ควรตองปรับเปล่ียนบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ใหสอดรับกับส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไป และใหมีผลบังคับใช
ท่ัวไปกับธุรกิจประกันวินาศภัยท่ัวราชอาณาจักร โดยการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายกํากับ ดูแล 
สงเสริม ผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยและใหอยูภายใตการกํากับดูแลของ
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนา สงเสริม ระบบผูสํารวจภัย
และผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัยในประเทศไทย และเพื่อเปนหลักประกันแกผูเสียหาย
วาจะไดรับการเยียวยาเม่ือเกิดความเสียหายจากการประกอบวิชาชีพของผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลง
คาสินไหมทดแทนประกันภัยประเทศไทยควรพัฒนาระบบการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบ
วิชาชีพ และสงเสริมใหมีการจัดต้ังสมาคมผูสํารวจภัยและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนประกันภัย 
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Short title  
1. This Act may be cited as the Insurance Adjusters, Agents and  Brokers Act             
1986 c36 s1  
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Definitions  
2. In this Act  

(a)  "accident insurance" means insurance by which the insurer undertakes, otherwise than 
incidentally to some other class of  insurance defined under this Act or another Act to pay 
insurance money in the event of accident to the person insured, but does not include  
insurance by which the insurer undertakes to pay insurance money both in the event of 
death by accident and in the event of death from another cause;  

(b)  "accidental death insurance" means insurance undertaken by an insurer as part of a contract 
of life insurance by the terms of which the insurer undertakes to pay an additional amount 
of insurance money in the event of the death by accident of the person whose life is 
insured;  

(c)  "adjuster" means a natural person who,  
(i)   for compensation or otherwise, directly or indirectly solicits the right to investigate a 

loss, assess damages, negotiate the settlement of a resultant claim for an insurer, self-
insurer, claimant or insured under a contract of insurance or  guarantee insurance or 
assumed liability instead of those contracts,  

 (ii)  for compensation or otherwise, holds himself  or herself out to a claimant or an insured as  
an adjuster, investigator, consultant, or adviser with respect to the    settlement of 
losses or claims referred to in subparagraph (i),  

          (iii)  for compensation or otherwise, in direct contact with a claimant or an insured, holds  
    himself or herself out as an adjuster, assessor, investigator, consultant or adviser with   
    respect to the settlement of losses or claims referred to in subparagraph (i), or  

(iv)  for compensation or otherwise, in direct contact with a claimant or an insured,   
    investigatesa loss, assesses damage, negotiates the settlement for losses or claims   
    referred to in subparagraph  (i) but does not include a person referred to in section 3;  

(d)  "adjustment company" means a corporation or partnership licensed to carry on the business 
of an djuster under this Act, but does not include an insurer;  

(e)  "advisory board" means the board appointed to assist and advise the superintendent under section 20;  
 (f)  "agent" means a corporation or partnership  

 (i)  which, for compensation, solicits insurance on behalf of an insurer or transmits, for a  
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person other than itself, an application for or a policy of insurance to or from the 
insurer or offers or assumes to act in the negotiation of insurance or in negotiating its 
continuance or renewal, or  

          (ii)  which holds itself out as an insurance consultant or examines, appraises, reviews or  
evaluates an insurance policy, plan or program or makes recommendations or gives 
advice with  regard to any of the above;  

(g)  [Rep. by 2005 cF-9.1 s14]  
(h)  "broker" means a corporation or partnership, other than an agent, which for compensation with  

respect to persons or property in the province, deals directly with the public and  
 (i)  acts or helps in soliciting, negotiating or procuring the making of a contract of 

insurance whether or not it has arrangements with insurers allowing it to bind coverage and 
countersign  
insurance documents on behalf of insurers,  
(ii)  provides risk management services including claims assistance where required to a 
corporation other than itself, or  

          (iii)  holds itself out as an insurance consultant or examines, appraises, reviews or evaluates an  
insurance policy, plan or program or makes recommendations or gives advice with regard to  
any of the above;                      

(i)  "claimant" means a person other than an insured to whom money may be payable under a 
contract; 

(j)  "compensation" includes a promise of or intention to or hope of or expectation of obtaining 
a commission, fee, bonus, salary or a direct benefit; 

(k)  "contract" means a contract of insurance and includes a policy, certificate, interim receipt, 
renewal receipt or writing evidencing the contract, whether sealed or not, and a binding oral 
agreement;  

(l)  "credit insurance" means insurance against loss to the insured through the insolvency or default  
of a person to whom credit is given in respect of goods, wares or merchandise;  

(m)  "disability insurance" means insurance undertaken by an insurer as part of a contract of life  
insurance by which the terms of the policy provides for the duration of the insurance for 
more than 1 year and for the payment of that insurance money or the granting of benefits in 
the event that the insured becomes disabled as a result of bodily injury or disease;  

DPU



(n)  "guarantee insurance" means the undertaking to perform an agreement or contract or to 
discharge a trust, duty or obligation upon default of the person liable for that performance 
or discharge or to pay money upon that default or instead of that performance or discharge 
or where there is loss or damage through that default, but does not include credit insurance;  

(o)  "insurance" means the undertaking by a person to indemnify another person against loss or 
liability for loss in respect of a certain risk or peril to which the object of the insurance may 
beexposed, or to pay a sum of money or other thing of value upon the happening of a 
certain event, and includes life insurance;  

(p)  "insured" means a person insured by a contract whether named or not;  
(q)  "insurer" means a person who undertakes or agrees or offers to undertake a contract;  
(r)  "licence" means an adjuster's licence, adjustment company's licence, agent's licence, broker's  

licence, representative's licence, student's licence or a class of licence that may be 
prescribed which has been issued under this Act or the regulations and which has not been 
suspended, revoked or cancelled by the superintendent;  

(s)  "licensee" means a person to whom a licence has been issued under this Act and the regulations;  
(t)  "life insurance" means an undertaking by an insurer to pay insurance money  

          (i)    on death,  
          (ii)   on the happening of an event or contingency dependent on human life,  
          (iii)  at a fixed or determinable future time, or  
          (iv)  for a term dependent on human life, and includes  
          (v)   accidental death insurance but not accident insurance,  
          (vi)  disability insurance, and  
          (vii)  an undertaking entered into by an insurer to provide an annuity or what would be an  

  annuity except that the periodic payments may be unequal in amount and that undertaking   
 shall be considered always to have been life insurance;  

(u)  "life insurer" means a corporation licensed to transact the business of life insurance or annuities  
under the Insurance Companies Act ; (u.1)  "minister" means the minister appointed under 
the Executive Council Act to administer this Act;  

(v)  "non-resident" means  
          (i)  an individual not ordinarily resident in the province, or  
          (ii)  a partnership or corporation whose principal place of business is located outside the  

   province and does not maintain an office in the province;  
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(w)  "policy" means the instrument evidencing a contract;  
(x)  "representative" means  

        (i) a person who under authority conferred by an insurer, agent or broker, for compensation 
or  
    commission or other thing of  value solicits insurance on behalf of the person conferring  
    that authority, or transmits, for a person other than that person, an application for or policy  
   of insurance, to or from an insurer or the person conferring that authority, or offers or  
     assumes to act on behalf of the person conferring that authority, in the negotiation of a policy  
     of  insurance or in negotiation of its continuance or renewal, or  
       (ii)  a person who holds out as an insurance consultant or examines, appraises, reviews or  

evaluates an insurance policy, plan or program or makes recommendations or gives 
advice with regard to any of the above;  

(y)  "self insurer" means an individual, partnership or corporation which retains all or part of a risk  
for its own account whether or not an excess of loss cover exists to protect itself in the event of   
a catastrophe;  

(z)  "sponsor" means a person who  
        (i)    recommends that an applicant is suitable for a licence under this Act,  
             (ii)   acknowledges directly or indirectly that an agent-principal or employer-employee  

       relationship exists between that person and an applicant, or  
(iii)  recommends an applicant and acknowledges that a relationship exists under    

    subparagraph (ii);  
(aa)  "student" means a natural person who is studying to become qualified as an  
adjuster or representative;  

 (bb)  "superintendent" means the Superintendent of Insurance appointed in the manner 
authorized by law; and  

               (cc)  "surety bond" means a guarantee of the performance of an expressed obligation.  
1986 c36 s2; 1989 c19 Sch B; 1993 c24 s1; 1996 c35 s35; 2001 c42 s22; 2005 cF-9.1 s14  
Non-application of Act  
3. The provisions of this Act relating to adjusters and adjustment companies do not apply to  
         (a)  a barrister or solicitor who is practising in the province and who is acting in the usual  
     course of his or her profession;  
          (b)  a liquidator or trustee in bankruptcy, in the performance of his or her duties;  
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(c)  a testamentary executor, director, trustee or fiduciary, in the performance of his or her  
    duties;  

          (d)  a person who is employed as an appraiser, engineer or other expert who is employed solely  
     for the purpose of giving expert advice or evidence;  
          (e)  members of a police force, fire department or fire commissioner's office in the performance  
    of their duties; and  
           (f)  those classes of insurance, persons or claims exempted  by the regulations.  
  1986 c36 s3  
Licence  
4. (1) The superintendent may, where a person pays the prescribed fee, issue a licence to that person.  
    (2)  A person applying for a licence shall file with the superintendent a written application in 

the prescribed form.  
1986 c36 s4; 1996 c35 s36  
Qualifications and requirements  
5. (1) A person applying for a licence and a licensee are subject to the qualifications and 
requirements for licensing set out in this Act and the regulations.  
    (2)  Where the superintendent is not satisfied or it appears to the superintendent that the person 
applying for a licence or the licensee is not a suitable person to exercise the rights and privileges of  
a holder of a licence, the superintendent may refuse to issue a licence to or may revoke the licence 
of that person.  
    (3)  A natural person who on the date of the coming into force of this Act was carrying on 
business and had been carrying on business for a number of years as may be prescribed and does 
not meet the educational requirements set out in the regulations may apply to the superintendent 
and has the right to obtain from the superintendent a licence under this Act where the application 
is accompanied by the prescribed fee and the other requirements of the regulations.  
 (4)  Every licensee shall be covered by a policy of errors and omissions insurance and other 
insurance in an amount that may be prescribed by the regulations.                   
1986 c36 s5; 1993 c24 s2  
Conditions, etc. of licence  
6. The superintendent may attach to a licence those restrictions, limitations or conditions the 
superintendent considers appropriate.         
1986 c36 s6  
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Transferring services  
7. (1) An adjuster or representative who transfers his or her services from one sponsor to another 
shall immediately notify the superintendent, and the sponsor, adjuster or representative shall 
immediately return the licence to the superintendent, who may cancel the  licence.  
    (2)  If the superintendent is satisfied with the transfer and  the adjuster or representative meets 
the qualifications and requirements for licensing set out in this Act and the regulations, the 
uperintendent may issue another licence to that adjuster or representative.  
    (3)  Where an adjuster or representative ceases to be sponsored by the sponsor whose name is 
specified in his or her licence, the licence of the adjuster or representative is considered to be       
suspended for the purposes of this Act, and the sponsor, adjuster or representative shall 
immediately return the licence to the superintendent, who may cancel that licence.  
    (4)  The superintendent may issue another licence to that adjuster or representative where the 
adjuster or representative meets the qualifications and requirements for licensing set out in this 
Act and the regulations.  
1996 c35 s37  
Students  
8. (1) An adjuster, adjustment company, representative, insurer, agent or broker shall not employ 
as a student adjuster or student representative, a person who does not hold a prescribed licence.  
    (2)  A student may be employed by only 1 adjuster, adjustment company, representative, 
insurer, agent or broker,  
       (a)  who shall sponsor the student's application for a licence; and  
           (b)  whose name shall be specified on the student's licence.  
    (3)  A student who transfers his or her services from one sponsor to another shall immediately 
notify the superintendent and the student or sponsor whose name is on the student's licence shall       
immediately return the licence to the superintendent, who may cancel the licence.  
    (4)  If the superintendent is satisfied with the transfer and the student meets the qualifications 
and requirements for licensing set out in this Act and the regulations, the superintendent may issue 
another licence to that student.  
    (5)  Where a student ceases to be sponsored by the sponsor whose name is specified in his or 
her licence, the licence of the adjuster or representative is considered to be suspended for the 
purposes of this Act, and the student or sponsor whose name is on the student's licence shall 
immediately return the licence to the superintendent, who may cancel that licence.  
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    (6) The superintendent may issue another licence to that student where the student meets the 
qualifications and requirements for licensing set out in this Act and the regulations. 
1986 c36 s8; 1993 c24 s3; 1996 c35 s38  
Corporate licences  
9. (1)  A partnership or corporation may, in accordance with this Act, apply for an adjustment 
company licence, an agent's licence or a broker's licence.  
    (2)  All officers, partners or employees who act under an adjustment company's licence, an 
agent's licence or a broker's licence shall be individually licensed.  
    (3)  An adjustment company licence, an agent's licence or a broker's licence may be issued to a 
corporation that is incorporated expressly for the purpose of acting as an adjustment company, 
agent or broker or for that and those purposes that the superintendent expressly approves of and 
where the corporation has been incorporated under the Corporations Act , the articles of 
incorporation shall have been approved by the superintendent before incorporation.  
1986 c36 s9  
Company or partnership dissolved  
10. (1) Where a partnership licensed as an adjustment company, agent or broker is dissolved or 
otherwise terminated, the partnership shall immediately notify in writing the superintendent who 
shall revoke the licence and the partnership shall immediately return the licence to the 
superintendent.  
       (2)  Where a corporation, which has been licensed under this Act, is dissolved or wound up 
or its charter is cancelled, the corporation by its principal officers, the liquidator or trustee shall 
within a reasonable time notify in writing the superintendent who shall revoke the licence and the 
corporation shall return the licence to the superintendent.  
      (3) Where a corporation which has been licensed under this Act ceases doing business in the 
province the corporation by its principal officers shall within a reasonable period of time notify in 
writing the superintendent and shall return the licence to the superintendent who may cancel the 
licence 
1996 c35 s39 Rep. by 1993 c24 s4  
11. [Rep. by 1993 c24 s4] 1993 c24 s4  
Duration of licence  
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12. (1) A licence remains in effect, subject to the filing of annual reports and payment of an 
annual fee as prescribed by the minister, and subject to the qualifications and the requirements of 
the Act and       regulations until it is suspended, revoked or cancelled under this Act.  
      (2)  The superintendent may issue a licence for a period of  time the superintendent considers 
appropriate.    
1996 c35 s40  
Prohibition re licences  
13. (1) The superintendent shall not issue an adjuster's licence to a licensed representative or 
student representative.  
      (2) The superintendent shall not issue a representative's, agent's or broker's licence to a 
licensed adjuster or adjustment company or its employees. 1986 c36 s13; 1993 c24 s5  
Confusion of names  
14. (1) The superintendent shall refuse to issue a licence to an adjuster, adjustment company, an 
agent or broker in a name that is likely to be confused with that of another adjuster, adjustment 
company, agent or broker.  
      (2)  An adjuster, adjustment company, representative, agent or broker shall not identify 
himself, herself or itself by a name other than that specified by the licence issued to him, her or it.  
1986 c36 s14  
 
Power to revoke, etc. a licence  
15. The superintendent may revoke, suspend or cancel a licence issued under this Act, where, after 
investigation, the superintendent determines that the licensee has contravened this Act or the 
regulations.  
1986 c36 s15; 1996 c35 s41  
One year waiting period  
16. The superintendent shall not issue a licence to an individual, partnership or corporation whose 
licence has been revoked until at least 1 year after the date of revocation and unless that 
individual, partnership or corporation complies with the qualifications for licensing under this Act 
and the regulations.  
1986 c36 s16  
Notification of suspension, etc.  
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17. (1) Where the superintendent refuses to issue a licence or suspends or revokes a licence, the 
superintendent shall in writing notify the applicant whose application the superintendent has 
refused or the licensee whose licence the superintendent has suspended or revoked and state the 
reason for the refusal, suspension or revocation.  
      (2)  Notification of refusal, suspension or revocation under subsection (1) shall be delivered 
by registered mail and the action shall take effect 15 days after notice is received at the post office 
to which it is addressed.  
       (3)  Where the superintendent refuses to issue a licence or suspends, revokes or amends a 
licence the person aggrieved by that refusal, suspension, revocation or amendment decision may, 
in accordance  with the Financial Services Appeal Board Act , appeal that decision to the board 
established under that Act.  
1986 c36 s17; 2005 cF-9.1 s14 / Rep. by 2005 cF-9.1 s14  
18. [Rep. by 2005 cF-9.1 s14] 2005 cF-9.1 s14  
Record of licences  
19. (1) The superintendent shall keep a record of licences that the superintendent issues.  
      (2)  The record referred to in subsection (1) shall at reasonable times be open for inspection 
on payment of the prescribed fee.  
      (3)  A copy of the record referred to in this section may be provided by the superintendent 
upon the payment of the prescribed fee for providing the copy.  
      (4)  The superintendent may publish from time to time a list of persons to whom licences have 
been issued or whose licences have been cancelled, suspended or revoked.  
986 c36 s19; 1996 c35 s43  
Advisory board  
20. (1) The superintendent may appoint an advisory board consisting of not more than 7 persons.  
      (2)  The advisory board shall meet when the superintendent considers necessary and make 
those reports and recommendations that it considers appropriate.  
      (3)  The superintendent is not bound by and may disregard a report, recommendation or 
advice of the advisory board and nothing in this section limits, abridges, impairs or derogates 
from the powers and duties conferred or imposed upon the superintendent by this or another Act.  
      (4)  The superintendent or the person who represents the superintendent is the chairperson of 
the advisory board.  
1986 c36 s20  

DPU



Over-insurance  
21. An adjuster who in adjusting a loss of or damage to property by  fire, finds that there is over-
insurance upon the property or finds that  there are circumstances which indicate that there is 
over-insurance upon the property, shall report his or her findings in writing to the Provincial Fire 
Commissioner appointed under the Fire Prevention Act and to the superintendent, together with 
information on circumstances which indicate that an offence may have been committed against 
the laws of the province or those of Canada. 
 1986 c36 s21  
Where name of insurer disclosed  
22. Where an adjuster on behalf of an insurer, enters into negotiations with a person having a 
claim against an insured for which indemnity is provided by the insurer, the adjuster shall, where 
requested,       disclose to the claimant the name and address of the insurer. 
 1986 c36 s22  
Confidentiality  
23. (1) Unless required to do so by law, an adjuster and the employees of an adjustment company 
shall not disclose to a person other than their employer or principal, without the authorization of 
the       employer or principal, information obtained in the course of their duties.  
      (2)  Nothing in subsection (1) shall prevent the superintendent or the superintendent's 
representative from having access to those books, files or other records that are necessary to 
investigate criminal or non-criminal complaints against  
           (a)  the adjuster;  

(b)  the principal or employer of the adjuster;  
              (c)  the adjustment company; or  
              (d)  the principal or employer of the adjustment company.  
1986 c36 s23      
Special licence  
24. (1) The superintendent may, on the payment of the prescribed fee issue a special licence to a 
suitable corporation or partnership to act as a special insurance broker to negotiate, continue or 
renew contracts of  insurance in the province with insurers not authorized to transact that business in 
the province.  
     (2)  An applicant for a special licence under this section  shall file with the superintendent a 
written application on the prescribed form.  
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     (3)  Where the superintendent is satisfied with the statements and information provided, the 
superintendent may issue a special licence, subject to suspension or revocation at the discretion of       
the superintendent.  
      (4)  [Rep. by 1996 c35 s44]  
      (5)  A corporation or partnership shall, before receiving a special licence, execute and deliver 
to the superintendent security to the satisfaction of the superintendent in the prescribed sum that 
that  
      corporation or partnership will faithfully comply with all the requirements of this Act and the 
regulations.  
      (6)  A corporation or partnership licensed under this section shall pay to the Department of 
Finance the taxes that would be payable if the premiums had been received by a licensed insurer.  
      (7)  Where it is shown to the satisfaction of the superintendent that all insurance effected 
under this section is no longer in force or has been reinsured, the corporation or partnership that is      
licensed is entitled to a release or cancellation of the security.  
      (8)  [Rep. by 1993 c24 s6]  
      (9)  A corporation or partnership which contravenes this section forfeits the special licence 
issued to that corporation or partnership and is guilty of an offence and the licence shall be 
referred       immediately to the superintendent who shall cancel it.    
1986 c36 s24; 1993 c24 s6; 1996 c35 s43  
Unlicensed insurers  
25. (1) An agent, broker or representative is liable to the insured on all contracts of insurance 
unlawfully made through the agent, broker or representative directly or indirectly with an insurer 
not licensed to undertake insurance in the province in the same manner as if that agent, broker or 
representative were the insurer.  
      (2)  A corporation or partnership shall not place a contract with an unlicensed insurer unless 
that corporation or partnership has obtained a licence under section 24 and complies with 
subsection (4).  
      (3)  Where sufficient insurance in respect of a matter or thing in the province cannot be 
obtained from insurers licensed in the province, a corporation or partnership licensed under 
section 24 may effect insurance with an unlicensed insurer where that corporation or partnership 
complies with subsection (4).  
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       (4)  Where sufficient insurance cannot be obtained from an insurer licensed in the province, 
the agent, broker or representative shall obtain from the insured an executed and dated declaration 
including:  
               (a)  a full description of the nature of the insurance;  
               (b)  the amount of insurance required;  
               (c)  a statement that the insurance cannot be obtained from licensed insurers; and  

 (d)  a statement that application for the insurance was  previously made to and refused 
by named insurers licensed in the province.    

 1986 c36 s25  

Insurers responsible  
26. (1) A sponsor who sponsors the application for a licence of an agent, broker or representative 
accepts responsibility for actions of the agent, broker or representative relating to all applications 
for insurance submitted to the insurer and all contracts of insurance issued as a result of those 
applications.  
      (2)  An insurer by its acceptance of an application for insurance from an agent, broker or 
representative whose application for licence was sponsored by another insurer accepts 
responsibility for the actions of the agent, broker or representative relating to the application 
submitted on a policy which may be issued as a result of that application.  
     (3)  Nothing in this section shall prejudice the agent-principal relationship between an insured 
and a broker, agent or representative. 1986 c36 s26  
 Life insurance agents, brokers and representatives  
27. (1) A licensed agent, broker or representative holding a licence to write life insurance shall not                    
(a)  act as an agent, broker or representative for more than 1 life insurer; or  
(b)  hold out to the public by advertisement or otherwise  that the licensee is the agent, broker or 
representative of more than 1 life insurer.  
      (2)  Where a licensee holding a licence to write life insurance is unable to negotiate life 
insurance on behalf of an applicant with the insurer which sponsors the licensee, the licensee may 
obtain the life insurance from another insurer where that other insurer obtains, in each case, the 
written consent of the insurer which sponsors the licensee and files a copy of that consent with the 
superintendent.  
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      (3)  Subsections (1) and (2) do not apply to an agent, broker or representative who has held a 
licence to write life insurance for at least 3 consecutive years.  
      (4)  Subsection (2) does not apply to an agent, broker or representative who represents an 
insurer that is, in the opinion of the superintendent, affiliated or associated with or is a member of 
a group of companies sharing common ownership with the insurer that sponsors the  agent's, 
broker's or representative's application for a licence.  
      (5)  The insurer referred to in subsection (4) shall be specified in the licence of the agent, 
broker or representative, in addition to the insurer who sponsors the agent's, broker's or 
representative's application for licence, in a manner determined by the superintendent. 
1986 c36 s27  
Prohibition  
28. (1) An insurer or its officers, agents, brokers, representatives or employees shall not pay or 
allow compensation or anything of value for an application of insurance to  
           (a)  a person who without a licence and in respect of insurance in the province acts as an 

agent, broker or representative or may influence the insured or prospect for insurance;  
(b)  a representative for life insurance on himself or herself or a member of his or her immediate 

family unless the agent,broker or representative has within 1 year negotiated and fully 
paid the 1st premium to the insurer for at least 3 other contracts of life insurance; and  

           (c)  an agent, broker or representative for insurance contracts on property or risk in which  
                  (i)  the licensee,  
                  (ii)  a member of the licensee's immediate family, or  

   (iii)  a corporation of which the licensee is an officer, director or employee is the owner 
or has the financial interest in, unless the licensee has within 1 year negotiated and 
paid premiums on additional contracts, other than life insurance, involving at least 
an equal premium value.  

       (2)  The superintendent may cancel the licence of an agent or broker which or a 
representative who has failed to negotiate within 1 year the additional contracts required by 
paragraphs (1)(b) and (c).  
       (3)  Subsection (1) shall not affect the payment or allowance by an agent, broker or 
representative of part of his or her commission to agents or brokers outside the province 
1986 c36 s28; 1996 c35 s45  
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Payments of premium  

29. Payments in whole or in part to an agent, broker or representative of the amount of a premium 
or assessment due in respect of a contract issued by an insurer shall be considered to be a payment 
to the       insurer notwithstanding a condition or stipulation to the contrary.  
1986 c36 s29                                                                                                                                                                
Trust funds  
30. (1) All funds received or receivable by an agent, broker or representative in the course of the 
business of that agent, broker or representative  

(a)  on behalf of an insurer from members of the public, less the commission and other   
 deductions authorized by the insurer in writing; and  

               (b)  on behalf of members of the public from an insurer, are considered to be trust funds.  
       (2)  An agent, a broker or representative shall not assign, pledge, hypothecate, mortgage or in 
any other way charge the funds referred to in subsection (1) whether or not those funds have been     
received or remain receivable.  
       (3)  An assignment, pledge, hypothecation, mortgage or other charge of or on funds referred 
to in subsection (1) is void against the beneficial owner of the funds.  
       (4)  Subsections (1), (2) and (3) do not apply to negotiable instruments payable directly to an 
insurer.  
1986 c36 s30  

 Exemption from S.30  
 30.1 A person may make application to the minister for an exemption from the requirements in 
section 30 and the minister may exempt the applicant in whole or in part for a period not to exceed 
12 months from the date of proclamation of theInsurance Adjusters, Agents and Brokers Act  
1993 c24 s7  

Trust funds paid to insurer  
31. (1) After the expiry of a period of time stipulated in an agreement between the agent, broker 
or representative and an insurer for payment of funds to the insurer, the funds held in trust for an 
insurer by an agent, broker or representative shall be paid over to the insurer within 15 days after 
a written demand is made, less commission and deductions to which, by written consent of the 
insurer, the agent, broker or representative is entitled.  
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      (2)  After funds have been received by an agent, broker or representative from the insurer, the 
funds held in trust for an insured by an agent,broker or representative shall be paid over to the insured 
within 15 days after a written demand, plus unearned commission or other refund to which the insured 
is entitled.  
1986 c36 s31  

Lien on policy                                                                                                                                                    
32. Unless otherwise agreed, the broker, agent or representative has as against the insured, a lien 
upon the policy for the amount of the premium and the licensee's charges in respect of the policy.  
1986 c36 s32  
Statement of financial affairs  
33. (1) An individual, a partnership or corporation licensed as a representative, agent or broker 
shall present annually to the superintendent not later than 3 months after the fiscal year end of the 
representative, agent or broker, a statement of the financial affairs of the insurance business of the 
licensee in a form prescribed by the superintendent for the period then ended.  
      (2)  This section does not apply to a representative who is an employee of an insurer, broker or 
agent 
1986 c36 s33  
Insurers annual return  
34. An insurer shall make an annual return to the superintendent in a prescribed form identifying 
        (a)  all persons authorized as agents, brokers or representatives of that insurer in the province; and  
        (b)  all persons to whom the insurer paid compensation in respect of the placement of or  

negotiation of contracts of insurance or renewals of the contract, or for attempting to do so.  
1986 c36 s34  
Records audited  
35. The superintendent or the person who represents the superintendent shall have the authority at 
reasonable times to examine or audit the records of an agent, broker or representative to the extent       
necessary to determine the affairs of the agent, broker or representative.                 
1986 c36 s35  
Re holding out  
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36. (1) A person shall not hold out as an adjuster or representative or act as an adjuster or 
representative unless that person holds a valid, existing licence under this Act authorizing that 
person to act in the capacity of an adjuster or representative.  
       (2)  A corporation or partnership shall not hold itself out as an adjustment company, agent or 
broker or so act unless it holds a valid subsisting licence under this Act authorizing it to act in the       
capacity of an adjustment company, agent or broker.  
1986 c36 s36  
Collectors of life and accident insurance premiums  
37. (1) A collector of life insurance and accident insurance premiums who does not solicit 
applications for or the renewal or continuance of  insurance contracts or act or aid in negotiating 
those contracts or the renewal of those contracts, may carry on a business without a licence.  
      (2)  This section does not apply where the collection fee exceeds 5% of an amount collected.  
1986 c36 s37  
Fraternal or sororal societies, etc.  
38. (1) A member of a fraternal or sororal society or mutual benefit society, other than one who 
devotes or intends to devote more than 50% of his or her time to the solicitation and procurement 
of insurance contracts for that society and who receives or intends to receive commission or other 
compensation directly dependent on the amount of insurance solicited and procured by him or 
her, may, without a licence, solicit persons to become members of that society.  
        (2)  Where a person who in the preceding calendar year has solicited and procured insurance 
contracts on behalf of a fraternal or sororal society or mutual benefit society in an amount of insurance 
in excess of a prescribed amount, that person is presumed to be devoting or intending to devote more 
than 50% of his or her time to the solicitation or procurement of insurance contracts for that society.  
         (3)  In this section  
                (a)  "fraternal or sororal society" means fraternal or sororal society as defined by 
paragraph 2(u) of the Insurance Companies Act ; and  
                (b)  "mutual benefit society" means mutual benefit society as defined by paragraph 2(ii) of  

the Insurance Companies Act .  
1986 c36 s38  
Payment of bonus, etc. to insurer's employees  
39. Nothing in this Act shall affect a payment by way of dividend,bonus, profit or savings which 
is provided for by a contract of insurance or be construed so as to prevent an insurer 
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compensating an actual salaried employee of the head or a branch office of the insurer in the 
province in respect of insurance issued by the employing insurer upon the life of that employee or 
so as to require that the employee shall be  licensed as an agent, broker or representative to effect 
the insurance.  
1986 c36 s39  
Privileged information  
40. Information, a document, record, statement or other thing made or disclosed to the superintendent 
concerning a person licensed or applying for a licence under this Act shall be absolutely privileged and 
shall not be used as evidence in an action or proceedings in a court brought by or on behalf of that 
person.  
1986 c36 s40  
Incapacity  
41. (1) In the event of the incapacity of a licensee to discharge the duties of an adjuster, an 
adjustment company, agent, broker or representative, the superintendent may, where the 
superintendent considers       it appropriate in a particular case, appoint another licensee holding 
the same class of licence or an adjuster, adjustment company, agent, broker or  representative 
holding a licence equivalent to that of the incapacitated licensee issued by another Canadian 
jurisdiction to administer the affairs of  the incapacitated licensee.  
        (2)  The superintendent shall review the appointment of the licensee to administer the affairs 
of an incapacitated licensee every 3 months, or at more frequent intervals as the superintendent 
considers appropriate.  
        (3)  In this section the word "incapacity" includes the inability of a licensee to act due to 
sickness or illness, or due to the suspension, revocation or cancellation of the licence.  
1986 c36 s41  
Superintendent's inquiries  
42. A licensee shall make prompt and explicit reply to an inquiry directed to the licensee by the 
superintendent in relation to a transaction of the licensee relating to insurance activity.  
1986 c36 s42  
Investigations  
 43. (1) The superintendent or a person authorized by the superintendent may, where it is 
reasonably necessary to determine compliance with this Act or the regulations, enter a place and 
demand the production of and inspect the business books, documents, correspondence and 
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records that the superintendent or authorized person believes on reasonable grounds are relevant 
to the investigation being made.  
      (2)  Where the superintendent believes on reasonable grounds that a person has contravened 
this Act or regulations or where the superintendent believes on reasonable grounds that a person 
has engaged in, is engaging in or is about to engage in an unfair trade practice or unconscionable 
act or practice relating to insurance, the superintendent, or a person authorized by the 
superintendent, may with a warrant issued under subsection (3) at a reasonable time enter a place 
and may investigate, inquire into and examine the affairs in relation to the trade practice, act or 
practice relating to insurance in respect of which the investigation is being made and into books, 
documents, correspondence and  records in relation to it.  
       (3)  A Provincial Court judge who is satisfied by information upon oath or affirmation that 
there are reasonable grounds for believing that there is in a place anything that will give evidence 
with respect to an unfair trade practice, unconscionable act or practice relating to insurance may 
issue a warrant authorizing the superintendent, or a person authorized by the superintendent 
named in the warrant, to enter and search that place and to make those inquiries and copies of 
books, documents,correspondence and records that are considered necessary, subject to those 
conditions that may be specified in the warrant. 
        (4)  The owner or person in charge of the place referred to in this section and every person 
found in that place shall give the superintendent, or a person authorized by the superintendent, all 
reasonable assistance to enable that person to carry out his or her duties and functions under this 
section and shall provide information that that person may reasonably require.  
       (5)  For the purposes of the Trade Practices Act , the interpretation of consumer transaction in 
that Act includes matters relating to insurance under this Act.  
1986 c36 s43; 2004 c36 s19  
Order for compliance  
43.1 (1) Where it appears to the superintendent that a person is not complying with a provision of this 
Act or the regulations the superintendent may make an order directing that person to comply with  the 
provision.  
        (2)  An appeal lies to the minister from an order made under subsection (1).  
        (3)  Where it appears to the superintendent that a person has failed to comply with or is not 
complying with  
               (a)  an order, decision, direction or inquiry made under this Act;  
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               (b)  an undertaking given; or  
 (c)  a term, condition or restriction imposed on a licence, where applicable, the 

superintendent may, in addition to any other right under this Act, apply to a judge of 
the Trial Division for an order directing the person to comply with or restraining the 
person from violating the order,decision, direction, inquiry, undertaking, term, 
condition or restriction, and the judge may make an order that he or she considers 
appropriate.  

       (4)  An appeal lies to the Court of Appeal from an order made under subsection (3).  
1993 c24 s8  
Property held in trust  
43.2 (1) Where the superintendent believes that a licensee has been or may be guilty of 
misconduct in connection with property in the licensee's possession or under the licensee's 
control, the minister may, upon the report of the superintendent, order that the property described 
in the order shall not be paid out or dealt with by the person named in the order  without the 
approval of the minister.  
        (2)  Where the superintendent believes that the business of a licensee or former licensee is 
eglected to the prejudice of a person or  that the interests of the clients of the licensee or former 
licensee are not being protected or that the licensee or former licensee has converted trust funds, 
the minister may, upon the report of the superintendent, by order appoint a person as trustee to 
take possession of property or an undertaking in the possession of or under the control of the 
licensee or  former licensee for the purpose of preserving, carrying on or winding up the business 
of the licensee or former licensee.  
        (3)  A person appointed under subsection (2) shall be the trustee in respect of a trust property 
of the licensee or former licensee, and the person shall in respect of that trust property take the 
place of a personal representative, committee or other representative of the licensee or former licensee.  
        (4)  A licensee or former licensee may appeal to the Trial Division in accordance with the 
Rules of Court, from an order made by the minister under this section within 30 days after the 
delivery of a copy of  the order to the licensee or former licensee or an officer.  
        (5)  The minister may, in an order made under subsection (2),make provision for the emuneration, 
disbursements and indemnification of the trustee out of that money or otherwise as the minister may 
specify.  
1993 c24 s8  
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Regulations  
44. The Lieutenant-Governor in Council may make regulations  

(a)  prescribing requirements, qualifications and conditions for granting licences;  
              (b)  prescribing classes of licences under paragraph 2(r) to  which this Act applies;  
              (c)  providing for examination of applicants for licences or the equivalent to an examination;  
              (d)  classifying applicants for licences and restricting or prohibiting the licensing of a class of  

applicant;  
              (e)  prescribing classes of insurance for which licences may be issued under this Act;  
              (f)  prescribing the grounds upon which licences may be revoked or suspended;  
              (g)  requiring adjusters, agents, brokers or representatives to supply information and make  

returns to the superintendent;  
              (h)  requiring adjusters, agents, brokers or representatives to furnish a surety bond or other  

security on the form and terms and in the amount that the superintendent prescribes; 
and requiring a certificate of errors and omissions insurance, in the amount the 
superintendent prescribes;  

              (i)  exempting a class of claims, person or class of  insurance from all or a section of this Act  
or the regulations;  

              (j)  [Rep. by 1996 cR-10.1 s37]  
              (k)  [Rep. by 1996 cR-10.1 s35]  
              (l)  requiring an annual certificate of membership in a professional association whose  
                    objective is continuing education or supervision of adjusters or representatives;  
            (m)  providing for reviewing the continuance of a licence by the superintendent in cases where  
           an adjuster or representative is dismissed from a prescribed professional association;  
              (n)  respecting the method of handling premiums collected and requiring and regulating trust  

accounts and records to be maintained by agents, brokers and representatives;  
              (o)  respecting the replacement of an existing contract of life insurance by another contract of  

life insurance and prescribing the duties of insurers, agents, brokers or 
representatives in connection with the replacement of contracts of life insurance;  

              (p)  prescribing requirements for the issuing of special licences under section 24 and the  
returns that a person under that section must submit to the superintendent;  

             (q)  prescribing the information a person licensed under section 24 must submit to the  
                    superintendent under section 25;  
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             (r)   prescribing the transitional requirements of a person eligible for a licence under this Act  
                    or the regulations and a step licensing procedure; and  
             (s)  generally, to give effect to the purpose of this Act.  
1986 c36 s44; 1996 cR-10.1 s37; 1996 c35 s46  
Fees and forms  
44.1 The minister may set fees and forms for the purpose of a provision of this Act that provides 
for a fee or form to be prescribed.     
2001 c42 s22  
Offence  
45. (1) A natural person  
             (a)  who not being the holder of a licence; or  
             (b)  who while his or her licence is suspended,  
             (c)  [Rep. by 1996 c35 s47]  acts as or represents or holds himself or herself out to be an  
                   adjuster,representative or student, or              

(d)  who, being the holder of a licence which is in force, by  any means acts as or represents  
or holds himself or herself out to be an adjuster, representative or student in a name 
other than that stated in his or her licence, is guilty of an offence.  

       (2)  A corporation or a partnership  
              (a)  while not being the holder of a licence; or  
              (b)  which while its licence is suspended,  
              (c)  [Rep. by 1996 c35 s47]  

 acts as or represents or holds itself out to be an adjustment company,  agent or broker, or  
              (d)  which, being the holder of a licence which is in force, by any means acts as or represents  

or holds itself out to be an adjustment company, agent or broker in a name other than 
that stated in its licence, is guilty of an offence.  

       (3)  A person who violates this Act or the regulations or a condition on a licence or to which 
the licence is made subject is guilty of an offence.  
      (4)  [Rep. by 1993 c24 s9]  
      (5)  An agent, broker or representative who knowingly  procures by fraudulent 
representations, payment or the obligation for payment of a premium on an insurance policy is 
guilty of an offence.  
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      (6)  A person who directly or indirectly induces or attempts to induce an insured to his or her 
financial prejudice to replace an existing contract of insurance by another contract of insurance is 
guilty of an offence.  
      (7)  A person licensed as an insurance agent, broker or representative under this Act, who, 
directly or indirectly,  

(a)  makes a false or misleading statement or representation  in the solicitation or 
negotiation of insurance; or  

              (b)  coerces or attempts to coerce a prospective buyer of  insurance through influence of  
business, professional relationship or otherwise to give a preference which would not 
otherwise be given in the effecting of an insurance contract, is guilty of an offence.  

      (8)  An agent, broker or representative who attempts the replacement of a contract of life 
insurance without proper disclosure to the client of advantages and disadvantages of that 
replacement in a form prescribed by the superintendent is guilty of an offence.  
      (9)  An agent, broker or representative who violates the terms of the trust as outlined in 
section 30 or 31 is guilty of an offence.  
     (10)  An insurer, agent, broker or representative who fails to notify the superintendent within 
30 days of the termination of the appointment of a licensee is guilty of an offence.  
     (11)  Except as provided for in sections 24 and 25, a director, officer, agent, broker, 
representative, employee or other person representing or purporting to represent an insurer who is 
not licensed under the Insurance Companies Act or whose licence has been suspended or 
cancelled, and who undertakes or affects or agrees or offers to undertake or effect or solicit a 
contract of insurance or collect premiums on behalf of that insurer is guilty of an offence.  
      (12)  A person who represents orally or in writing that the issue of a licence to an adjuster, 
adjustment company, agent, broker, representative or insurer or the printing or publication of an 
annual statement in a report or other publication of the government of the province or other 
circumstances of the supervision or regulation of the business of an adjuster, adjustment 
company, agent, broker, representative or insurer by law is a warranty or guarantee of the 
financial standing of       the adjuster, adjustment company, agent, broker, representative or 
insurer  is guilty of an offence.  

(13) A person who violates subsection 28(1) is guilty of an offence.  
(14)  Every person who fails to comply with a requirement of or an order or direction made 

under this Act is guilty of an offence.  
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1986 c36 s45; 1987 c41 s8; 1992 c13 s1; 1993 c24 s9; 1996 c35 s47  
 Penalty  
46. (1) On conviction for an offence under this Act, the person convicted is liable on a 1st 
conviction to a fine of not more than $100,000 and on each subsequent conviction to a fine of not 
more than $200,000 and in default of payment to a period of imprisonment of not more  than 6 
months.  
      (2)  Every director or officer of a corporation and every person acting in a similar capacity or 
performing similar functions in an unincorporated association and every member of a partnership, 
who,  

(a)  caused, authorized, permitted or participated in an individual, corporation,unincorporated 
association or partnership committing an offence referred to in section 45; or  

             (b)  failed to take reasonable care to prevent an individual, corporation, unincorporated  
association or partnership from committing an offence referred to in section 45,is 
guilty of an offence and is liable on a 1st conviction to a fine of not more than 
$100,000 and on each subsequent onviction to a fine of not more than $200,000 and 
in default of payment to a period of imprisonment of not       more than 6 months 
whether or not the individual, corporation, unincorporated association or partnership 
has been prosecuted for or convicted of the offence.  

       (3)  Where a person is convicted of an offence under this Act, the court making the 
conviction may, in addition to another penalty, order the person convicted to make compensation 
or restitution.  
1993 c24 s10  
Limitation  
47. A prosecution for an offence against this Act and the regulations shall be started within 2 
years of the discovery of the offence by the superintendent.  
1986 c36 s47  
RSN1970 c176 Amdt.  
48. (1) Paragraph 2(b) of the Insurance Companies Act is repealed and the following substituted:                                     
(b)  "agent" means agent as defined by the Insurance Adjusters, Agents and Brokers Act ;  
      (2)  Section 2 of the Act is amended by adding immediately after paragraph (f) the following:                                 
(g)  "broker" means broker as defined by the Insurance Adjusters, Agents and Brokers Act ;  
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      (3)  Section 2 of the Act is amended by adding immediately after paragraph (uu) the 
following:  
 (vv)  "representative" means representative as defined by the Insurance Adjusters, Agents and 
Brokers Act ;  
       (4) Subsection 96(2) of the Act is amended by striking out the words "an agent of life 
insurance under the Life and Accident Insurance Agents Licensing Act " and by substituting the 
words "a representative of a life insurer licensed under theInsurance Adjusters, Agents and 
Brokers Act ".  
1986 c36 s50  
RSN1970 cc.175 and 204 Rep.  
49. The Insurance Adjusters Act and the Life and Accident Insurance Agents Licensing Act are 
repealed.  
1986 c36 s51  
Commencement                                                                                                                                                   
50. This Act or a section of this Act comes into force on a day or days to be proclaimed by the 
Lieutenant-Governor in Council. (In force -  Jul. 1/93)  
1986 c36 s52  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ข.  

Insurance Adjusters, Agents and Brokers Regulations 
under the Insurance Adjusters, Agents and 
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Insurance Adjusters, Agents and Brokers Regulations  
under the Insurance Adjusters, Agents and Brokers Act  

(O.C. 96-295)                                                                                                      
Amended by: 56/97 

  Under the authority of section 44 of the Insurance Adjusters, Agents and Brokers 
Act and the Subordinate Legislation Revision and Consolidation Act , the Lieutenant-Governor in 

Council makes the following regulations.   
 

REGULATIONS                                                                                                  
PART I   LICENSING 

 
 Short title                                                                                                                                                      
1. These regulations may be cited as the Insurance Adjusters, Agents and Brokers Regulations  
            48/91 s1  

Definitions                                                                                                                          48/91 s                 
2. In these regulations              
 (a) "Act" means the Insurance Adjusters, Agents and Brokers Act ;                                           
 (b) "A.I.I.C." means Associate of the Insurance Institute of Canada;                                   
 (c) "Level I" means a licence which may be held by a student; and                                           
 (d) "minister" means the minister appointed under the Executive Council Act to administer this Act.                                        

Application for licence                                                                                                  48/91 s3                     
3. (1) Application for licence as an adjustment company, agent, broker or special insurance broker 
shall be submitted to the superintendent in accordance with the form prescribed by the minister.  
 (2) Application for licence as an adjuster or representative shall be submitted to the superint 
endent in accordance with the form prescribed by the minister.         

Application for renewal                                                                                    48/91 s4; 56/97 s1                     
4. Notification of transfer of services shall be submitted on a form prescribed by the 
superintendent. 5. Rep. by 56/97 s2]                     56/97 s2                           
6. [Rep. by 56/97 s2]          56/97 s2   
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Notice of termination                                                                                                                                             
7. A sponsor shall provide the superintendent with notice of termination in accordance with the 
form prescribed by the minister within 2 working days following dismissal, resignation or a 
termination of a sponsored licensee 

Work limited                                                                           48/91 s9 48/91 s8                                       
8. A person licensed under the Act shall work only in the field of insurance for which a licence is 
issued.                                                              

Full time work required                                                                                               48/91 s10                                        
9. A person holding an adjuster or representative Level I licence shall work full time as an 
adjuster or representative following issue of the licence.                                         

Non-application                                                                                                                 48/91 s11                                    
10. Section 9 does not apply to a representative who works in an area of the province that, in the 
opinion of the superintendent, does not have sufficient population to support a full time representative. 
Adjusters                                                                                                                       48/91s12                                         
11. Licences may be issued in the following categories:                                                                          
 (a) Adjuster Level I;                                                                                                                             
 (b) Adjuster Level II;                                                                                                                                  
 (c) Adjuster Level III;                                                                                                                                
 (d) Adjuster Level IV; and                                                                                                                              
 (e) Adjustment Company, provided that applicants for Level I, Level II or Level III licences are     
  sponsored by the holder of an adjuster Level IV licence.            

Examination result                                                                                                           48/91 s13                                  
12. An adjuster Level I licence may be issued to a person who has achieved at least 75% success 
on an adjuster licence examination prescribed by the superintendent, or has equivalent 
qualifications acceptable to the superintendent.  
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Level I licensee          48/91 s14                                        
13. A person holding an adjuster Level I licence                                                                                    
    (a) shall work only on behalf of his or her sponsor or the sponsor's employer; and                     
    (b) during the first year following issue of the initial licence may assess claims or engage in 
negotiation of an insurance settlement only under supervision of a person holding an adjuster 
Level III or IV licence, who shall review and countersign a claim report or settlement offer 
submitted by the Level I licensee.                                  

Level II licence         48/91 s15; 56/97 s3               
14. A person holding an adjuster Level I licence shall complete the requirements to qualify for an 
adjuster Level II licence and apply for a Level II licence within the 3 year period immediately 
following issue of the initial adjuster Level I licence, and failure to comply with this section shall 
be cause for suspension, revocation or cancellation of the Level I licence.                                    
Courses required                        48/91 s16                   
15. An adjuster Level II licence may be issued to a person who has held an adjuster Level I 
licence for at least 2 years and who has successfully completed all of the following courses of the 
Insurance Institute of Canada:                                                                                                                                        
 (a)  C11 - Principles and Practices of Insurance;                                                                          
 (b) C12 - Insurance on Property;                                                                                                             
 (c) C14 - Automobile Insurance; and                                                                                                   
 (d) C17 - Claims 1, or has equivalent qualifications acceptable to the superintendent.            
Level III licence                                                                                                              48/91 s17                                       
16.  An adjuster Level III licence may be issued to a person who has held an adjuster Level II 
licence for at least one year and who has successfully completed, within the 3 year period 
immediately preceding application, all of the following courses of the Insurance Institute of 
Canada:                               

(a)  C13 - Insurance Against Liability;                                                                                                                 
(b)  C33 - Insurance on Property - Part II;                                                                                                     
(c)  C46 ? Claims II; and                                                                                                                                    
(d) C43 - Casualty Covers, or has equivalent qualifications acceptable to the superintendent.               
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Level IV licence                                                                                                            48/91 s18                  
17. An adjuster Level IV licence may be issued to a person who has held an adjuster Level III licence 
for at least one year and who has successfully completed, within the 7 year period immediately 
preceding application, the A.I.I.C. program of the Insurance Institute of Canada, including all of the 
following courses:   

(a) C32 - Bodily Injury Claims;                                                                                                             
(b) C16 - Insurance Organization, Accounts and Finance; and                                                                       
(c) another 2 optional courses, or has equivalent qualifications acceptable to the superintendent.         

Sponsorship limited                                                                                                       48/91 s19                
18.  A person holding an adjuster Level IV licence shall not sponsor more than 5 persons holding 
adjuster Level I licences.         

Non-application         48/91 s20                      
19.  The provisions of the Act and these regulations do not apply to a person adjusting or dealing 
solely with claims                                                                                                                                           
 (a) under a contract of aircraft insurance;                                                                                           
 (b) under a contract of marine insurance;                                                                                        
 (c) under a contract of life insurance;                                                                                              
 (d) under a contract of accident insurance, sickness insurance or accident and sickness insurance;
  (e) under a contract of automobile insurance, provided that total property damage 
incurred by all parties does not exceed $1,500 and the claim does not involve                                                               
  (i) bodily injury,                                                                          

(ii) salvage,                                                                                                                                       
(iii) subrogation,                                                                                                                                              
(iv) fraud,                                                                                                                                                  
(v) dispute as to coverage,                                                                                                                  
(vi) dispute as to liability,                                                                                                                    
(vii) total loss of a vehicle, or                                                                                                                
(viii) breach of a statute;                                                                                                                            

 (f) under a contract of property or liability insurance, provided that total damage incurred by  
all parties does not exceed $1,500 and the claim does not involve  
 (i) bodily injury,  
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 (ii) salvage,  
 (iii) subrogation,  
 (iv) fraud,  
                 (v) dispute as to coverage,  
 (vi) dispute as to liability, or  
 (vii) breach of a statute; and  
 (g) arising as a result of a catastrophic event where, in the opinion of the superintendent, the 
number of adjusters licensed under the Act does not facilitate the timely adjusting of losses 
arising from the catastrophe.          

Insurance licences             48/91 s21             
20. Licences may be issued in the following categories, provided that a life or accident and 
sickness insurer licensed under the Insurance Companies Act sponsors the applicant:  
 (a) Life Insurance Representative Level I;  
 (b) Life Insurance Representative Level II;  
 (c) Life Insurance Representative Level III;  
 (d) Life Insurance Agent;  
 (e) Life Insurance Broker;  
 (f) Accident and Sickness Insurance Representative;  
 (g) Accident and Sickness Insurance Agent;  
 (h) Accident and Sickness Insurance Broker; and  
           (i) Travel Insurance Agent.        

Level I licence                                                                                                                48/91 s22               
21. A life insurance representative Level I licence may be issued to a person who has achieved at 
least 75% success on both a life insurance representative licence examination and an accident and 
sickness insurance representative licence examination prescribed by the superintendent, or has 
equivalent qualifications acceptable to the superintendent.       

Level II licence         48/91 s23; 56/97 s4  
22. A person holding a life insurance representative Level I licence shall complete the 
requirements prescribed to qualify for a life insurance representative Level II licence and apply 
for a Level II licence within the 3 year period immediately following issue of the initial life 
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insurance representative Level I licence, and failure to comply with this section shall be cause for 
suspension, revocation or cancellation of the Level I licence.      

Level II licence issued         48/91 s24                    
23. A life insurance representative Level II licence may be issued to a person who has held a life 
insurance representative Level I licence for at least one year and who has successfully completed 
the Life Underwriters Association Training Courses I and II, or has equivalent qualifications 
acceptable to the superintendent.          

Level III licence        48/91 s25        
24. A life insurance representative Level III licence may be issued to a person who has held a life 
insurance representative Level II licence for at least one year and who has successfully completed 
the courses and examinations required for designation as a chartered life underwriter, or has 
equivalent qualifications acceptable to the superintendent.  

Sponsored persons limited        48/91 s26
25.  A sponsoring life insurer shall not sponsor more than 5 life insurance representative Level I 
licensees for each life insurance representative Level II or III licensee sponsored by the sponsor.  

Representative licence         48/91 s27         
26. An accident and sickness insurance representative licence may be issued to a person who has 
achieved at least 75% success on an accident and sickness insurance representative licence 
examination prescribed by the superintendent, or has equivalent qualifications acceptable to the 
superintendent.                                       

Travel insurance agent         48/91 s28
27. A natural person who represents a travel insurance agent may act under authority of the agent's 
licence.                                                                                            

Property and casualty insurance                            48/91 s29                                        
28. Licences may be issued in the following categories, provided that the applicant is sponsored 
by a property and casualty insurer licensed under the Insurance Companies Act:  
 (a) Property and Casualty Insurance Representative Level I;  
 (b) Property and Casualty Insurance Representative Level II;  
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 (c) Property and Casualty Insurance Representative Level III;  
 (d) Property and Casualty Insurance Agent;  
 (e) Property and Casualty Insurance Broker; and  
 (f)   Special Insurance Broker.                                                                                                                  

Alternative sponsor                                                                                                     48/91 s30                    
29. An applicant for a property and casualty insurance representative Level I, II or III licence may 
be sponsored by a licensed property and casualty insurance agent or broker as an alternative to the 
sponsor required in section 28.                                                                                                                   

Level I licence                     48/91 s31                                        
30. A property and casualty insurance representative Level I licence may be issued to a person       
who has           

 (a) achieved at least 75% success on a property and casualty insurance representative licence  
examination prescribed by the superintendent; or  

 (b) successfully completed the "Fundamentals of Insurance" course of the Insurance Brokers  
Association of Canada, or has equivalent qualifications acceptable to the superintendent. 
Representation limited                                                                                                48/91 s32  
31. A person holding a property and casualty insurance representative Level I licence shall 
represent only his or her sponsor.          

Courses required                                                                           48/91 s33                                        
32. A property and casualty insurance representative Level II licence may be issued to a person 
who has held a property and casualty representative Level I licence for at least one year and who 
has successfully completed within the 4 year period immediately preceding the application  
 (a) the following courses of the Insurance Institute of Canada:  
 (i) C11 - Principles and Practices of Insurance,  
 (ii) C71 - Personal Lines Production,  
 (iii) C17 - Claims 1,  
 (iv) C14 - Automobile Insurance,  
 (v) C12 - Insurance on Property, and  
 (vi) C72 - Commercial Lines Production 1; or  
 (b) Parts 1 and 2 of the Canadian Accredited Insurance Broker designation program, or  
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has equivalent qualifications acceptable to the superintendent.    

Level III licence                                                                                                               48/91 s34  
33. A property and casualty insurance representative Level III licence may be issued to a person 
who has held a property and casualty insurance representative Level II licence for at least one 
year and who has successfully completed the A.I.I.C. program of the Insurance Institute of 
Canada or the Canadian Accredited Insurance Broker designation program, or has equivalent 
qualifications acceptable to the superintendent.                                                                                                           

Sponsorship limited                                                                                                   48/91 s35                   
34. A sponsor shall not sponsor more than 5 property and casualty insurance representative Level 
I licensees for each property and casualty insurance representative Level II or Level III licensee 
sponsored by the sponsor.                                                                                               
Declaration                                        48/91 s36                                        
35. The declaration required from a special insurance broker in subsection 25(4) of the Act shall 
be in a form prescribed by the superintendent.                                                                             
Liability coverage                                                                                          135/93 s1; 56/97 s5                                        
36.  (1) A licence shall not be issued except upon proof satisfactory to the superintendent that the 
applicant will be covered for the duration of the licence by a policy of  
 (a) liability insurance for an amount of at least $1 million, or $1.5 million in the case of a 

special insurance broker under section 24 of the Act, in respect of an occurrence with 
regard to negligent acts, errors or omissions with extended coverage for loss resulting 
from fraudulent acts pertaining to the licensed activity; and  

 (b) fidelity insurance against losses arising from dishonesty of employees, a proprietor, 
partners, directors, officers or shareholders for an amount of at least $100,000 in 
respect of an occurrence.  

(2) The policies of insurance referred to in this section shall be in a form acceptable to the 
superintendent and shall be issued by an underwriting insurer acceptable to the superintendent.  

(3) A licence expires on the date of the effective cancellation or non-renewal of an insurance 
policy unless before that date the insurance is replaced in compliance with subsection (1).                        

Prohibitions on policy                                                        48/91 s38; 135/93 s2                                    
37.   A policy of insurance specified in section 36  
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 (a) shall not contain a deductible clause in an amount greater than $10,000 for each 
occurrence, unless the licensee files proof of financial responsibility acceptable to the 
superintendent; or  

 (b) shall not be cancelled, terminated or renewed and a person shall not be deleted from a 
group policy, except upon 60 days' notice by registered mail from the underwriting 
insurer or the licensee to the superintendent, provided that the superintendent may 
waive the period of 60 days' notice or a part of it following proof satisfactory to the 
superintendent that the licensee has ceased licensed activity or is covered by another 
policy of insurance acceptable to the superintendent.       

Liability                                                                                                             48/91 s39; 135/93 s3                                   
38. An underwriting insurer or an insured who issues, or who permits to be cancelled, terminated 
or not renewed, or who deletes a licensee from a policy of insurance in violation of section 37 
shall be liable together with the licensee concerned for all damages arising as a result of that 
violation.        

Licence renewal                                   48/91 s40; 56/97 s6                                      
39. Upon becoming aware that a licensee has been charged with  
 (a) an offence under the Criminal Code; or  
 (b) a quasi-criminal offence under another Act of the Parliament of Canada or a provincial 

legislature, the superintendent may cause an investigation to be made into the matter 
and after the licensee has been given an opportunity to be heard, the superintendent 
may suspend, revoke, or place conditions upon the licensee's licence.    

Conditional licence                         48/91 s41; 56/97 s6                                      
40. Upon becoming aware that a licensee has been charged with  

(a) an offence under the Criminal Code relating to a licensed activity;                                              
(b) a quasi-criminal offence under another Act of the Parliament of Canada or a 
provincial  
     legislature relating to a licensed activity; or                                                                                          
(c) an offence under the Act,  
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the superintendent shall cause an investigation to be made into the matter and after the licensee 
has been given an opportunity to be heard, the superintendent may suspend, revoke, or place 
conditions upon the licensee's licence.        

Civil proceedings                                            48/91 s42; 56/97 s6                                     
41. Upon becoming aware that civil proceedings have been commenced in a court of competent 
jurisdiction against a licensee in a matter arising from a licensed activity, the superintendent may 
cause an investigation to be made into the matter and after the licensee has been given an 
opportunity to be heard, the superintendent may suspend, revoke, or place conditions upon the 
licensee's licence  

Investigation                                                                48/91 s43                                        
42. The superintendent may commence or re-open an investigation or hearing at any time.   
Violations by licensee                                                         48/91 s44; 56/97 s6                                      
43. The superintendent may suspend, revoke, or place conditions upon a licence if, after an 
investigation and after the licensee has been given an opportunity to be heard, the superintendent 
has evidence satisfactory to him or her that the licensee                                                                                
 (a) may have engaged in misrepresentation or in a fraudulent, deceitful or dishonest act;  
   (b) has made a material mistake in the application for a licence;  
 (c) has violated the provisions of  
 (i) theInsurance Companies Act,  
 (ii) theInsurance Contracts Act,  
 (iii) the Life Insurance Act,  
 (iv) the Fire Insurance Act,  
 (v) theAccident and Sickness Insurance Act,  
 (vi) theAutomobile Insurance Act,  
 (vii) theTrade Practices Act,  
 (viii) the Act,  
 (ix) the Insurance Acts of Canada or of a province to which the licensee is subject, or  
 (x) a rule or regulation made under the authority of those Acts;  
 (d) has unreasonably failed to make payment of money due to a person in relation to the 

licensed activity;  
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 (e)  has placed insurance with insurers other than those licensed to transact business in the 
province, unless that insurance was placed in accordance with section 24 of the Act; or         

 (f)  has demonstrated incompetence or untrustworthiness in relation to the licensed activity.  

Sponsor's licence                                                        48/91 s45; 56/97 
s7 4. When a sponsor's licence is suspended, revoked or cancelled, the licences of all persons 
sponsored by that sponsor are suspended until the sponsor's licence is restored or until the 
superintendent approves a transfer of services to another sponsor.      
Licences to corporate bodies                              48/91 s46                                       
45. A licence may be issued to a body corporate or partnership only where the superintendent is 
satisfied that           
 (a) at least one of the persons responsible for the regular operation of the applicant  
 (i) holds the highest level of licence in the field of insurance in which the applicant 

proposes to engage, or  
 (ii) has equivalent qualifications acceptable to the superintendent; and  
 (b) financial resources sufficient to fund the operation of the applicant are available.  

Licence expiration                                                                                        48/91 s47                                        
46. A natural person who applies for a licence  
 (a) within 2 years following the expiration of a licence issued under the Act shall be eligible for  
       the level of licence previously held;  

(b) more than 2 years following expiration of a licence issued under the Act shall be required to  
      successfully complete the qualifications prescribed in section 12, 21, 26 or 30 and the   
      superintendent may then issue the level of licence which the superintendent considers   
      appropriate.   

Variance of time period                                                                                           48/91 s48                                        
47. The superintendent may, in his or her absolute discretion, vary a time period stated in these 
regulations, upon written application stating reasons why a variation is requested, and the 
superintendent may require that information, assurances or hearings that he or she considers 
appropriate.    
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Multiple attempts                                                                                     48/91 s52                                        
48. A person who does not achieve at least 75% in an examination prescribed by the 
superintendent in section 12, 21, 26 or 30 shall be permitted to register for another examination 
attempt after the expiry of the following periods of time:  
 (a) second attempt - one month after the first attempt;  
 (b) third attempt - one month after the second attempt; and  
 (c) subsequent attempts - 6 months after the previous attempt.     
Return required by Act                                                               48/91 s53                                       
49.  The return required by section 34 of the Act shall be in the form of a letter signed by an 
officer or director of the insurer listing the names, licence numbers and addresses of all persons 
required to be identified.            

Presumption                                                                                                              48/91 s54                 
50. For the purpose of subsection 38(2) of the Act, a person who has procured insurance contracts 
on behalf of a fraternal or mutual benefit society in the preceding year in an amount of insurance 
in excess of $100,000 shall be presumed to be devoting or intending to devote more than 50% of 
his or her time to the solicitation or procurement of insurance contracts for the society.           

Transition         48/91s55 
51. A person who holds a valid licence issued under the Life and Accident Insurance Agents 
Licensing Act or the Insurance Adjusters Act on the date the Act comes into force is considered to 
hold that licence under the Act and applications for renewal shall be made in accordance with 
these regulations.                          

Presumption of licensure        48/91 s56 
52. A person whose employment does not require that person to hold a licence under the Life and 
Accident Insurance Agents Licensing Act or the Insurance Adjusters Act on the date the Act 
comes into force but which does require that person to hold a licence under the Act is considered 
to hold that licence from the date the Act comes into force until the date a licence is issued or 
refused under the Act, provided that application for licence is made within one month following 
the date the Act comes into force.             

 

 

DPU



Experience of applicant        48/91 s57 
53. A person referred to in section 51 or 52 who applies for a licence or renewal under the Act 
shall be eligible for the level of licence which corresponds with the years of experience indicated 
in the lists that follow:  
 (a) insurance adjusting field  
 (i) Adjuster Level I - under 3 years,  
 (ii) Adjuster Level II - 3 years to under 5 years,  
 (iii) Adjuster Level III - 5 years to under 7 years, and  
 (iv) Adjuster Level IV - 7 years and over;  
 (b) life insurance field  
 (i) Life Insurance Representative Level I - under 3 years,  
 (ii) Life Insurance Representative Level II - 3 years to under 6 years, and  
 (iii) Life Insurance Representative Level III - 6 years and over; and  
 (c) property and casualty insurance field  
 (i) Property and Casualty Representative Level I - under 3 years,  
 (ii) Property and Casualty Representative Level II - 3 years to under 6 years, and  
 (iii) Property and Casualty Representative Level III - 6 years and over.        

Licence levels          48/91 s58 
54. A natural person who is issued a licence under section 53 may be issued higher levels of 
licence upon application and proof satisfactory to the superintendent that he or she has acquired 
the corresponding years of experience stated in section 53, notwithstanding that the educational 
requirements prescribed in these regulations for those subsequent licences may not be met.   

Licences terminated         48/91 s59 
55. A natural person who applies for a licence under the Act within 2 years after termination of  
 (a) a licence held under the Life and Accident Insurance Agents Licensing Act or the 

Insurance Adjusters Act; or  
 (b) employment which did not require a licence under the Life and Accident Insurance 

Agents Licensing Act or the Insurance Adjusters Act but which does require a licence 
under the Act, shall be eligible for the level of licence prescribed in section 53 and may 
take benefit of the provision of section 54, provided that that person held the original 
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licence or employment for a minimum of 3 years immediately before termination of the 
original licence or employment.         

Application under s.59         48/91 s60 
56. A natural person who applies for a licence under the Act more than 2 years after termination 
of a licence or employment referred to in section 55 shall be required to successfully complete the 
qualifications prescribed in section 12, 21, 26 or 30 whereupon the superintendent may issue the 
level of licence that the superintendent considers appropriate.       

 
PART II 

TRUST ACCOUNTS  

Trust accounts          48/91 s61 
57. An agent, broker and special insurance broker shall maintain a trust account that may be 
interest bearing at a chartered bank, trust company or credit union in the province to be used 
solely for the discharge of trust obligations under the Act.        

Trust funds          48/91 s62 
58. All trust funds received by an agent, broker or special insurance broker, whether by cash, 
cheque or otherwise, shall be held apart from his or her own money or estate and shall be 
deposited in the trust account referred to in section 57 or remitted to the beneficiary not later than 
3 business days following the day on which the funds are received.       

Trust funds          48/91 s63 
59. (1) A representative shall not maintain a trust account, unless authorized to do so by the 
superintendent, but shall hold all trust funds received separate and apart from his or her own 
money or estate and shall remit all trust funds to the beneficiary not later than 3 business days 
following the day on which the funds are received.  
 (2)A representative authorized by the superintendent to maintain a trust account shall do so in 
accordance with these regulations.                                  

Insurer interest                                   48/91 s64                                       
60.  Interest earned on funds held in trust for an insurer shall be the property of the agent, broker, 
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special insurance broker or representative maintaining the account, unless otherwise agreed with the 
insurer. 

 Beneficiary interest                                  48/91 s65                                        
61.  Interest earned on funds held in trust for a beneficiary other than an insurer shall be the 
property of and paid to that beneficiary with the trust funds.     

Withdrawal of funds         48/91 s66                 
62.  Funds shall not be withdrawn from a trust account except for payment of            
 (a)  a premium;                                                                                                                       
 (b)  a refund or an adjustment;        
 (c)  a commission or a deduction to which an agent, broker, special insurance broker or 
representative is entitled by written consent of the insurer;                                                                 
 (d) interest and service charges;  
 (e) taxes owing on premiums;  
 (f) funds deposited in error; and  
 (g) another disbursement authorized in writing by the superintendent.     

Trust accounts          48/91s67    
63. A person who maintains a trust account shall maintain current trust account records and 
prepare a monthly reconciliation of all trust accounts showing trust assets and liabilities and shall 
keep appropriate documents to verify trust account transactions.                

Accounting records                                        48/91 s68                                       
64. An agent, broker, special insurance broker and representative, other than a representative who 
is an employee of them or an insurer, shall maintain current accounting records showing the 
financial affairs of their business and the other information that the superintendent may require, 
and shall keep appropriate documents to verify the accounting records.                          

Accounting records         48/91 s69   
65. All accounting records and financial statements maintained under the Act shall be prepared in 
accordance with generally accepted accounting principles.    
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Access to records                                                           48/91 s70                                       
66. The superintendent or his or her representative shall have access at all reasonable times to all 
accounting records, financial statements and documents required to be maintained and kept by the 
Act.   

Audited statement                                               48/91 s71                                        
67. An agent, broker, special insurance broker and representative, other than a representative who 
is an employee of them or an insurer, shall provide the superintendent with a current audited 
financial statement within 60 days after written request for it.       

Additional statement         48/91 s72 
68. In addition to the requirements of section 33 of the Act, the superintendent may require an 
agent, broker, special insurance broker or representative to file a statement of financial affairs in a 
form prescribed by the superintendent at the times that the superintendent considers necessary.  

PART III 
REPLACEMENT OF CONTRACTS OF LIFE INSURANCE  

Definition                                             48/91 s73                                        
69. In this Part, "replacement of a contract of life insurance" means a transaction in which a 
contract of life insurance is or will be purchased from an insurer and an existing contract of life 
insurance is or will be  
 (a) rescinded, lapsed or surrendered;  
 (b) changed to paid-up insurance;  
 (c) continued as extended term insurance;  
 (d) continued under automatic premium loan;  
 (e) changed in a manner that results in a reduction of benefits;  
 (f) changed so that more than 50% of the cash value is or will be released; or  
 (g) subject to borrowing in excess of 50% of the cash value, either in a single loan or under 

a schedule over time, but does not include a transaction in which  
 (h) a new contract of life insurance is made with an insurer with whom the applicant has an 

existing contract of life insurance in furtherance of a contractual privilege exercised by 
the policyholder;  

 (i) a contract of life insurance is replaced by an annuity; or  
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           (j) a contract of life insurance is replaced by group insurance,provided that the superintendent  
       may in his or her discretion determine whether a transaction is a replacement of a contract  
       of  life insurance.          

Inducement prohibited                                        48/91 s74                                        
70. A person shall not directly or indirectly induce or attempt to induce a policy owner to replace 
an existing contract of life insurance with a new contract of life insurance where the replacement 
may be detrimental to the interests of the policy owner.       

Replacement detrimental                    48/91 s75                                        
71.  An agent, broker or representative who becomes aware that replacement of a contract of life 
insurance may be detrimental to the interests of a policy owner shall explain the consequences of 
replacement and make every reasonable effort to encourage the policy owner to maintain the 
existing contract of life insurance.         

Amendment or replacement required                                          48/91 s76                                        
72.  An agent, broker or representative who becomes aware that an existing contract of life 
insurance should be amended or replaced by another contract of life insurance shall request the 
insurer which issued the existing contract to amend or replace it in a manner that will ensure that 
all values, credits or privileges in the existing contract are retained or transferred to a new 
contract.   

Statement of intention                                                            48/91 s77                                        
73.  Every application for a contract of life insurance shall include a statement signed by the 
applicant stating whether or not replacement of a contract of life insurance is intended.   
Replacement insurance                                                                                                 48/91 s78                                       
74.  When replacement of a contract of life insurance is intended or will result from a transaction, 
the selling agent, broker or representative shall                                                                                          
 (a)  before accepting an application for a replacement contract of insurance                                 
       (i)  prepare a list of all life insurance contracts to be replaced,                                          
       (ii) prepare, sign, review and leave with the applicant a disclosure statement in the form  

      prescribed by the superintendent pertaining to each contract of life insurance intended to   
      be replaced, and             
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  (iii) obtain on each completed disclosure statement referred to in subparagraph (ii) the  
        signature of the applicant and the signature of the life insured if other than the applicant  

       attesting to the receipt of the completed disclosure statement;                                                                          
(b)  within 3 working days of receiving application for a replacement contract of insurance,  

forward a copy of the signed disclosure statement to the local office of every insurer whose  
contract is to be replaced;                                                                                                                                         

(c) forward with each application for a replacement contract of life insurance  
 (i)  a copy of the signed disclosure statement,                                                                        

(ii) a copy of all written proposals presented to the applicant by the agent, broker or 
representative, and                                                                                                                
(iii) a copy of all written directions received from the applicant; and  

(d) deliver each replacement contract of life insurance to the applicant as soon as possible after  
receiving it from the insurer, unless contrary written instructions have been received from 
the applicant.         

Insurer's duties                                                            48/91 s79                                        
75. Upon receiving an application disclosing that there will be replacement of a contract of life 
insurance, every insurer shall  
(a) ensure that a completed copy of the disclosure statement is filed with the application;  
(b)  maintain in its principal office or place of business in Canada for at least 3 years copies of all 
material forwarded by the agent, broker or representative under these regulations; and   
(c) issue the new contract of life insurance as soon as possible following approval of the application.  

Required information                                            48/91 s80                                        
76. Every insurer shall provide the information necessary to complete the disclosure statement to 
other insurers or their agents, brokers or representatives upon request enclosing written 
authorization of the client.           

Withdrawal of application                                    48/91 s81                                       
77.  (1) An applicant for replacement of a contract of life insurance may withdraw the 
application by written notice to the replacement insurer or an agent, broker or representative of 
that insurer within 20 days of receiving delivery of the disclosure statement.                                                                    
 (2) When an applicant withdraws an application for replacement of a contract of life 
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insurance, the replacement insurer shall refund a premium deposit or other payment made by the 
applicant in respect of the proposed replacement, provided that when the application is for a 
single premium life insurance policy or a stated group of assets, the refund shall be adjusted to 
reflect the change in the capital value of the contract.    
       

PART IV 
REPEAL  

Repeal  

78.The Insurance Adjusters, Agents and Brokers Regulations, 1991, Newfoundland Regulation 
48/91, are repealed.  
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